คํายอ มี ๒ แบบ ไดแก
๑. คํ า ที่ ตั ด ให สั้ น และใช เ ครื่ อ งหมาย “ฯ” เขี ย นกํ า กั บ ต อ ท า ย โดยไม ต อ งเว น ช อ งไฟ เช น
กรุงเทพฯ โปรดเกลาฯ นอมเกลาฯ ซึ่งคํายอเหลานี้สามารถใชเปนภาษาเขียนได
๒. คําที่ตัดบางสวนของคําออก โดยไมตองเวนชองไฟ เชน
กันยา
ตุลา
สะพานพระนัง่ เกลา

ยอจาก
ยอจาก
ยอจาก

กันยายน
ตุลาคม
สะพานสมเด็จพระนั่งเกลา

อัก ษรยอ หมายถึ ง อัก ษรที่ ใ ช แทนคํ าที่ เ ขี ย นให สั้ น มั กใชอั ก ษรตั ว แรกของคํ า หรื อ พยางค
มาเรียงตอกัน โดยอาจใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) กํากับทุกตัวอักษร หรือกลุมอักษร หรืออาจไมใช
เครื่องหมายมหัพภาค ทั้งนี้ใหเขียนตามที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด เชน
คําที่กํากับมหัพภาคไวทายคํา
กฟผ.
สพฐ.
กทม.
รศ.
ชม.

การไฟฟาฝายผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย
ชั่วโมง

คําที่กํากับมหัพภาคมากวา ๑ แหง
ส.ส.
ป.ล.
อส.รด.
ร.ศ.
ช.ม.

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ปจฉิมลิขิต
อาสารักษาดินแดน
รัตนโกสินทรศก
จังหวัดเชียงใหม

เครื่องหมายในภาษาไทย

เครื่องหมายที่ใชเขียนกํากับในภาษาไทย มีหลักการอาน ดังนี้
๑. ( ) เรียก นขลิขิต หรือ วงเล็บ ใหอานวา วงเล็บเปด.....วงเล็บปด เชน
อรชรที่แปลวางาม (ใชวาออนซอน หรือออนซอนก็ได)
อานวา ออ-ระ-ชอน ที่-แปล-วา งาม วง-เล็บ-เปด
ใช-วา ออน-ซอน หรือ-ออน-ซอน ก็-ได วง-เล็บ-ปด
๒. “.....” เรียกวา อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด ใหอานวา อัญประกาศเปด.... (ขอความ)....
อัญประกาศปด หรือเครื่องหมายคําพูดปด เชน
ครูประกาศวา “หมดเวลาสอบ”
อ า นว า ครู -ประ-กาด-ว า อั น -ยะ-ประ-กาด-เป ด หมด-เว-ลา
อัน-ยะ-ประ-กาด-ปด
หรือ
ครู-ประ-กาด-วา เครื่อง-หมาย-คํา-พูด-เปด หมด-เว-ลา
เครื่อง-หมาย-คํา-พูด-ปด
หมายเหตุ ในการเขียนตามคําบอกใหใชวาเครื่องหมายคําพูดเปด....(ขอความ)....เครื่องหมายคําพูดปด
๓. ฯ เรียกวา ไปยาลนอย ใหอานขอความเต็มของขอความที่ยอไว เชน
โปรดเกลาฯ
ทูลเกลาฯ
เสด็จฯ
กรุงเทพฯ
ฯพณฯ

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

โปรด-เกลา-โปรด-กระ-หมอม
ทูน-เกลา-ทูน-กระ-หมอม
สะ-เด็ด-พระ-ราด-ชะ-ดํา-เนิน
กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
พะ-นะ-ทาน

๔. ฯลฯ เรียกวา ไปยาลใหญ ใหอานได ๒ แบบ คือ
๔.๑ ไปยาลใหญ ทายความอาน “ละ” หรือ “และอื่นอื่น” เชน
ไรของปาที่จันทบุรีมีผลไมมากมาย เชน สม เงาะ ขนุน ทุเรียน ฯลฯ
อานวา ไรของปาที่จันทบุรีมีผลไมมากมาย เชน สม เงาะ ขนุน ทุเรียน ละ
หรือ อานวา ไรของปาที่จันทบุรีมีผลไมมากมาย เชน สม เงาะ ขนุน ทุเรียน และอื่นอื่น
๔.๒ ไปยาลใหญ ที่อยูตรงกลางความอานวา “ละถึง” เชน

พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ไดแก ก ฯลฯ ฮ
อานวา พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ไดแก ก ละถึง ฮ
๕. ........เรียกวา จุดไขปลา
การอานจุดไขปลาที่อยูระหวางขอความ ควรหยุดเวนวรรคเล็กนอย จึงอาน ละ ละ ละ
หรือ จุด จุด จุด แลวหยุดอีกเล็กนอย กอนที่จะอานขอความตอไป เชน ขอความตอไปนี้
ชีวิต ของนัก ธุ ร กิจ ชาวจีน โพน ทะเล ที่ เขา มาตั้ ง รกรากในเมือ งไทย นั บ เป นแบบอยา งอั น ดี
ของผลแหงความเอาจริงเอาจัง ดวยความขยันหมั่นเพียร............................. ทานเหลานี้สรางฐานะขึ้นมา
ดวยหยาดเหงื่อ และความเอาจริงเอาจังอยางมีเปาหมายเพื่อความสําเร็จในชีวิต
อานวา
ชี วิ ต ของนั ก ธุ ร กิ จ ชาวจี น โพ น ทะเล ที่ เ ข า มาตั้ ง รกรากในเมื อ งไทย นั บ เป น แบบอย า งอั น ดี
ของผลแหงความเอาจริงเอาจัง ดวยความขยันหมั่นเพียร ละ ละ ละ (หรือ จุด จุด จุด) ทานเหลานี้
สรางฐานะขึ้นมาดวยหยาดเหงื่อ และความเอาจริงเอาจังอยางมีเปาหมายเพื่อความสําเร็จในชีวิต

๖.ๆ เรียกวา ไมยมก
ใชวางหลังคําหรือขอความที่ตองการใหอานซ้ํา ซึ่งอาจอานซ้ําคําเดียวหรือมากกวาหนึ่งคําก็ได
แลวแตความหมาย โดยมีหลักการอาน ดังนี้
๖.๑ อานซ้ําคํา เชน
ของดีๆ
มาเร็วๆ
สีดําๆ

อานวา
อานวา
อานวา

ของ-ดี-ดี
มา-เร็ว-เร็ว
สี-ดํา-ดํา

อานวา
อานวา

วัน-ละ-คน วัน-ละ-คน
ที-ละ-นอย ที-ละ-นอย

๖.๒ อานซ้ํากลุมคํา เชน
วันละคนๆ
ทีละนอยๆ
๖.๓ อานซ้ําประโยค เชน
โอเลี้ยงมาแลวครับๆ

อานวา โอเลี้ยงมาแลวครับ โอเลี้ยงมาแลวครับ

๗. วัน เดือน ป ทางจันทรคติ
ในเอกสารโบราณ เรามักเจอการใชรูปแบบแสดงวัน เดือน ป ดังนี้
ขึ้น
วัน ฯ เดือน ค่ํา
แรม
เชน

เชน

๗

๑๐
ฯ ๕ ค่ํา

๔

ฯ

๘ ค่ํา

๑

อานวา วันเสาร เดือนหา ขึ้น ๑๐ ค่ํา

อานวา วันพุธ เดือนแปด แรม ๑ ค่ํา

ตัวเลขใชแทนวัน ดังนี้
๑
แทน วันอาทิตย
๒
แทน วันจันทร
๓
แทน วันอังคาร
๔
แทน วันพุธ
๕
แทน วันพฤหัสบดี
๖
แทน วันศุกร
๗
แทน วันเสาร
๘. การอานตัวเลข
๘.๑ การอานจํานวนเลขตั้งแต ๒ หลักขึ้นไป ถาเลขทายเปนเลข ๑ ใหออกเสียงวา “เอ็ด” ดังนี้
๑๑
๒๑
๑๐๑
๑๐๐๑
๒๕๐๑

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

สิบ-เอ็ด
ยี่-สิบ-เอ็ด
รอย-เอ็ด หรือ หนึ่ง-รอย-เอ็ด
พัน-เอ็ด หรือ หนึ่ง-พัน-เอ็ด
สอง-พัน-หา-รอย-เอ็ด

๘.๒ ตัวเลขหนาจุดทศนิยม ใหอานแบบจํานวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมใหอานแบบเรียงตัว เชน
๒.๑๓๕

อานวา

สอง-จุด-หนึ่ง-สาม-หา

๘.๓ ตัวเลขที่เปนเงินตราหรือหนวยนับ ใหอานตามหนวยเงินตราหรือหนวยนับนั้นๆ เชน
๓.๕๐ บาท
๔.๑๕ ดอลลาร
๕.๗๕ เมตร
๖.๑๐๔ กิโลกรัม

อานวา
อานวา
อานวา
อานวา

สาม-บาด-หา-สิบ-สะ-ตาง
สี่-ดอน-ลา-สิบ-หา-เซ็น
หา-เมด-เจ็ด-สิบ-หา-เซ็น-ติ-เมด
หก-กิ-โล-กรํา-หนึ่ง-รอย-สี่-กรํา

๘.๔ ตัวเลขที่แสดงมาตราสวนหรืออัตราสวน เชน
๑:๑๐๐,๐๐๐

อานวา

หนึ่ง-ตอ-แสน หรือ หนึ่ง-ตอ-หฺนึ่ง-แสน

๑:๒:๔

อานวา

หนึ่ง-ตอ-สอง-ตอ-สี่

๘.๕ ตัวเลขบอกเวลา
๑) การอานชั่วโมงที่ไมมจี ํานวนนาที เชน
๐๓.๐๐ น. หรือ ๐๓:๐๐ น.
๒๔.๐๐ น. หรือ ๒๔:๐๐ น.
๐๐.๐๐ น. หรือ ๐๐:๐๐ น.

อานวา
อานวา
อานวา

สาม-นา-ลิ-กา
ยี่-สิบ-สี่-นา-ลิ-กา
สูน-นา-ลิ-กา

๒) การอานชั่วโมงกับนาที เชน
๑๒.๓๕ น. หรือ ๑๒:๓๕ น.
๑๔.๓๐ น. หรือ ๑๔:๓๐ น.

อานวา
อานวา

สิบ-สอ-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-หา-นา-ที
สิบ-สี่-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที

๓) การอานชั่วโมง นาที และวินาที เชน
๕:๓๐:๔๕
๐๔:๒๘:๑๕

อานวา
อานวา

หา-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที-สี-่ สิบ-หา-วิ-นา-ที
สี่-นา-ลิ-กา-ยี่-สิบ-แปด- นา-ที-สิบ-หา-วิ-นา-ที

การอานเวลาที่มีเศษของวินาที ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่เปนเศษของวินาที
ใหอานเรียงตัว เชน
๗:๐๕:๔๐.๒๓ อานวา เจ็ด-นา-ลิ-กา-หา-นา-ที-สี่-สิบ--จุด-สอง-สาม-วิ-นา-ที
๑๐-๑๕-๒๖.๒๓ อานวา สิบ-นา-ลิ-กา-สิบ-หา-นา-ที-ยี่-สิบ-หก-จุด-สอง-สาม-วิ-นา-ที
หมายเหตุ การเขียนตัวเลขบอกเวลาโดยใชเครื่องหมายทวิภาค ":" คั่นระหวางตัวเลขบอก
ชั่วโมง นาที วินาที เปนวิธีการเขียนอยางทั่วไป
สวนการใชเครื่องหมายยัติภังค "-" คั่นระหวางตัวเลขบอกชั่วโมง นาที วินาที เปนวิธีการเขียน
ที่ใชในการเดินเรือหรือทางดาราศาสตร
๘.๖ เลขหนังสือราชการ ใหอานได ๒ แบบ ดังนี้
หนังสือที่ ศธ ๗๘/ ๒๕๕๒
อานแบบที่ ๑ หนัง-สือ-ที่-สอ-ทอ-เจ็ด-สิบ-แปด-ทับ-สอง-หา-หา -สอง
อานแบบที่ ๒ หนัง-สือ-ที่-สอ-ทอ-เจ็ด-สิบ-แปด-ทับ-สอง-พัน-หา-รอย-หา-สิบ-สอง
๘.๗ บานเลขที่
๑) บานเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ใหอานแบบจํานวนเต็ม
บานเลขที่ ๑๐

อานวา

บานเลขที่สิบ

๒) บานเลขที่ที่มีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ใหอานแบบเรียงตัวหรือแบบจํานวนเต็มก็ได
สวนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ "/" ใหอานเรียงตัว เชน
บานเลขที่ ๕๑๕
บานเลขที่ ๕๔/๑๒๓

อานวา
หรือ
อานวา

บาน-เลก-ที่ หา-หนึ่ง-หา
บาน-เลก-ที่ หา-รอย-สิบ-หา
บาน-เลก-ที่ หา-สิบ-สี่ ทับ หนึ่ง-สอง-สาม

๓) บานเลขทีท่ ี่มีเลข ๐ นําหนา อานเรียงตัวเสมอ เชน
บานเลขที่ ๐๓๓๔/๒๒๐๕ อานวา บาน-เลก-ที่ สูน-สาม-สาม-สี่-ทับ-สอง-สอง-สูน-หา
๘.๘ รหัสไปษณีย มีความหมาย ดังนี้

เลข ๒ ตัวแรก หมายถึง
จังหวัด
เลข ๓ ตัวหลัง หมายถึง
ที่ทําการไปรษณียของจังหวัดนั้นๆ
การอานรหัสไปรษณียใหอานแบบเรียงตัว เชน
รหัสไปรษณีย ๑๑๑๒๐
อานวา หนึ่ง-หนึ่ง-หนึ่ง-สอง-ศูนย
๘.๙ เลขแผนปายทะเบียนรถยนต อานแบบเรียงตัว ดังนี้
๕น-๒๔๕๖ นนทบุรี

อานวา

หา-นอ-หนู สอง-สี่-หา-หก นน-ทะ-บุ-รี

๘.๑๐ หมายเลขโทรศัพท อานแบบเรียงตัว เชน
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๓๑ ๓๒๓๔
อานวา หมาย-เลก-โท-ระ-สับ สูน-สอง-หา-สาม-หนึ่ง สาม-สอง-สาม-สี่
หรือ หมาย-เลก-โท-ระ-สับ สูน-โท-หา-สาม-หนึ่ง สาม-โท-สาม-สี่
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๕๑-๒๒
อานวา หมาย-เลก-โท-ระ-สับ สูน-สอง-หก-สี่-สาม หา-หนึ่ง-หาหนึ่ง ถึง สอง-สอง
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๓๒๒๑ ๑๒๓๔
อานวา หมาย-เลก-โท-ระ-สับ สูน สาม-สอง-สอง-หนึ่ง หนึ่ง-สอง-สาม-สี่
หรือ หมาย-เลก-โท-ระ-สับ สูน สาม-โท-โท-หนึ่ง หนึ่ง-โท-สาม-สี่

