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ค าน า 

เน่ืองจากปัจจุบันมีนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารเกิดขึ้นมากมายและ
ทันสมัย ส่งตรงถึงผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
สะดวกในการเข้าถึงเอกสาร เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ของเอกสาร  ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ลองเลือกใช้ การท าเอกสารโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
เหมาะกับลักษณะของงานที่สุด  เพื่อจะได้ทดลองวิธีการท าเอกสารอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่ง
เอกสารฉบับนี้จะได้รับเฉพาะผู้ติดต่อขอรับทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและเป็นเอกสารระบุ
ชื่อผู้รับเอกสารแต่ละรายไป  

เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความชวเลข ของผู้เขียนจากการได้เผยแพร่
บนบล็อก (Blog) และเว็บไซต์ (Website) ซึ่งได้เขียนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงบทความใหม่ซึ่งเขียนเพิ่มไว้เฉพาะในเล่มนี้เท่านั้น เร่ืองทั้งหมดไม่ได้
เกี่ยวข้องโดยตรงในการฝึกเขียนชวเลขแต่อย่างใด  ความตั้งใจผู้เขียนต้องการเสนอ
แนวคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพเลขานุการ ผู้ที่ใช้ชวเลขส าหรับ  
การท างาน หรือผู้ต้องการรู้เร่ืองราวชวเลข     

ทั้งนี้ ได้แจ้งถึงวิธีการใช้ส าหรับคอมพิวเตอร์ไว้หน้าถัดไป   นอกจากนี้ ก็ยังให้
ทางเลือกกับผู้อ่านโดยสามารถจัดพิมพ์ลงกระดาษเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หยิบจับต้องได้  
จึงหวงัว่า เร่ืองราวในเล่มจะช่วยเติมเต็มให้กับผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชวเลขเช่นเดียวกันกับ
ผู้เขียน  ท้ายสุดต้องขอขอบพระคุณผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับเอกสารหรือผู้ได้รับ
เอกสาร  แล้วส่งข้อความตอบรับเอกสารมาให้ทราบ 

                                                                                           
                                                                                                         พิมพร  ศะริจันทร์  
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วิธีใช้ 

 อ่านจากคอมพิวเตอร์   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้นามสกุล pdf  สามารถ
เลือกหัวข้ออ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้  วิธีการคือ เปิดเอกสารแล้วหา  Bookmarks 
ด้านซ้ายมือ  แล้วก็เลือกอ่านแต่ละหัวข้อโดยใช้เม้าท์คลิก มีขั้นตอนตามรูปดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 3 

 

ดังนั้น จึงสามารถเลือกอ่านหัวข้อต่าง ๆ ได้ก่อนหลังตามที่ต้องการ โดยไม่ต้อง
เสียเวลาพลิกเปิดทุกหน้าเรียงกันไป  การอ่านจากคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยให้ประหยัดเวลา 
ประหยัดค่ากระดาษ ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าจ้างเข้าเล่มและท าปกเอกสาร และสามารถเก็บ
เอกสารไว้ใช้ในระยะเวลานานได้ โดยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ รวมถึงเปิดได้ทุกที่หากมี
คอมพิวเตอร์  

 อา่นจากเอกสาร  โดยสามารถพิมพ์จากไฟล์เอกสารที่ได้รับลงในกระดาษ  ซึ่ง
การท าเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนก าหนดขนาดกระดาษเป็นแบบ B5 (JIS) นั้นคือ มีความ
กว้าง 18.2 เซนติเมตร ความสูง 25.7 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาด A4 เล็กน้อย 
ดังนั้น ผู้อ่านสามารถเลือกใช้เอกสารตามความสะดวกและเหมาะสม  
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เชาวเลข หรือ ชวเลข 

จากที่เคยได้เขียนเร่ืองนี้ เผยแพร่ลงบนบล็อกและเว็บไซต์ ก็ได้รับการตอบรับ
จากกลุ่มผู้ใช้ชวเลขจ านวนหน่ึง ถึงได้รับรู้ว่า กลุ่มคนจ านวนนี้ยังไม่เคยลืมและยัง
สนใจชวเลขอยู่ และมีข้อค าถามต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นหนังสือชวเลขนั้นมีจ าหน่ายที่ใด      
มีสถานที่ที่เปิดสอนการเขียนชวเลขหรือไม่ 

นอกจากนี้ ยังมีการสืบค้น 
ค าว่า  ชวเลข  จาก search engine 
ทั้งหลายเข้ามา ซึ่งผู้เขียนคิดว่า ผู้
สืบค้นจ านวนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น
นักเรียนนักศึกษาที่สนใจหรือก าลัง
เรียนวิธีการเขียนหรือการถอด
ข้อความชวเลข และอีกจ านวนหน่ึง 
คิดว่า จะน าเอาวิธีการจดชวเลขมาใช้
ในการท างาน  

ณ ตรงนี้เวลานี้ คงมาท าความเข้าใจกันก่อนว่า  อันที่จริงแล้ว การสะกดค า
ว่า   ชวเลข นั้น เป็นการสะกดค าที่ถูกต้อง อ่านว่า ชะ-วะ-เลข  แต่การสืบค้น  ค าที่พบ
บ่อยสูสีกับค านี้คือ ค าว่า  “เชาวเลข”  อ่านว่า เชา-วะ-เลข  ซึ่งแม้จะสะกดค าใด ก็ค้นหา 
เร่ืองหรือค าเหล่านี้เจออยู่แล้ว  
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*เขียนวันที่  13  กุมภาพันธ์  2553 เผยแพร่เว็บไซต์วันที่ 9 มีนาคม 2553 
เขียนจากที่พบพจนานุกรมส าหรับนักเรียน ฉบับปรังปรุงแก้ไขขององค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ. 2526 วางบนหิ้ง  
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
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ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร 

 

ก่อนหน้านี้ได้เขียนเร่ือง ชวเลขก าลังจะตาย !  เกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ข้อที่ท าให้
การเขียนชวเลขหมดความส าคัญ  กลับได้รับแจ้งจากคนที่รู้จักกันบอกว่า  มีผู้พิพากษา
ท่านหนึ่งเกิดสนใจอยากจะศึกษาในเร่ืองการเขียนชวเลข ช่วยหาเอกสารเร่ิมต้นฝึกหัด
เขียนต้ังแต่ตัวอักษร ก เป็นต้นไป 

อีกเช่นกัน เลขานุการบางท่านที่ท าอาชีพนี้ โดยไม่ได้ผ่านการฝึกเขียนชวเลขมา
ก่อนก็เห็นความจ าเป็นขึ้นมา แต่ course ในการอบรมเร่ืองนี้ ก็เสาะหาได้ยากยิ่งนัก  หาก
เลขานุการท่านใดสนใจอยากจะเรียน คิดว่า ลองสอบถามสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล 
อาจจะมีบุคลากรที่ยังมีทักษะด้านน้ี เหลืออยู่พอสมควร หรือหากต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผ่านผู้เขียนได้ ยินดีจะเป็นตัวกลางประสานให้หากเป็นจังหวัดที่มี
เครือข่ายคนเขียนชวเลขอยู่   

ผู้เขียนได้พบคีย์เวิร์ด สอบถามว่า  “ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร”  ปะปนมากับค า
ว่า  เลขานุการ  ซึ่งมีการพิมพ์ค านี้ในเว็บของ google นับถึงวันนี้  2,280,000 ผลการค้นหา 
(21 พ.ค. 2552)  ก็เลยมานึกทบทวน ถ้าแสดงความคิดเห็นเร่ืองนี้ อาจจะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง เผื่อจะช่วยผู้ที่ search ค านี้ได้  

ชวเลขเป็นภาษาเขียนส าหรับอาชีพเลขานุการ บ้านเรามีรูปแบบที่เคยใช้กันอยู่     
2 แบบคือ  ชวเลขเกร็ก และชวเลขปิทแมน  ต้นต ารับมาจากสถานศึกษาที่เปิดสอนทาง 
ด้านพณิชยการ ในระดับอาชีวศึกษา ใกล้เคียงกันก็คงจะเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนทาง 
commerce   แล้ว.. 
  

http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornshorthand.htm
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornshorthand.htm
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เอกสารอ้างอิง 

1.  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, http://www.senate.go.th/igc/pdf-book/stru4.pdf (22 พฤษภาคม  2552) 
2.  ส านักงานเลขาธิกาสภาผู้แทนราษฎร
,   http://www.parliament.go.th/parcy/house_index.php?item=0107&doc_id=3947 (22 พฤษภาคม  2552) 
3. ‚เปิดใจ‛  นิตยสารดิฉัน  ฉบับที่  768  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2552 
4.  search keyword ‚ชวเลข‛   http://www.google.co.th/  (22 พฤษภาคม  2552) 
5.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 

 *เขียนวันที่  21 พฤษภาคม  2552 เผยแพร่เว็บไซต์วันที่ 1 มิถุนายน 2552 
เขียนจากที่อ่านนิตยสารดิฉันฉบับ สัมภาษณ์ มิสเตอร์แซ็กแมน  
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
 

http://www.senate.go.th/igc/pdf-book/stru4.pdf
http://www.parliament.go.th/parcy/house_index.php?item=0107&doc_id=3947
http://www.google.co.th/
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ชวเลขก าลังจะตาย 

จากบทความ “ระวังภาษา (เกือบ) ทั่วโลกก าลังจะตาย”  ‘United  Nation 
Information Center หรือ UNIC เป็นหน่วยงานหนึ่งของ สหประชาชาติ เปิดเผยว่า ภาษา
จ านวน 5,900 ภาษา ทั่วโลกอาจอยู่ในภาวะวิกฤตจนถึงขั้นสูญพันธุ์ ก่อนปลายศตวรรษที่ 
21  ก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่ 21 เมื่อไหร่ จะมีเพียง 600  ภาษาเท่านั้นที่อยู่รอด’  รวมทั้งหมด
ภาษาในที่นี้คือ ภาษาที่ใช้ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

วกมาถึงอาชีพเลขานุการ ก็มีภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้คือ  ชวเลข 
(shorthand) เป็นภาษาเขียนชนิดหน่ึงที่ใช้กันทั่วโลก มีใครพอจะนึกถึงอาชีพอื่นที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้หรือไม่  ชวเลขยังมีใช้กันอยู่ในบ้านเราคือ  ปิทแมน (Pitman 
Shorthand) และ เกร็ก (Gregg Shorthand) ทั้งสองรูปแบบนี้สามารถเข้าไปค้นคว้าหา
ข้อมูลได้ที่  http://www.omniglot.com/writing/shorthand.htm   ซึ่งผู้เขียนผ่าน
ประสบการณ์ เรียนและฝึกชวเลขแบบเกร็ก ภาษาอังกฤษและที่แปลงเป็นชวเลข
ภาษาไทยด้วย    

อย่างที่กล่าวข้างต้น  ชวเลข ก็เป็นภาษาชนิดหน่ึง แต่เป็นภาษาเขียน ซึ่งอาจจะ
หลุดออกไปจากภาษาที่ใช้อยู่ในโลก เช่นเดียวกันกับภาษาอื่น ๆ   อะไรเป็นสาเหตุท า
ให้ชวเลขก าลังหมดความส าคัญส าหรับอาชีพเลขานุการในบ้านเรา 

  

 

 

http://www.omniglot.com/writing/shorthand.htm
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เอกสารอ้างอิง: 

1.  สุทธาสิน ี จิตรกรรมไทย,  ระวังภาษา (เกือบ) ทั่วโลกก าลังจะตาย, หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 
2.  shorthand writing on stylus keyboard,  http://www.youtube.com/watch?v=-ZCGKqjTqvE (20 พ.ค. 2552) 
3.  writing shorthand,  http://www.omniglot.com/writing/shorthand.htm  (20 พ.ค. 2552) 
4.  gregg shorthand,   http://gregg.angelfishy.net/  (20 พ.ค. 2552) 
 
*เขียนวันที่  20 พฤษภาคม  2552 เผยแพร่เว็บไซต์วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
เขียนจากอ่านบทความ ระวังภาษา (เกือบ) ทั่วโลกก าลังจะตาย จากหนังสือพิมพ์มติชน 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZCGKqjTqvE
http://www.omniglot.com/writing/shorthand.htm
http://gregg.angelfishy.net/
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จะท าอย่างไรให้คนรู้จักชวเลข 

ชวเลขล้าสมัย!  ชวเลขก าลังจะตาย!  ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนจดชวเลข 
ง่ายกว่า!  มีความคิดเห็นเหล่านี้โผล่ขึ้นเสมอเมื่อต้ังหัวข้อชวนคุยหรือประเด็นการแสดง
ความคิดเห็น  เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการท างานหรือเอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ให้สะดวกสบายและรวดเร็ว ราคาไม่แพง ขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เข้าถึงแหล่ง
จ าหน่ายได้ง่าย ขณะที่อุปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้นิยมใช้ในช่วงหนึ่ง แค่ 2-3 ปี   ก็มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งดีกว่าของเดิมเข้ามาให้เลือกใช้ไม่สิ้นสุด  

เช่นเดียวกันกับ งานใช้ทักษะด้วยมือจากใช้ทั้งหมดทุกนิ้วดังเช่น การพิมพ์สัมผัส 
การเขียนชวเลขต้องใช้มือซ้ายหรือขวาเขียน ได้เร่ิมกลายเป็นน้ิวใดนิ้วหน่ึงที่ท างานแทน
นิ้วทั้งหมด เช่น การใช้นิ้วชี้คลิกเม้าท์ กดปุ่มค าสั่งต่าง ๆ แล้วกลายเป็นใช้บางนิ้ว Touch 
Skin ในวันนี้เป็นต้น  

ดังนั้น การจะท าให้คนส่วนใหญ่เข้ามาสู่อาชีพเลขานุการ โดยไม่ได้สัมผัสการ
ใช้ชวเลขมาก่อนเลย จึงไม่ใช้เร่ืองแปลกอะไร ขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก้าว
ไปไม่สิ้นสุด กระนั้น ยังมีคนบางกลุ่มหันหลังให้กับเทคโนโลยี อยากมาเรียนรู้การใช้ชว
เลข ซึ่งก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย  เพราะสถานศึกษาเปิดสอนรายวิชาดังกล่าว
ได้ลดจ านวนลงเนื่องจากเห็นว่า วิชาชวเลขไม่สอดคล้องกับโลกการท างานในปัจจุบัน  
จ านวนผู้เรียนในสาขาเลขานุการลดลง จ านวนบุคลากรเชี่ยวชาญมีจ ากัด  สาขาเลขานุการ
ไม่ได้เปิดสอนทั่วไป นอกจากนี ้หน่วยงานที่เปิดสอนเฉพาะชวเลขก็หาได้ยาก  ฉะนั้น 
การท าให้ชวเลขเป็นที่รู้จักได้นั้นเป็นเร่ืองไม่ง่าย  ซึ่งผู้เขียนลองเสนอความคิดในการจะ
ท าให้ชวเลขกลับมาอยู่ในแวดวงคนท างานอีกครั้งหนึ่ง นั้นคือ 
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เอกสารอ้างอิง : 

1ประกาศส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกฯ 

http://www.senate.go.th/postweb/bk_data/624.pdf  (1 มิถุนายน 2554) 

2 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา  http://library2.parliament.go.th/museum/know.html        

(1 มิถุนายน 2554) 

 
*เขียนวันที่ 1 มิถุนายน 2554  
เขียนจากข้อสอบถามของผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับชวเลขกับนักข่าว 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  

http://www.senate.go.th/postweb/bk_data/624.pdf
http://library2.parliament.go.th/museum/know.html
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เขียนชวเลขให้เก่งท าอย่างไร 

 

ได้รับค าถามนี้จากน้อง ๆ เช่นกัน ท าอย่างไรจะให้เขียนชวเลขให้เก่ง ใน
ที่นี ้ “เกง่”  จะหมายถึง เขียนได้อย่างรวดเร็ว ทุกค าพูด ข้อความหรือใจความ
ส าคัญ  ขณะเดียวกันก็สามารถถอดความที่เขียนได้ถูกต้อง แม่นย าและครบถ้วน   การ
เขียนชวเลขนั้นมีทักษะหลายอย่างซ่อนอยู่ คือ  การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิแล้ว ต้อง
เขียนชวเลขได้อย่างคล่องแคล่ว  ต่อด้วยถอดหรือแปลข้อความนั้นได้ จะด้วยการพิมพ์
หรือเขียนก็สุดแล้วแต่    ซึ่งแตกต่างจาก การพิมพ์จากต้นร่าง  การพิมพ์จากต้นฉบับ  การ
พิมพ์ตามค าบอก การถอดข้อความจากเคร่ืองบันทึกข้อความหรือเคร่ืองถอดข้อความ  
(dictating machine) ที่ต้องใช้ การพิมพ์สัมผัสเป็นหลัก  

ส าหรับผู้เขียนซึ่งได้ผ่านการเรียนและฝึกชวเลขทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แบบ 
Gregg shorthand โดยใช้ต าราภาษาไทยของอาจารย์ธรรมนูญ  อัคคพาณิช และใช้ต ารา
ของ Gregg Shorthand ส านักพิมพ์  McGraw-Hill International Commercial Serie ซึ่ง
ตัวชวเลขของไทยจะปรับจากตัวอักษรและสระของภาษาอังกฤษนั้นเอง    

ค าตอบจากค าถามข้างต้นนั้น เกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง  ในฐานะผู้ฝึก
ให้ผู้เรียนเขียนชวเลข  การสังเกตจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งมาจากหลายสถาบัน และศิษย์
ที่เขียนชวเลข ‚เก่ง‛ และท้ายสุดเกิดจากการเขียนชวเลขของผู้เขียนเอง ซึ่งเขียนชวเลข 
‚ไม่เก่ง‛ นั้นเกิดจากสาเหตุละเลยในเร่ืองอะไรบ้าง  
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อ้างอิง: 
1. พิมพร  ศะริจันทร,์  ชวเลขก าลังจะตาย, (25 พฤษภาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornshorthand.htm 
2. พิมพร  ศะริจันทร,์  ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร, (22 พฤษภาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornstenography.htm 
3. พิมพร  ศะริจันทร,์  น าชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกจิพอเพียงได้อย่างไร (2 ตุลาคม 2552) 
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornspeedwriting.htm 
 
 *เขียนวันที่  16  กันยายน  2552 เผยแพร่เว็บไซต์วันที่ 5 ตุลาคม 2552 
บทความนีเ้กิดจากข้อค าถาม น.ส.กษมาศ  อู่ตะเภา ช้ัน ปวช.3/2 การเลขานุการ เลขที่ 3  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2552  ที่ว่า ‚ท าอย่างไรถึงจะเรียนชวเลขได้เก่ง ๆ ค่ะ‛  
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 

http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornshorthand.htm
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornstenography.htm
http://www.nsdv.go.th/commerce/text2009/pimpornspeedwriting.htm
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น าชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง 

เจอค าถามนี้ จากการร่วมแสดงความคิดเห็นบน blog อาชีพเลขานุการ  เมื่อมีคน

ถามก็ต้องพยายามหาค าตอบให้น้อง ๆ จนได้น้ันแหละ  ก่อนอ่ืนมาตั้งหลักกับค าสองค านี้  

ค าแรก ชว แปลว่า เร็ว  เลข ในที่นี้ลดรูปมาจากค าว่า  เลขา ที่แปลว่า  ตัวอักษร การ

เขียน   ความหมายคือ การเขียนตัวอักษรอย่างรวดเร็วโดยใช้เคร่ืองหมาย  (ผู้เขียน) กับค า

ว่า  เศรษฐกิจพอเพียง มีค าที่เกี่ยวข้องคือ  3 ห่วง ได้แก่  มีเหตุผล  พอประมาณและ

ภูมิคุ้มกัน  กับ 2 เงื่อนไขคือ  มีความรู้และคุณธรรม  รวมค าสองค ามันเกี่ยวข้องกันได้

อย่างไร พอจะวิเคราะห์ออกมาได้ เผื่อเอาไว้ส าหรับเลขานุการที่ท างานให้กับเจ้านาย  

โดยจะน าเสนอเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้ 

 

3 ห่วง 

 มีเหตุผล  ใช้ชวเลขเพราะ  การจดชวเลขท าให้ช่วยย่อข้อความ จดบันทึกและถอด

ข้อความท าได้อย่างรวดเร็ว โดยที่รายละเอียดไม่ตกหล่นหายไป เนื่องจากตัวชวเลขช่วย

ลดรูปอักษรและมีค าย่อส าหรับใช้แทนข้อความยาว ๆ ได้ ช่วยในการรักษาความลับ

ให้กับเจ้านาย เพราะข้อความที่บันทึกเป็นภาษาที่คนท างานทั่วไปไม่เข้าใจหรือบางคร้ัง

หากเลขานุการที่ช านาญการจดชวเลขมาก ๆ ก็สามารถคิดเทคนิควิธีจดจนกลายเป็นตัว  

ชวเลขเฉพาะของตัวเองได้  ขณะที่เคร่ืองบันทึกเช่น เคร่ือง MP3  MP4  เคร่ืองบันทึกเสียง

ขนาดเล็ก   เคร่ืองบันทึกและถอดข้อความ สามารถบันทึกเสียง ซึ่งหากไฟล์เสียงหรือเทป  
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*เขียนวันที่  16  กันยายน  2552  เผยแพร่ทางเว็บไซต์วันที่ 18 กันยายน 2552 
บทความนี้เกิดจากข้อค าถาม คุณพรทิพย์ เจริญพัฒนะสิริ ปวช.3/2 กล.เลขที่ 14  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  ที่ว่า ‚การน าชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงท าได้อย่างไรบ้าง‛  
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
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ท าไมไม่อยากเรียนชวเลข 

อ่านแล้วดูจะโหดร้ายส าหรับผู้ก าลังคิดอยากจะเรียนหรือสอนชวเลข เร่ืองที่จะ
เขียนต่อไปนี้ไม่ได้ตั้งใจต าหนิติติงใครหรือลบหลู่ผู้สอนที่ให้ความรู้ในการสอนและ
ฝึกชวเลข  ซึ่งท าให้ได้ความรู้ติดตัวมาใช้ในงานถึงแม้ไม่ได้ใช้โดยตรงก็ตาม จากการเป็น
ผู้ที่ได้เรียนการฝึกเขียนชวเลข จากผู้สอนอย่างน้อย 5 ท่าน  จนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ฝึก
และสอนชวเลข  แต่ยังไม่ได้ใช้ผลผลิตจากผู้เรียนด้านนี้  รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากคนที่อยู่ในแวดวงชวเลขหลายท่าน  ลองน ามาประมวลว่า ท าไมผู้เขียน
ถึงไม่อยากเรียนชวเลขตอนนั้น 

 
 ผู้สอน  เป็นหัวข้อแรกที่นึกออก ด้วยที่ว่า เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนชวเลขจากผู้สอนหลาย
ท่าน จึงมีความรู้สึกว่า ท าไมบางเทอมช่างมีความสุขในการเรียน ไม่กดดัน แต่บางเทอมที่
เรียนมันแสนจะยาวนาน เมื่อไหร่มันจะจบ ๆ กันเสียที  ค าตอบที่ได้รับก็ไม่พ้น ท่าทีที่ไม่
เป็นมิตร  ไม่มีอารมณ์ขัน  ข่มขู่หรือบังคับโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ  ประณาม
ผู้เรียนให้ได้รับความอับอาย เมื่อเขียนไม่ทัน  สนใจเฉพาะผู้เรียนที่เขียนได้ดีและเร็ว แต่
คนที่เขียนช้าและแปลไม่ออก ก็ไม่ได้หาวิธีการปรับปรุงกลุ่มนี้ ซึ่งมีจ านวนมากในชั้น
เรียน  ผู้สอนหงุดหงิดง่ายจากที่ผู้เรียนเขียนหรือแปลไม่ได้ โดยไม่ได้พยายามหาสาเหตุ
นั้น 

 วิธีการสอน  การฝึกชวเลขในระยะเร่ิมต้น ค่อนข้างจะใช้เวลา เพราะคล้าย ๆ กับการฝึก
การเขียน ก-ฮ สระและการผสมค า จนถึงค าย่อและวลีที่ใช้บ่อย ดังนั้น เมื่อผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ไปในทิศทางลบกับผู้สอน ก็จะเจอปัญหาที่เทให้กับผู้สอนจากประเด็นหลาย ๆ 
ข้อข้างต้น   
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*เขียนวันที่ 30 พฤษภาคม  2554  
เขียนจากการสอบถามของผู้จะท าวิจัยเร่ือง ชวเลขกบันักข่าว 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  
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ชวเลขแห่งสยาม 

 

 

ผู้เขียนสนใจความเป็นมาของ  ชวเลข  และเร่ิมศึกษาเอกสารจากบทน าหนังสือ
ชวเลข  เอกสารคู่มือเลขานุการ พจนานุกรม ขอย้ าว่า หนังสือเหล่านี้จะเป็นรุ่นเก่าเก็บ
ทั้งสิ้น  ค้นคว้าด้วยการอ่านและแปลจากเว็บไซต์   แล้วลองน ามาปะติดปะต่อ สรุป
ออกมาว่า ท าไมถึงต้องมีค านี้ในระบบการท างานส านักงานทั้งของส่วนราชการและ
เอกชน  อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเร่ืองนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ไม่ได้ลงในเชิงลึก  จึงไม่ได้หวังจะให้ผู้อ่านน าไปเพื่ออ้างอิง
หรือเป็นบทสรุปทางทฤษฎี แต่ประการใด  

 

ชวเลข เข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (2411-2453) เช่นเดียวกับเคร่ือง

พิมพ์ดีดภาษาไทย (เอ็ดวิน ฮันเตอร์ แมคฟาร์แลนด์1   ซึ่งเป็นเลขานุการส่วนพระองค์ใน
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ)  และเป็นช่วงที่หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร ได้เข้ารับ
ราชการเป็นเลขานุการที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ  ได้ทรงพัฒนาวิธีการเขียนชว
เลขชวเลขปิทแมนเป็นชวเลขไทย  รวมถึงฝึกนักเรียนเพื่อส่งเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัล  
ที่ 1 จากสมเด็จกรมพระยาด ารงฯ เช่นเดียวกัน    
 

จากเอกสาร   ระบุว่า หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร  ได้เร่ิมสอนนักเรียนให้เขียนชว
เลขเป็น โดยใช้ระยะเวลาเพียง 8 เดือน แล้วนักเรียนสามารถเขียนชวเลขได้ถึงนาทีละ 
130 ค า  ท าให้นึกถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนท่านน้ี  ต้องมีวิธีการ   
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เอกสารอ้างอิง: 

1อวสาน “เครื่องพิมพ์ดีด” หลงเหลือแค่มนต์ขลังของกาลเวลา  
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000053562 (6 มิถุนายน 2554) 

2หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร  http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p051.html (6 มิถุนายน 2554) 

3เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา http://library2.parliament.go.th/museum/know.html (6 มิถุนายน 2554) 

4100 ปีแห่งพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ คณะเซนต์คาเบรียลประเทศไทย 
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3661 (6 มิถุนายน 2554) 

4ส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร์, วารสาร KM  ฉบับพิเศษ, 2551 

6ประวัติโรงเรียน Holy (โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา)  
www.ijthailand.com/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=322 (6 มิถุนายน 2554) 
7ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history8.htm (6 มิถุนายน 2554) 

8ประวัติวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน http://www.chetupon.ac.th/d_history/h01.html  (6 มิถุนายน 2554)  
9ประวัติวิทยาลัยบพิตรพิมุข http://www.bpm-rit.th.edu/page4.html (6 มิถุนายน 2554)  
10จากอดีตชมรมลูกคิด เล่าเรื่องโดยอาจารย์เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ   http://www.lukkidthai.com/Lukkid/history.html 
(6 มิถุนายน 2554)  

11ธรรมนูญ  อัคคพาณิช,  ชวเลขไทยแบบเกร๊กก,์  มมป. 

*เขียนวันที่ 6 มิถุนายน 2554  
เขียนจากการได้อ่านประวัติหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000053562
http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p051.html
http://library2.parliament.go.th/museum/know.html
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3661
http://www.ijthailand.com/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=322
http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history8.htm
http://www.chetupon.ac.th/d_history/h01.html
http://www.bpm-rit.th.edu/page4.html
http://www.lukkidthai.com/Lukkid/history.html


 

ชวเลข Shorthand   หน้า 22 

 

 

 

ชวเลขกับอักษรเลข 

 

 

ต้องบอกว่า เป็นสองค าโบราณ ในขณะที่ “อักษรเลข” ไม่มีใช้แล้วในปัจจุบัน 
จะหาค านี้ได้ในพจนานุกรมเท่านั้น อีกค าหนึ่ง “ชวเลข” ก็ก าลังนับถอยหลัง หากไม่เจอ
ปรากฏการณ์กระแสขึ้นมาเสียก่อน  

จากค าแปลในพจนานุกรม ได้บอกความหมายไว้ว่า  อักษรเลข (อ่านว่า  อัก-สอ-
ระ-เลข หรือ อัก-สอน-เลข) คือ ต าแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่ มีมาแต่โบราณ 
ต่อมาใช้เรียกผู้ท าหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด   ค านี้น่าจะเกิดในช่วงของการ
ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเร่ิมมีกระทรวง
ต่าง ๆ ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงวัง  กระทรวงธรรมการ 
เป็นต้น  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีจัดระเบียบบริหารราชการหัวเมืองใหม่ ยกเลิก
เมืองเอก โท ตรี จัดเป็น มณฑล ตัวอย่าง เช่น มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มี
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง  มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มีศูนย์กลางอยู่ที่จ าปาศักดิ์  แต่
ละมณฑลมีผู้บังคับบัญชาคือ ข้าหลวงเทศาภิบาล ลดหลั่นลงมาเป็น เมือง มีผู้ว่าราชการ
เมือง เป็นผู้บังคับบัญชา  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมือง  เป็น จังหวัด ในสมัยรัชกาลที่ 6   
และใน พ.ศ. 2476 สมัยรัชกาลที่ 7 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2476 ขึ้น นับจากนั้น จังหวัด
ก็ได้กลายเป็นเขตการปกครองย่อยของประเทศไทยที่มีระดับสูงที่สุด   

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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เอกสารอ้างอิง: 

1. ธรรมนูญ  อัคคพาณิช,  ชวเลขไทยแบบเกร๊กก์  มมป. 
2. นิตยา  กาญจนะวรรณ, มติชนรายสัปดาห,์ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2552 (กฎเกณฑ์การทบัศัพท์แบบเก่าคือ ให้ ce ถอดเป็น 
ศ เราจึงมีค าว่าอย่าง ออฟฟิศ  ไอศกรีม ติดอยู่ในภาษาไทย ซึ่งมีใช้มานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5) 
3. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 
4. หอสมุดด ารงราชานุภาพ,  ด้านมหาดไทย,  http://web.princedamronglib.org/?page_id=11  (8 มิถุนายน 2554) 
 
*เขียนวันที่ 8 มิถุนายน 2554  
เขียนจากการอ่านพจนานุกรมออนไลน์ พบค าว่า อักษรเลข 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น  

 

http://web.princedamronglib.org/?page_id=11
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข 

 เป็นการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับชวเลข ทั้งหมด จากบทความที่ได้
เผยแพร่บนบล็อกของผู้เขียน ประกอบไปด้วยหัวข้อ  ชวเลขก าลังจะตาย  ชวเลขมี
ประโยชน์อย่างไร  ชวเลขกับเศรษฐกิจพอเพียง  เขียนชวเลขให้เก่งท าอย่างไร  ชวเลข
หรือเชาวเลข โดยแต่ละความคิดเห็นผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพลาง ๆ ของผู้เขียนชวเลข
ว่า ยากง่ายเพียงใด   ความจ าเป็นที่จะต้องมีชวเลขในอาชีพเลขานุการ แหล่งเรียนรู้วิชา  
ชวเลข ต าราหนังสือจะหาได้จากแหล่งใด  เป็นต้น 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข  หัวข้อ  “ชวเลขก าลังจะตาย” 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข  หัวข้อ  “ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร” 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข  หัวข้อ  “ชวเลขกับเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข  หัวข้อ  “เขียนชวเลขให้เก่งท าอย่างไร”  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชวเลข  หัวข้อ  “เชาวเลข หรือ ชวเลข”  
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เกี่ยวกับผู้เขียน  
นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

อีเมล  pomdvt@hotmail.com   

สื่อออนไลน์ของผู้เขียน 
อาชีพเลขานุการ [website] www.nsdv.go.th/commerce/secface.htm 

อาชีพเลขานุการ [blog]  http://phajae.exteen.com 
 

หัวข้อการท างานเกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ 
 อดีตผู้สอนแผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

 อาจารย์พิเศษสอน วิชาการเลขานุการผู้บริหาร 2 (Executive Secretarial Management 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ปีการศึกษา 2551, 2552, 2553 

 บรรยายหัวข้อ “คุณภาพบุคลากร (เลขานุการ) สร้างได้อย่างไร” 

 บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบตัิงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 บรรยายหัวข้อ “เทคนิควิธีการท างานให้ได้เร็วและมีคุณภาพส าหรับเลขานุการ” 

 บรรยายหัวข้อ “เลขานุการมือขวาของผู้บริหาร” 

 บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร” 

 บรรยายหัวข้อ “การจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานหลักสตูร สาขางาน เลขานุการ” 

 ผู้แนะน าและให้ค าปรึกษาในการท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสาขางานเลขานุการ 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) และ ปวส. 2546 

 คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเลขานุการ หลักสูตรปวช. 2545 

(ปรบัปรุง 2546) และ ปวส. 2546 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. ปวส. กลุ่มเลขานุการ 

 คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเส้นทางอาชีพ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพ

เลขานุการ 

mailto:pomdvt@hotmail.com
http://www.nsdv.go.th/commerce/secface.htm
http://phajae.exteen.com/
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