
1 
 
 
 
 
 

 



2 

๏ ความหมายของค านาม  
               ค านาม หมายถึง ค  าพื้นฐานสามญัที่ใชเ้รียกช่ือคน สตัว ์ส่ิงของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลกัษณะ
ทั้งส่ิงมีชีวติ และไม่มีชีวติ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ปากกา  โตะ๊  ดอกไม ้ แมว เป็นตน้ 

๏ ชนิดของค านาม 

               หลกัภาษาไทยไดแ้บ่งค  านามออกเป็น 5 ชนิด  ดงัน้ี 

               1. สมานยนาม หรือค านามทัว่ไป คือ ต  าที่ใชเ้รียกช่ือทัว่ไปของคน สตัว ์ส่ิงของ ฯลฯ เป็นตน้ เช่น 

- นักเรียนเขียนหนังสือ 

- หมากดัแมว 

- ปากกา  ดินสอ  อยูใ่นกล่อง 

 

               2. วิสามานยนาม หรือค านามช้ีเฉพาะ คือ ค  าที่เป็นช่ือหรือใชเ้รียกช่ือเฉพาะเจาะจงของคนสตัว ์
ส่ิงของ เป็นตน้ เช่น 

- ซันก าลงัเขียนรายงาน 

- ก้องไปเที่ยวจงัหวดัร้อยเอ็ดตอนปิดเทอม 

 

               3.  ลักษณนาม หรือค านามบอกลกัษณะ คือ ค  านามที่ประกอบกบัค านามอ่ืน เพือ่แสดงรูปลกัษณะ 
ขนาด หรือ ปริมาณของนั้น เช่น 

- ยกัษ ์ 3  ตน                      -      ขลุ่ย  1  เลา                  -      พระภิกษุ  1  รูป 

- พระพทุธรูป  2  องค์       -      ดินสอ  3  แท่ง              -      เงิน  5  บาท 

 ***และเราอาจใชค้  านามบอกลกัษณะอยูห่ลงัค  าเหล่าน้ี  เช่น  หนงัสือเล่มน้ี   บา้นหลังนั้น  
 เด็กหนุ่มคนนั้น  เป็นตน้ 
 
 4.  สมุหนาม หรือ ค านามที่แสดงหมวดหมู่  คือ ค  านามที่เป็นช่ือคน สตัว ์ส่ิงของที่อยูร่วมกนัเป็น
หมู่ เป็นพวก เช่น 

- ฝูงนกพริาบบินกลบัรัง 

- โขลงชา้งเดินเขา้ป่า 

- คณะนกัร้องหมอล าเดินทางไปจงัหวดัเลย 

ใบความรู้ เร่ืองชนิดและหน้าที่ของค านาม 
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 5. นามบอกอาการ หรือ อาการนาม เป็นค านามทีส่ร้างขึ้นจากค ากริยา  หรือค าวเิศษณ์  เพือ่บอก
ลกัษณะอาการหรือความเป็นอยู ่ มกัใชค้  าวา่ ความ และ การ  น าหนา้ 
 ความ  น าหนา้ค  าวเิศษณ์  เช่น  ความงาม  ความดี   ความแรง  ความเร็ว  ความจน  เป็นตน้ 
 น าหนา้ค  ากริยาที่เก่ียวกบัจิตใจ  เช่น  ความกลวั  ความทุกขโ์ศก  เป็นตน้  
 การ  น าหนา้ค  ากริยาทัว่ ๆ  ไป  เช่น  การเดิน  การวิง่  การพดู  การเล่น เป็นตน้  
   - การวิ่งเพือ่สุขภาพไม่ตอ้งใชค้วามเร็ว  

   - การเรียนช่วยใหมี้ความรู้ 

 

หน้าทีข่องค านาม 
               1. ค  านามท าหนา้ที่เป็นประธาน  เช่น   น้อยชอบวิง่ออกก าลงักายตอนเชา้ ๆ 

               2. ค  านามท าหนา้ที่เป็นกรรม      เช่น   เขาก าลงัเขียนจดหมาย 

               3. ท  าหนา้ที่ขยายค านาม              เช่น   ดอกแกว้น้องสาวของฉนัเป็นคนเรียนเก่ง 

               4. ท  าหนา้ที่เป็นส่วนเติมเตม็ (ค  านามจะอยูห่ลงัค  ากริยาเหล่าน้ี เป็น เหมือน คลา้ย เท่า  คือ         
                    เช่น  สมชายหนา้คลา้ยพ่อเขามาก 

               5. ท  าหนา้ที่ใชเ้ป็นค าเรียกขาน    เช่น  แดงเอ๊ยออกมาหายายหน่อยซิ 

 

 
 
 
 

 

                                    ข้อสังเกตควรจ า ……อาการนาม 

 

 ถา้ค  าวา่ ความหรือการ น าหนา้ค  านามไม่นับเป็นอาการนาม  แต่จะนบัเป็น  สามานยนามหรือ 
วสิามานยนาม   เช่น  ความอาญา  ความแพง่  การประปา  การรถไฟ  การเงิน  การแพทย ์
 
 

                     ข้อสังเกตควรจ า ……ลกัษณนามกบัสมุหนาม      
 

 ค าลกัษณนามและค าสมุหนาม จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่จะมีขอ้แตกต่างที่เขา้ใจง่าย คือ  
ค าลกัษณนามจะอยู่หลังค านาม ส่วนค าสมุหนามจะอยู่หน้าค านาม  เช่น 

- ฝูงมา้ลายลงมาด่ืมน ้ าที่หนองน ้ าในหมู่บา้น  (ฝงู เป็นค าสมุหนาม) 
- มา้ลายฝูงหน่ึงลงมาด่ืมน ้ าที่หนองน ้าในหมู่บา้น (ฝงู เป็นค าลกัษณนาม) 
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นามทัว่ไป (สามานยนาม) 

 

 

 

 

 

 

นามเฉพาะ (วสิามานยนาม) 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่าง      
            
 1.            ฝูงลิงอาศยัอยูบ่นตน้ไม ้
 2.            กลุ่มคนเร่ิมทยอยกนักลบับา้น 
 3.            กระดาษ 2 แผ่น 
 4.            เหล่าทหารเตรียมพร้อมในสนามรบ 
 5.            หนงัสือเล่มน้ี 

 
 1.            ความกลวั 
 2.            การบา้น 
 3.            การวิ่ง 
 4.            การแพทย ์
 5.            การพดู 

 

แบบฝึกหัด เร่ืองชนิดและหน้าทีข่องค านาม 

แบบฝึกหัดที่ 1  ให้นักเรียนเลือกค านามทั่วไป (สามานยนาม) และค านามเฉพาะ (วสิามานยนาม) ที่ก าหนดให้แล้วน าไป
เขียนในวงกลมให้ถูกต้อง 

หนงัสือ    จงัหวดัปัตตานี  โรงเรียน  ถนนพิมาน   สมชาย    
ประเทศไทย   มหาวิทยาลยั   สวนสัตวส์งขลา   ร้านโกไข่  ดอกไม ้

........................................................ 
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แบบฝึกหัดที่ 2  ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ✓ หน้าประโยคที่มีค าสมุหนาม และเขียนเคร่ืองหมาย  
หน้าประโยคที่มีค าลักษณนาม   

แบบฝึกหัดที่ 3  ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ✓ หน้าประโยคที่มีค าอาการนาม 
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1.  ขอ้ใดเป็นความหมายของค านาม  
       ก.  ค  าที่ท  าหนา้ที่ใชแ้สดงความรู้สึกของคน 
       ข.  ค  าที่ท  าหนา้ที่ขยายค า  
       ค.  ค  าที่ใชแ้ทนช่ือคน  สตัว ์ ส่ิงของ  สถานที่ 
       ง.  ค  าที่ใชเ้รียกช่ือคน  สตัว ์ ส่ิงของ  สถานที่ 
2. ค  าในขอ้ใดเป็นค านามทุกขอ้ 
       ก. ภูเขา   ถนนนามงาม 
       ข. ปรึกษา   หารือ 
       ค. น ้ าท่วม   นอนหลบั   
       ง.  ท  าดี   ท  าชัว่ 
3. ค  าในขอ้ใดเป็นค านามทัว่ไปหรือสามานยนาม 
        ก. นกักีฬา 
          ข. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
  ค. ประเทศไทย 
   ง. สุนทรภู่ 
4. ขอ้ใดมีลกัษณะนามของค าวา่  “เลา” 
        ก.   ขลุ่ย  ป่ี  
         ข.   เกวียน   เทียน 
        ค.   แห  ไม ้
        ง.   รุ้ง   มุง้ 
5. ค  าในขอ้ใดเป็นค าอาการนาม 

   ก. การประปา 
 ข. การไฟฟ้า 
 ค. การกิน 

 ง. การแพทย ์
6. “ฝูงนกก าลงับินเขา้ป่า” ค าที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นค านามชนิดใด 

   ก. ลกัษณนาม 
 ข. สมุหนาม 
 ค. นามทัว่ไป 

 ง. นามเฉพาะ 

 

แบบทดสอบที ่1 เร่ืองชนิดและหน้าทีข่องค านาม 



6 
 
7. “หนงัสือกองนั้นน่าอ่านจงั” ค าที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นค านามชนิดใด 

   ก. ลกัษณนาม 
 ข. สมุหนาม 
 ค. นามทัว่ไป 

 ง. นามเฉพาะ 
8. “ธนพรก าลงัไปเที่ยวกบัแฟน” ค าที่ขีดเสน้ใตค้ือค  านามชนิดใด 

   ก. ลกัษณนาม 
 ข. สมุหนาม 
 ค. นามทัว่ไป 

 ง. นามเฉพาะ 
8. “เด็ก ๆ ชอบเล่นตุ๊กตา” ค าที่ขีดเสน้ใตท้  าหนา้ที่อะไรในประโยค 

   ก. ประธาน 
 ข. ขยายประธาน 
 ค. กริยา 

 ง. กรรม 

10. ขอ้ใดไม่มีค านามที่ท  าหนา้ที่เป็นส่วนเติมเตม็ 
 ก. คุณพอ่เป็นทหาร  
 ข. ณเดชเหมือนพีช่ายมาก 
 ค. ฉนักินขา้วอยูใ่นครัว  
 ง. เธอหนา้ตาคล้ายอั้ม 
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๏ ความหมายของค าสรรพนาม 

               หมายถึง ค  าที่ใชแ้ทนช่ือคน สตัว ์ส่ิงของ มกัใชใ้นการพดู เช่น ผม ฉนั คุณ ท่าน เขา เรา เป็นตน้ 

๏ ชนิดของค าสรรพนาม 

             ชนิดของค าสรรพนาม แบ่งเป็น 7  ชนิด  ดงัน้ี 

   1. บุรุษสรรพนาม หรือ สรรพนามทีใ่ช้ในการพูด คือ  สรรพนามที่ใชใ้นการพดูจาส่ือสารกนั
แบ่งเป็น  3  ชนิด  ดงัน้ี 
                        1.1  สรรพนามบุรุษที่  1   ใชแ้ทนผูพ้ดู             เช่น     ผม  ฉนั  ขา้พเจา้  หนู 
                        1.2  สรรพนามบุรุษที่ 2  ใชแ้ทนผูฟั้ง             เช่น     ท่าน  เธอ  คุณ ใตเ้ทา้  แก 
                        1.3  สรรพนามบุรุษที่ 3  ใชแ้ทนผูก้ล่าวถึง       เช่น     เขา  มนั  ท่าน  แก 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ เร่ืองชนิดและหน้าที่ของค าสรรพนาม 

         ข้อสังเกต 

 การใชค้  าสรรพนามบางคร้ังสามารถใชต้  าแหน่งหรือหนา้ที่แทนได ้เช่น 

- มะลิช่วยครูยกสมุดหน่อยสิ  (ครู เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ) 
- หมอจะใหห้นูไปตรวจที่หอ้งไหนคะ (หมอ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ) 
- คุณสุดา ท่านผู้อ านวยการอยูไ่หมคะ (ทา่นผูอ้  านวยการ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ) 

ข้อสังเกต  
 ค าที่ใชแ้สดงความสมัพนัธท์างเครือญาติอาจจะใชเ้ป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 2 ก็ได ้ 
ผูอ่้านหรือผูฟั้งตอ้งพจิารณาบริบทวา่เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 2 เช่น 
พอ่คะ นายกสมาคมฝากจดหมายเชิญมาใหค้่ะ (พอ่ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2) 
 ***หรือ ค  าบุรุษสรรพนามบางค าอาจจะเป็นไดท้ั้งสรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 เช่น 
-  เธอไม่รับประทานอาหารประเภทเน้ือใช่ไหม (เธอ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2) 
-  เธอคนนั้นเป็นผูห้ญิงที่สุภาพ อ่อนโยน น่ารักมาก (เธอ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2) 
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 2. นิยมสรรพนาม หรือ  สรรพนามช้ีระยะ/เฉพาะ คือ  สรรพนามที่ใชแ้ทนค านามเพือ่บอก
ก าหนดใหช้ดัเจนวา่อยูใ่กลห้รือไกล ไดแ้ก่ค  าวา่  น่ี  น่ัน  โน่น  นี้  เช่น 
                       น่ีคือบา้นของฉนั                    น่ันเป็นโรงเรียน 
                       โน่นเป็นตลาด                         นี้ของเธอ 
           
 3.  อนิยมสรรพนาม หรือ สรรพนามบอกความไม่เจาะจง คือ สรรพนามที่ใชแ้ทนค านามบอกความ
ไม่แน่นอน  ไม่เฉพาะเจาะจง  มกัพดูลอย ๆ ไดแ้ก่ ค  าวา่  ใคร  อะไร  ที่ไหน  ส่ิงใด  ผู้ใด เช่น 
                       ใคร ๆ ก็เคยท าผดิทั้งนั้น 
                       อะไรก็ไม่ส าคญัเท่าการสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
                       ผู้ใดฝ่าฝืนกฎจะถูกลงโทษอยา่งหนกั 
            
 4. ปฤจฉาสรรพนาม หรือ สรรพนามที่เป็นค าถาม คือ  สรรพนามที่ใชแ้ทนค านาม และใชเ้ป็น
ค าถามที่ตอ้งการค าตอบ  ไดแ้ก่ค  าวา่  ใคร  อะไร  ที่ไหน  ส่ิงใด  ผู้ใด  เช่น 
                       อะไรอยูใ่นขวด 
                       ใครเป็นผูแ้ต่งเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
                       เม่ือไรเธอจะกลบัมา 
 
  5.  วิภาคสรรพนาม หรือ สรรพนามบอกความช้ีซ ้า  คือ  เป็นสรรพนามที่ใชแ้ทนนามที่อยูข่า้งหนา้ 
เม่ือตอ้งการช้ีซ ้ า โดยที่ไม่ตอ้งเอ่ยนามนั้นซ ้ าอีก และเพือ่แสดงความหมายแยกออกเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ ค  าวา่ 
บ้าง ต่าง กัน ตวัอยา่งเช่น                     
 นกัเรียนต่างคนต่างเดินทางกลบับา้น     =    นักเรียนมีหลายคน  นักเรียนแต่ละคน 
                                                                                         เดินทางกลบับ้าน โดย ต่าง  แทน  นักเรียน 
              พีก่บันอ้งไปโรงเรียนดว้ยกัน                 =    ค าว่า  กัน  ในที่นีแ้สดงจ านวนหลายคนที่ร่วมกระท า 
  
 6.  ประพันธสรรพนาม หรือ ค าที่ใช้เช่ือมประโยค คือ  สรรพนามน้ีใชแ้ทนนามที่อยูข่า้งหนา้และ

ตอ้งการจะกล่าวซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ียงัใชเ้ช่ือมประโยคสองประโยคเขา้ดว้ยกนั โดยค าที่ใชแ้ทนนาม

และใชเ้ช่ือมประโยคน้ี ไดแ้ก่ ที่ ซ่ึง อัน ผู้   ตวัอยา่ง  

 คุณย่าชอบหลานที่อดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ กตัญญู     (ที่ เป็นสรรพนามแทนหลาน)  
เช่ือมประโยคหลกัที่ 1 ยา่ชอบหลาน กบั ประโยคยอ่ยที่ 2 หลานเป็นคนอดทน ขยนั ซ่ือสตัย ์

 เด็กน้อยผู้ร่าเริงคนน้ันเป็นหลานภารโรง   (ผู ้เป็นสรรพนามแทนเด็กนอ้ย) 
 เช่ือมประโยคหลกัที่ 1 เด็กนอ้ยเป็นหลานภารโรง กบั ประโยคยอ่ยที่ 2 เด็กนอ้ยคนนั้นร่าเริง 
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หน้าทีข่องค าสรรพนาม 

 
1. ท  าหนา้ที่เป็นประธานของประโยค เช่น  
 - แกมาจากไหน  
 - น่ันของฉนันะ  
 - ใคร ๆ ก็รุมซ้ือจนท าไม่ทนั เป็นตน้ 
2. ท  าหนา้ที่เป็นกรรมของประโยค เช่น  
 - เธอดูน่ีสิ สวยไหม  
 - คุณแม่ใหฉั้นไปตลาด เป็นตน้ 
3. ท  าหนา้ที่เป็นส่วนเติมเตม็ในประโยค มกัตามหลงัค  าวา่  เป็น เหมือน คลา้ย เท่า  
 - นอ้งนิดหนา้ตาเหมือนเธอมาก 
 - ถา้ฉนัเป็นเขานะ ฉนัจะขยนัมากกวา่น้ี เป็นตน้ 
4. ท  าหนา้ที่ตามหลงับุพบท  
 - เธอเรียนที่ไหน 
5. ท  าหนา้ที่เป็นค าขยาย 
 - สุดาหยบิกระเป๋าใบน้ันใหฉ้นัหน่อย (นั้น เป็นค าสรรพนามช้ีเฉพาะขยายค าวา่กระเป๋า) 
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1. ........ฉนั  2. ........กิน  3. ........ขา้พเจา้  4. ........บา้น   
5. ........สวย   6. ........ท่าน  7. ........โน่น  8. ........อาตมา 
9. ........มนั  10. .......แมว  11. ........ดอกไม ้  12. ........เรา 
13. ........อนิจจงั  14. ........แก  15. ........กิน 

ตัวอย่าง :  เธอเป็นเพื่อนท่ีดีของฉัน 
๑. .............................................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................... 
๔. ............................................................................................................................... 
๕. ............................................................................................................................... 
 

 
________ 1.  อะไรอยู่ในกล่อง     ก.  บุรุษสรรพนาม 
________ 2.  ไหนขนมท่ีเธอซื้อมา    ข.  นิยมสรรพนาม 
________ 3.  ใครจะกลับบ้านก่อนก็ได้    ค.  อนิยมสรรพนาม 
________ 4.  นี่เป็นหนังสือท่ีฉันรักมาก    ง.  ปฤจฉาสรรพนาม 
________ 5.  นักเรียนต่างช่วยกันท างาน    จ.  วิภาคสรรพนาม 
________ 6.  ครูชอบนักเรียนท่ีมีมารยาทดี   ฉ.  ประพันธสรรพนาม 
________ 7.  เด็กนักเรียนตะโกนกันเสียงดัง 
________ 8.  ท่านมีพระคุณกับฉันมาก 
________ 9.  เด็กน้อยผูร้่าเริงคนนั้นเป็นหลานภารโรง 
________ 10. มันไม่ทันได้เอาของไปหรอก 

 
 
     1.  อัน  ท่ี  ซึ่ง  _______________________________________________________________ 
     2.  ผม  ใต้เท้า  ______________________________________________________________ 
     3.  นี่  นั่น  โน่น  _____________________________________________________________ 
     4.  ใคร ๆ  ใด ๆ  _____________________________________________________________ 
     5.  บ้าง  ต่าง  กัน  ____________________________________________________________ 
     6.  อะไร  ท่ีไหน  ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกหัด เร่ืองค าสรรพนาม 

แบบฝึกหัดที่ 2  จับคู่สัมพันธ์สรรพนามที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ 

แบบฝึกหัดที่ 3  อธิบายว่าค าต่อไปนี้เปน็สรรพนามชนิดใด 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดที่ 1  ให้นักเรียนกาเคร่ืองหมาย ✓ หน้าค าสรรพนาม แล้วน าค าไปแต่งในประโยค 5 ประโยค 
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1.  ประโยคใดมีสรรพนามบุรุษที่ 3 
 ก. ท่านคงดีใจถา้ทราบวา่ฉนัไดรั้บรางวลั 
  ข. เพราะท่านทีเดียว เร่ืองถึงเป็นแบบน้ี 
 ค. ท่านคงเหน่ือยมาก เชิญพกัก่อนค่ะ 
  ง. ท่านสบายดีหรือเปล่าคะ 
2.  ค  าสรรพนามที่ใชเ้ช่ือมประโยคเรียกวา่อะไร 
     ก. วภิาคสรรพนาม 
     ข. ประพนัธสรรพนาม 
     ค. ปฤจฉาสรรพนาม 
     ง. นิยมสรรพนาม 
3.  “เขาชอบบา้นที่อยูใ่นป่า” ค  าที่ขีดเสน้ใตเ้ป็นสรรพนามชนิดใด 
     ก. วภิาคสรรพนาม 
     ข. ประพนัธสรรพนาม 
     ค. ปฤจฉาสรรพนาม 
     ง. นิยมสรรพนาม 

 

แบบทดสอบที ่1 เร่ืองค าสรรพนาม 
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