
แบบฝึกทักษะ เร่ือง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 

เล่มที่ ๑ ทบทวนชนิดของ
ประโยค 
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นางวนัเพญ็ บุญฤทธ์ิ 

โรงเรียนสตูลวทิยา อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  



ค าน า 

 

 แบบฝึกทกัษะเร่ือง ประโยคความซ้อนท่ีซับซ้อน เล่มน้ี คือ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยค 
ผูจ้ดัท าได้จดัท าข้ึน เพื่อใช้เป็นนวตักรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท๒๓๑๐๒ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยมุ่งเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมเร่ือง ชนิดของประโยคไปสู่
ความรู้ เร่ือง ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น   

 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  หลกัสูตรสถานศึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ 
เพื่อน าความรู้มาใชใ้นการจดัท าแบบฝึกทกัษะใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงข้ึน  

 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดของประโยคเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยและใชเ้ป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน
ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดผลดีกบันกัเรียนต่อไป 

  
วนัเพญ็ บุญฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

          

เร่ือง                หนา้ 
 

ค าน า           ๒ 

สารบญั          ๓ 

ค าช้ีแจงส าหรับการใชง้านแบบฝึกทกัษะ เล่ม ๑ ทบทวนชนิดของประโยค  ๖ 

ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน        ๗ 

ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน        ๘ 

บทบาทของนกัเรียน         ๙ 

สาระส าคญั          ๑๐ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้         ๑๐ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั        ๑๐ 

แบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียน เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค               ๑๑ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียน เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค           ๑๔ 

ใบความรู้ เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค      ๑๕ 

ความหมายของประโยค        ๑๕ 

องคป์ระกอบของประโยค        ๑๕ 

ทบทวนความรู้ เร่ือง ชนิดของประโยค      ๑๗ 

 ประโยคความเดียว        ๑๗ 

 ประโยคความรวม        ๒๐ 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอ้ยตามกนั    ๒๑ 

ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนักนั    ๒๒ 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเ้ลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง     ๒๓ 

ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเป็นเหตุเป็นผล   ๒๔ 

 ประโยคความซอ้น        ๒๖ 

  องคป์ระกอบของประโยคความซอ้น     ๒๖ 



สารบัญ (ต่อ) 
          

เร่ือง                หนา้ 
 

 ชนิดของประโยคยอ่ยหรืออนุประโยค                ๒๖  

 นามานุประโยค                            ๒๗ 

 คุณานุประโยค                             ๓๐ 

 วเิศษณานุประโยค                            ๓๒ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๑        ๓๖ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๒        ๓๗ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๓        ๓๘ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๔        ๓๙ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๕        ๔๐ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๖        ๔๑ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๗        ๔๒ 

กิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๘        ๔๔ 

แบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค    ๔๖ 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน เร่ือง ชนิดของประโยค   ๔๙ 

ภาคผนวก          ๕๐ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๑      ๕๑ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๒      ๕๒ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๓      ๕๓ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๔      ๕๔ 

เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๕      ๕๕ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๖      ๕๖ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๗      ๕๗ 

 เฉลยกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๘      ๕๙ 



สารบัญ (ต่อ) 
          

เร่ือง                หนา้ 
 

 เฉลยแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ทบทวนชนิด 

ของประโยค        ๖๑ 

บรรณานุกรม          ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าช้ีแจงส าหรับการใช้งานชุดฝึกทักษะ 

เร่ือง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 

 

 แบบฝึกทกัษะเร่ืองประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้นส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๓ 
โรงเรียนสตูลวิทยา ประกอบดว้ยเน้ือหาความรู้ จ  านวน ๒ เล่ม ดงัน้ี  

 เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยค 

 เล่มท่ี ๒ ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น  

 แบบฝึกทกัษะเร่ือง ประโยคซบัซอ้น จ านวน ๒ เล่มน้ี เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีเนน้ใหน้กัเรียนได้
ลงมือปฏิบติัจริงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ไดฝึ้กคิดวเิคราะห์ ไดฝึ้กทกัษะร่วมซ่ึงท าใหน้กัเรียน
เกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้เร่ือง ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น สามารถส่ือสารและจ าแนกชนิด
ของประโยคไดต้ลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 

 

แบบฝึกทกัษะเร่ืองประโยคความซ้อนซับซ้อนเล่มท่ี๑ทบทวนชนิดประโยคเล่มน้ีใช้เป็น
นวตักรรมประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยมีขั้นตอนใน
การปฏิบติั ดงัน้ี 

 ๑. ครูแจกแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยคใหน้กัเรียนทุกคน 

 ๒. ครูช้ีแจงการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยคใหน้กัเรียนฟังก่อน
ลงมือศึกษา 

 ๓. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียนเร่ือง เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยคก่อนเรียน
ดว้ยแบบฝึกทกัษะ โดยนกัเรียนตอ้งไม่ดูเฉลยค าตอบ เพื่อฝึกความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

๔.ครูให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะท ากิจกรรมการเรียนรู้จากเน้ือหาใบความรู้เร่ือง 
ทบทวนชนิดประโยค และท ากิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๑–๘ โดยนกัเรียนจะตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนลงมือ
ท า  
  ๕. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนลงมือท า  

 ๖. ครูตรวจสอบค าตอบและเฉลยค าตอบของกิจกรรมเสริมทกัษะท่ี ๑–๘ และแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน และบนัทึกผลคะแนน 

 ๗. ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนระหว่างท ากิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังน้ีและบนัทึกผล
คะแนน 

 ๘. ครูแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบ ชมเชยนกัเรียน พร้อมใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม 

  

 

 

 

 

 

 

 



ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 

แบบฝึกทกัษะเร่ืองประโยคซบัซอ้นเล่มท่ี๑ทบทวนชนิดประโยคเล่มน้ีใชเ้ป็นนวตักรรม
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบติั 
ดงัน้ี 

 

ศึกษาก่อนลงมือปฏบิัติกจิกรรม 

๑. นกัเรียนฟังค าช้ีแจงการใชแ้บบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยค 

๒. นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยค 

๓. นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ยก่อนเรียน เพื่อดูว่านกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ และความเขา้ใจ
เร่ือง เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยคมากนอ้ยเพียงใด 

๔. นักเรียนศึกษาแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยคตั้งใจศึกษาเน้ือหา และท า
ความเขา้ใจใหดี้ตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยตามล าดบัอยา่ขา้มขั้นตอน 

๕.นักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมจากแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ 
ทบทวนชนิดประโยค 

 ๖. เม่ือพบค าช้ีแจงหรือค าถามในแต่ละกิจกรรม ใหอ่้านและท ากิจกรรมอยา่ง 

รอบคอบ 

๗. ส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี ๑ ทบทวนชนิดประโยค
เพื่อใหค้รูตรวจและบนัทึกผลคะแนน 

 ๘. เม่ือท ากิจกรรมครบแลว้ จดัเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

๙. เม่ือนกัเรียนทุกคนท ากิจกรรมครบแลว้  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ย 

หลงัเรียน  

๑๐. รับฟังการบอกคะแนน ค าชมเชย และค าแนะน าเพิ่มเติมจากครู 

 ๑๑. การเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง นกัเรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจท ากิจกรรมและตรงต่อ
เวลาเสมอ 

 

 

 



บทบาทของนักเรียน 

   

ครูต้องแจ้งให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังต่อไปนี ้

  ๑. นกัเรียนตอ้งอ่านค าสั่งและปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งระมดัระวงั 

  ๒. นกัเรียนตอ้งพยายามปฏิบติักิจกรรมต่างๆ จนสุดความสามารถ 

  ๓. นกัเรียนตอ้งตั้งใจปฏิบติังานอยา่งจริงจงั ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเร่ือง 

  ๔. หลงัจากปฏิบติักิจกรรมแลว้ ตอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์ทุกช้ินเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

๕.เน่ืองจากมีเวลาจ ากดันกัเรียนตอ้งตั้งใจปฏิบติักิจกรรมใหเ้สร็จอยา่งรวดเร็วหากนกัเรียนท าไม่
เสร็จ  นกัเรียนสามารถท านอกเวลา และส่งตามเวลาท่ีครูนดัหมาย 

  ๖. นกัเรียนตอ้งใชส่ื้อหรืออุปกรณ์อยา่งระมดัระวงั 

 

สาระส าคญั 

 

  ประโยค หมายถึง การน าค  า กลุ่มค าหรือวลี มาเรียบเรียงกนัอยา่งมีระบบโดยมีความสัมพนัธ์กนัทาง
ไวยากรณ์ ไดเ้ป็นถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงประโยคมีองคป์ระกอบ ๒ ส่วน 
คือ ภาคประประธาน และภาคแสดง โดยประโยคสามารถแบ่งแยกออกเป็น ๓ ชนิด คือ ประโยค
ความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอ้น  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 ๑. อธิบายลกัษณะของประโยคความเดียว ความรวม และความซอ้นได ้

 ๒. วเิคราะห์และจ าแนกประโยคความเดียว ความรวม และความซอ้นได ้

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

 

 มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

             ตัวช้ีวดั  ม.๓/๒ วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้น  
 



   แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 

     เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมาย (🞨)  

   กากบาทลงในกระดาษค าตอบ (๑๐ คะแนน) 
 

๑. “โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒันเ์ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” 

  จากประโยคขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ประโยคขา้งตน้ไม่มีค  ากริยา  
 ข. ภาคประธาน คือ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์  
 ค. โรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นหนา้ท่ีเป็น กรรม  

 ง. ถูกทุกขอ้  

๒. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความเดียว  
 ก. ฉนัและเพื่อนก าลงัอ่านหนงัสือเตรียมสอบ  

 ข. ครูใบตองกินขา้วแต่ครูขวญักินขนม   

 ค. ครูโอมสอนหนงัสือ  

 ง. คนสวยท่ียนือยูคื่อมารีญา 
๓. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความเดียวท่ีมีส่วนขยายในภาคประธาน  

 ก. ครูใบตองก าลงัเดินมา แต่ครูขวญัก าลงัเดินไป  

 ข. ครูใบตองสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ  

 ค. เพราะเธอเป็นคนดี จึงมีส่ิงดีๆ เขา้มา  
            ง. ครูโอมก าลงัสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ เร่ือง ประโยคซบัซอ้น 

 
 
 
 
 



๔. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความรวมท่ีขดัแยง้กนั  

 ก. เขาเป็นคนเรียนเก่งมากๆ แต่เขาไม่มีน ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืน  

 ข. เดก็ชายเอเรียนเก่งมากเพราะเขาอ่านหนงัสือ  

 ค. ฉนัเห็นนอ้งก าลงักินขา้วแต่แม่ก าลงักินน ้าส้ม 

 ง. คุณอาและคุณพ่อเป็นต ารวจจราจรของจงัหวดัสงขลา 
๕. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นประโยคความเดียวท่ีใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ก. คนท่ีเดินมาเป็นทหารหรือเป็นต ารวจ  
 ข. เพื่อนของเธอเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล   

 ค. คนท่ีรักสวยรักงามมกัเป็นคนมีเสน่ห์ในตวัเอง 

 ง. เขาเรียนเก่ง เพราะเขาตั้งใจเรียนหรือตั้งใจอ่านหนงัสือ  

๖. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นประโยคความรวมท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล  

 ก. เพราะเขาเป็นคนดี จึงมีคนรัก   

 ข. ฉนัจะกินก๋วยเต๋ียว เพราะก๋วยเต๋ียวร้านป้าทิศอร่อยมาก 

 ค. เขาเรียนหมอ เพราะพ่อของเขาอยากใหเ้ป็นหมอ 

 ง. ถูกทุกขอ้   

๗. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยนามานุประโยค 

 ก. นอ้งของฉนัเห็นแมวก าลงัคุยกบัจ้ิงจก 

 ข. แมวท่ีคุยกบัจ้ิงจกมีช่ือวา่ โอลิเวยี  
 ค. ต ารวจท่ีเดินมาคือนา้ของฉนั  

 ง. แมวคุยกบัจ้ิงจกวา่ อยากกินพิซซ่าหนา้ชีส  

๘. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยเป็นคุณานุประโยค  

 ก. ครูอามีนสอนวชิาพละนกัเรียนชั้น ม.3/7 และ ม.3/8 

 ข. นกัเรียน ม.3/8 เห็นครูอามีนก าลงัเล่นฟุตบอล  

 ค. ครูอามีนเป็นนิสิตฝึกสอนจากมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา  
            ง. ครูชายท่ีเดินมาคือครูอามีน 
 

  



๙. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยเป็นวเิศษณานุประโยค 

 ก. ผูช้ายหล่อๆ ท่ีเดินมาคือครูอามีน  

 ข. ครูกรเล่นฟุตบอล เพราะครูกรสอนวชิาพละ 

 ค. ครูผูช้ายท่ีเดินมาคือครูกร 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๐. “ครูใบตองท่ีสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ” 

 จากประโยคขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง  
 ก. ประโยคหลกั คือ “ครูใบตองเป็นคนสวยมากๆ” 

 ข. ประโยคยอ่ยเป็น วเิศษณานุประโยค 

 ค. ประโยคยอ่ย คือ “ท่ีสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ” 

 ง. ถูกทุกขอ้   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 

เร่ือง ทบทวนชนิดประโยค 

 

ช่ือ – สกลุ.................................................................ชั้น...............เลขท่ี............... 
 

ข้อ ก ข ค ง 

๑.    
 

๒.    
 

๓.    
 

๔.    
 

๕.    
 

๖.    
 

๗.    
 

๘.    
 

๙.    
 

๑๐.    
 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ 

เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค 

(ประโยคความเดยีว ความรวม และความซ้อน) 
 

ความหมายของประโยค 

  

 ประโยค หมายถึง ค  า หรือกลุ่มค า (วลี) ท่ีน ามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็น 

แบบแผนและเป็นระบบ ไดเ้ป็นถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีใจความสมบูรณ์ จะมีบทขยายหรือไม่กไ็ด ้
หากมีบทขยายจะช่วยใหป้ระโยคชดัเจนหรือไดใ้จความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เช่น นกบิน  นอ้งของฉนั
กินขนม เป็นตน้ 

หากขอ้ความใดมีเฉพาะภาคประธานหรือภาคแสดง จะเป็นประโยคไม่ได ้ เป็นไดเ้พียง
กลุ่มค าหรือวลี ซ่ึงเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยคเท่านั้น เช่น รองเทา้สกอร์สีแดงเปลือกมะขาม
หวาน คุณครูคนนั้น เป็นตน้ 

 

องค์ประกอบของประโยค 

 องคป์ระกอบของประโยค แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ  

    ๑. ภาคประธาน ► บทประธาน และบทขยายประธาน 

    ๒. ภาคแสดง ► บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม 

 

 



 

 
 

 หมายเหตุ ค ากริยาบางค าในภาคแสดง เป็นค ากริยาท่ีไม่มีความหมาย 
ในตวัเอง จ  าเป็นตอ้งอาศยัค า หรือกลุ่มค าวลี มาช่วยใหค้วามหมายสมบูรณ์  ค ากริยาชนิดน้ี เรียกวา่ 
วกิตรรถกริยา เช่น เป็น คือ คลา้ย เหมือน เสมือน เท่า เท่ากบั ดุจ ประดุจ ฯลฯ  

 

 

ตัวอย่าง ประโยคและการแยกองค์ประกอบของประโยค 

 ๑. นกตวันั้นบินเร็ว 

 ๒. ฝนตกหนกั 

 ๓. นกัเรียนท าการบา้น 

 

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

๑. นกตัวน้ันบินเร็ว นก ตวันั้น บิน เร็ว   

๒. ฝนตกหนัก ฝน  ตก หนกั   

๓. นักเรียนท าการบ้าน นกัเรียน  ท า  การบา้น  



 

 

 ๔. พ่อของฉนัเป็นต ารวจ 

 ๕. ความรู้คืออาวธุของปัญญาชน 

 ๖. ใบหนา้ของแม่เหมือนฉนัมาก 

 

ประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน 
ขยาย 

ประธาน 
กริยา 

ส่วน 

เติมเต็ม 

ขยาย 

ส่วนเติมเต็ม 

ขยาย 

กริยา 
 

๔. พ่อของฉันเป็นต ารวจ พ่อ ของฉนั เป็น ต ารวจ   

๕. ความรู้คืออาวุธของ
ปัญญาชน 

ความรู้  คือ ความรู้ 
ของ

ปัญญาชน 
 

๖. ใบหน้าของแม่เหมือนฉัน
มาก 

ใบหนา้ ของแม่ เหมือน ฉนั  มาก 

ทบทวนความรู้ เร่ือง ชนิดของประโยค 

 

 ก่อนท่ีนกัเรียนจะเรียนรู้ เร่ือง ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้น นกัเรียนควร 
ท าความเขา้ใจหรือทบทวนเร่ือง ชนิดของประโยค เพื่อฟ้ืนความรู้ ความเขา้ใจ เน่ืองจากประโยค
ความซอ้นท่ีซบัซอ้นอาจมีส่วนประกอบเป็น ประโยคความเดียว ประโยคความรวม หรือประโยค
ความซอ้นกไ็ด ้ หากนกัเรียนเขา้ใจเร่ืองชนิดของประโยคเป็นอยา่งดียอ่มท าใหก้ารเรียนรู้เร่ือง
ประโยคความซอ้นท่ีซบัซอ้นประสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน  
 

 

 

 

 



ประโยคความเดยีว 

 

ประโยคความเดียวหรือเอกรรถประโยค หมายถึง ประโยคท่ีมีใจความส าคญัเพียงใจความ
เดียว (มีประธาน ๑ และ มีกริยา ๑)  

หมายเหตุ  

 ๑. ค  าวา่ ประธาน ๑ อาจหมายถึง ประธาน ๑ ค า หรือ ๑ กลุ่มค ากไ็ด ้เช่น พ่อ (เป็นค า) พ่อของ
ฉนั (เป็นกลุ่มค า) เป็นตน้  

 ๒. ค าวา่ กริยา ๑ อาจหมายถึง กริยา ๑ ค  า หรือ ๑ กลุ่มค า กไ็ด ้ 

ดู (เป็นค า) จอ้งมองดู (เป็นกลุ่มค า) เป็นตน้ 

 ๓. ประโยคความเดียว หา้มมีค าสันธาน เพราะหากมีค าสันธานจะเป็นประโยคความรวม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างที ่๑ ประโยคความเดียวทีม่เีฉพาะประธานกบักริยา    
 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน กริยา 
น ้า ไหล 

ลม พดั 

ฟ้า ร้อง 

               
 

๑. น ้าไหล     

๒. ลมพดั 

๓. ฟ้าร้อง  
 

ตัวอย่างที ่๒ ประโยคความเดียวทีม่บีทกรรมหรือบทขยายเพิม่เติม 

 

ประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน 
ขยาย 

ประธาน 
กริยา 

ขยาย
กริยา 

กรรม 
ขยาย
กรรม 

๑. นอ้งของฉนักินขา้ว นอ้ง ของฉนั กิน  ขา้ว  

๒. นกัเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียน
พะตง-ประธานคีรีวฒันท์ า
การบา้นวชิาภาษาไทย 

นกัเรียน
ชั้น ม.๓ 

โรงเรียนพะ
ตง- 

ประธาน
คีรีวฒัน ์

ท า  การบา้น 
วชิา

ภาษาไทย 

๓. พ่อตีงู พ่อ  ตี  งู  

๔. แม่ไปตลาด* แม่  ไป ตลาด   

๕. แม่ทุกคนรักลูก แม่ ทุกคน รัก  ลูก  

  



* ประโยค “แม่ไปตลาด” ค ากริยา คือ “ไป” ซ่ึงเป็น อกรรมกริยา หมายถึง ค  ากริยาท่ีไม่ตอ้งมีกรรม
มารองรับ เพราะฉะนั้น ตลาด จึงไม่ใช่กรรม แต่เป็นบทขยายกริยา “ไป” 

 

 

ตัวอย่างที ่๓ ประโยคความเดียวทีม่ส่ีวนเติมเต็ม, ขยายส่วนเติมเต็ม 

 

๑. ครูคนนั้นคือแม่ของฉนั 

 ๒. ฉนัเป็นครูวชิาภาษาไทย 

 ๓. เขาเหมือนนอ้งสาวของฉนั 

 ๔. ต ารวจคนนั้นคือพ่อของฉนั 

 ๕. ผูช้ายวยักลางคนเป็นพ่อของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยค 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน 
ขยาย 

ประธาน 
กริยา 

ส่วน 

เติมเต็ม 

ขยาย 

ส่วนเติมเต็ม 

๑. ครูคนน้ันคือแม่ของฉัน ครู คนนั้น คือ แม่ ของฉนั 

๒. ฉันเป็นครูวชิาภาษาไทย ฉนั  เป็น ครู 
วชิา

ภาษาไทย 

๓. เขาเหมือนน้องสาวของฉัน เขา  เหมือน นอ้งสาว ของฉนั 

๔. ต ารวจคนน้ันคือพ่อของฉัน ต ารวจ คนนั้น คือ พ่อ ของฉนั 

๕. ผู้ชายวยักลางคนเป็นพ่อของเพ่ือน ผูช้าย 
วยั 

กลางคน 
เป็น พ่อ ของเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ประโยคความรวม 

 

 ประโยคความรวมหรืออเนกรรถประโยค คือ ประโยคท่ีมีใจความส าคญั 

อยา่งนอ้ย ๒ ประโยคข้ึนไปมารวมกนั โดยมีสันธานเป็นบทเช่ือมระหวา่งประโยค  

และเม่ือน าประโยคมาแยกออกจากกนักจ็ะไดป้ระโยคความเดียวท่ีมีใจความสมบูรณ์ตั้งแต่ ๒ 
ประโยคข้ึนไป 

ตัวอย่าง ประโยคความรวม 

 ๑. ฉนัและนอ้งกินขา้ว  
 ๒. พ่ออ่านหนงัสือแต่แม่ดูทีวี 
 ๓. ทั้งพ่อและแม่ไปท างาน 

 

ประโยค ประโยคที ่๑ ประโยคที ่๒ บทเช่ือม 

ฉันและน้องกนิข้าว ฉนักินขา้ว นอ้งกินขา้ว และ 

พ่ออ่านหนังสือแต่แม่ดูทวี ี พ่ออ่านหนงัสือ แม่ดูทีว ี แต่ 

ทั้งพ่อและแม่ไปท างาน พ่อไปท างาน แม่ไปท างาน ทั้ง...และ 

 

 จากตวัอยา่งประโยคขา้งตน้ นกัเรียนสังเกตไดว้า่ ประโยคความรวม เกิดจากการท่ีเราน า
ประโยคความเดียว ๒ ประโยคข้ึนไปมารวมกนั ซ่ึงอาจจะมีมากกวา่ ๒ ประโยคกไ็ด ้โดยมีบทเช่ือม
เป็นค าสันธาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชนิดของประโยคความรวม 

 ประโยคความรวมแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ  

     ๑. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอ้ยตามกนั 

      ๒. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั 

     ๓. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเ้ลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
     ๔. ประโยคความรวมท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล 

 ๑. ประโยคความรวมทีม่เีน้ือความคล้อยตามกนั 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอ้ยตามกนัคือประโยคความรวมท่ีประโยคท่ี๑และ
ประโยคท่ี ๒ (อาจมีมากกวา่ ๒ ประโยคกไ็ด)้ มารวมกนั แลว้มีเน้ือความไปดว้ยกนั ไม่ขดัแยง้กนั  

 ตัวอย่างประโยค 

  ๑. พ่อและแม่ของฉนัรักฉนัมาก 

  ๒. ฉนักบัเพื่อนก าลงัอ่านหนงัสือ 

  ๓. ครูใบตองและครูขวญัเป็นผูห้ญิง 

  ๔. ครูตอง ครูขวญั และครูโอม สอนวชิาภาษาไทย 

 

ประโยค ประโยคที ่๑ ประโยคที ่๒  บทเช่ือม 

พ่อและแม่ของฉันรักฉันมาก พ่อรักฉนัมาก แม่รักฉนัมาก และ 

ฉันกบัเพ่ือนก าลงัอ่านหนังสือ ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ เพื่อนก าลงัอ่านหนงัสือ กบั 

ครูใบตองและครูขวญัเป็นผู้หญิง ครูใบตองเป็นผูห้ญิง ครูขวญัเป็นผูห้ญิง และ 

 

 ส าหรับตวัอยา่งประโยคในขอ้ท่ี ๕ คือ “ครูใบตอง ครูขวญั และครูโอม สอนวชิาภาษาไทย” 

เป็นบทรวมกริยา ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นประโยคความเดียวได ้๓ ประโยค ดงัน้ี  

  ๑. ครูใบตองสอนวชิาภาษาไทย 

  ๒. ครูขวญัสอนวชิาภาษาไทย  ทั้ง ๓ ประโยคถูกเช่ือมดว้ยค าวา่ 
  ๓. ครูโอมสอนวชิาภาษาไทย   “และ” 

 นอกจากประโยคความรวมจะมีบทรวมประธานแลว้ ประโยคความรวมยงัมี 

บทรวมค ากริยา คือ ประธานตวัเดียวแต่มีค  ากริยามากกวา่ ๒ ตวั ดงัตวัอยา่ง 



  “ครูกรยนื เดิน และนัง่ตลอดทั้งวนั” 

  จากตวัอยา่งประโยคขา้งตน้ สามารถแยกเป็นประโยคความเดียวได ้ 

๓ ประโยค ดงัน้ี 

   ๑. ครูกรยนืตลอดทั้งวนั 

   ๒. ครูกรเดินตลอดทั้งวนั   ทั้ง ๓ ประโยคถูกเช่ือมดว้ย 

   ๓. ครูกรนัง่ตลอดทั้งวนั  ค าวา่ “และ” 

            
๒. ประโยคความรวมทีม่เีน้ือความขดัแย้งกนั 

   ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั คือ ประโยคความรวมท่ีมีประโยคท่ี ๑ และ
ประโยคท่ี ๒ ขดัแยง้กนั เน้ือความของประโยคไม่ไดไ้ปในทางเดียวกนั  

ตัวอย่างประโยค 

 ๑. ครูแกะกินขา้ว แต่ครูดาวกินก๋วยเต๋ียว 

 ๒. ถึงเขาตวัใหญ่มากๆ ฉนักไ็ม่กลวั 

 ๓. กวา่ฉนัจะวิง่จนผอม ขาฉนักห็กัพอดี 

 ๔. ฉนัไปหาเขา แต่เขากไ็ม่อยู ่
 

ประโยค ประโยคที ่๑ ประโยคที ่๒ บทเช่ือม 

ครูแกะกนิข้าวแต่ครูดาวกนิก๋วยเตี๋ยว ครูแกะกินขา้ว ครูดาวกินก๋วยเต๋ียว แต่ 

ถึงเขาตัวใหญ่มากๆ ฉันกไ็ม่กลวั เขาตวัใหญ่มากๆ ฉนัไม่กลวั ถึง...ก ็

กว่าฉันจะวิง่จนผอม ขาฉันกห็ักพอดี ฉนัจะวิง่จนผอม ขาฉนัหกัพอดี กวา่...ก ็

ฉันไปหาเขา แต่เขากไ็ม่อยู่ ฉนัไปหาเขา เขาไม่อยู ่ แต่...ก ็

 

จากตวัอยา่ง สังเกตไดว้า่ บทเช่ือมของประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขดัแยง้มกัใชค้  าวา่ 
“แต่”  “ถึง...ก”็  “กวา่...ก”็ เป็นตน้ 

 
 
 



๓. ประโยคความรวมทีม่เีน้ือความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง  
   ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเ้ลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ประโยคความรวมท่ี

ตอ้งการใหเ้ลือกแค่ประโยคท่ี ๑ หรือประโยคท่ี ๒ เท่านั้น มกัใชค้  าวา่ “หรือ” “ไม่เช่นนั้น” “ไม่ก”็ 

“มิฉะนั้น” “ก”็ “หรือไม่ก”็ เป็นตน้  

ตัวอย่างประโยค  

 ๑. เธอจะดูหนงัหรือจะกินขา้ว  
 ๒. นกัเรียนทุกคนตอ้งอ่านหนงัสือ ไม่เช่นนั้นจะสอบตก 

 ๓. เธอตอ้งลา้งจาน ไม่กต็อ้งกวาดบา้น 

 ๔. เธอตอ้งตดัผมมิฉะนั้นจะโดนลงโทษ 

 ๕. นอ้งอยูห่นา้บา้นหรือไม่กห็ลงับา้น 

 

ประโยค ประโยคที ่๒ ประโยคที ่๑ บทเช่ือม 

เธอจะดูหนังหรือจะกนิข้าว เธอจะดูหนงั เธอจะกินขา้ว หรือ 

นักเรียนทุกคนต้องอ่านหนังสือ 
ไม่เช่นน้ันจะสอบตก 

นกัเรียนทุกคนตอ้ง
อ่านหนงัสือ 

นกัเรียนทุกคนจะ
สอบตก 

ไม่เช่นนั้น 

เธอต้องล้างจาน ไม่กต้็องกวาดบ้าน เธอตอ้งลา้งจาน เธอตอ้งกวาดบา้น ไม่ก ็

เธอต้องตัดผมมฉิะน้ันจะโดนลงโทษ เธอตอ้งตดัผม เธอจะโดนลงโทษ มิฉะนั้น 

น้องอยู่หน้าบ้านหรือไม่กห็ลงับ้าน นอ้งอยูห่นา้บา้น นอ้งอยูห่ลงับา้น หรือไม่ก ็

 

 จากตวัอยา่ง สังเกตไดว้า่ เม่ือแยกประโยคความรวมออกจากกนัแลว้จะเห็นรูปเตม็ของ
ประโยคท่ี ๒ นัน่หมายความวา่ ประโยคความรวมสามารถละประธาน หรือค ากริยาได ้หมายความ
วา่ ประโยคท่ีน ามารวมกนันั้นสามารถน ามาใช่โดยไม่ใส่ประธานหรือค ากริยาได ้ ดงัตวัอยา่ง
ประโยคในขอ้ท่ี ๑-๔ มีการละประธาน เพราะประธานมีอยูแ่ลว้ในประโยคขา้งหนา้ ส่วนประโยค
ขอ้ท่ี ๕ มีการละทั้งประธานและค ากริยา  
 ถึงจะมีการละประธานหรือค ากริยา แต่ยงัคงมีค าสันธานเป็นบทเช่ือม และสามารถแยก
ประโยคออกจากกนัเป็นประโยคความเดียว ๒ ประโยคข้ึนไปได ้ 



 นอกจากน้ีประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึงยงัมีขอ้สังเกตอีก
ประการ คือ ในบางประโยคท่ีมีการละความไว ้เม่ือแยกประโยคความรวมออกจากกนัเป็นประโยค
ความเดียวท่ีมีตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไป ประโยคท่ีละไวเ้ม่ือน ามาเติมจะตอ้งมีใจความท่ีตรงกนัขา้ม
กบัประโยคหน้า คือ ถา้จะประโยคหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ประโยคหลงัจะตอ้งไม่ใช่ประโยค
ปฏิเสธ หรือถา้จะประโยคหนา้ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธ ประโยคหลงัจะตอ้งเป็นประโยคปฏิเสธ  

 ตัวอย่าง 

  ๑. คุณจะกินขา้วหรือ  

  ๒. เขาไม่ไปโรงเรียนหรือ 

  ๓. เขาอ่านการ์ตูนหรือ 

 

ประโยค ประโยคที ่๑ ประโยค ๒ ทีล่ะไว้ บทเช่ือม 

คุณจะกนิข้าวหรือ คุณจะกินขา้ว คุณไม่กินขา้ว หรือ 

เขาไม่ไปโรงเรียนหรือ เขาไม่ไปโรงเรียน เขาไปโรงเรียน หรือ 

เขาอ่านการ์ตูนหรือ เขาอ่านการ์ตูน เขาไม่อ่านการ์ตูน หรือ 

 

๔. ประโยคความรวมทีแ่สดงความเป็นเหตุเป็นผล 

    ประโยคความรวมท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล คือ ประโยคความรวมท่ีมีประโยคท่ี ๑ 
เป็นเหตุ และประโยคท่ี ๒ เป็นผล มกัใชค้  าวา่ “จึง” “เพราะ...จึง” “เพราะฉะนั้น...จึง” “ฉะนั้น...
จึง” เป็นตน้  

 ตัวอย่างประโยค 

  ๑. เขาขยนัจึงสอบผา่น  

  ๒. เพราะเขาใจดีจึงมีแต่คนรัก 

  ๓. เขาขบัรถเร็วจึงเกิดอุบติัเหตุ 

  ๔. เขาหล่อมาก ฉนัจึงรักเขา 
  ๕. เพราะเขาเป็นคนดี ฉนัจึงยอมไวใ้จ 
 

 



ประโยค ประโยคเหตุ ประโยคผล บทเช่ือม 

เขาขยนัจึงสอบผ่าน  เขาขยนั เขาสอบผา่น จึง 

เพราะเขาใจดีจึงมแีต่คนรัก เขาใจดี เขามีแต่คนรัก เพราะ...จึง 

เขาขบัรถเร็วจึงเกดิอุบัติเหตุ เขาขบัรถเร็ว เขาเกิดอุบติัเหตุ จึง 

เขาหล่อมาก ฉันจึงรักเขา เขาหล่อมาก ฉนัรักเขา จึง 

เพราะเขาเป็นคนด ีฉันจึงยอมไว้ใจ เขาเป็นคนดี ฉนัยอมไวใ้จ เพราะ...จึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ประโยคความซ้อน 

 

 ประโยคความซอ้นหรือสังกรประโยค คือ ประโยคใหญ่ผท่ีมีประโยคยอ่ย ๒ ประโยคข้ึนไป 
มีประโยคหน่ึงเป็นประโยคหลกัหรือมุขยประโยคท่ีมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียว อีกประโยค
หน่ึงเป็นประโยคยอ่ยหรืออนุประโยคท่ีมาขยายหรือมาประกอบประโยคหลกั  
  

องค์ประกอบของประโยคความซ้อน  

 ประโยคความซอ้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๒ ชนิด ดงัน้ี  

 ๑. มุขยประโยค คือ ประโยคหลกัซ่ึงเป็นประโยคส าคญัท่ีขาดไม่ได ้และใน 

แต่ละประโยคความซอ้น จะมีมุขยประโยคเพียง ๑ ประโยคเท่านั้น  

 ตัวอย่าง 

  ๑. คนท่ีปรารถนาความสุข มกัมคีวามทุกข์ในใจ 

  ๒. ฉันเห็นแมวก าลงัจบัหนู 

   ๓. คนท่ีเกียจคร้าน จะไม่ประสบความส าเร็จในชีวติ 

  จากตวัอยา่งประโยคขา้งตน้ ตวัท่ีพิมพเ์ส้นหนา คือ มุขยประโยคหรือประโยคหลกั 

 ๒. อนุประโยค คือ ประโยคยอ่ยท่ีมาท าหนา้ท่ีขยายหรือประกอบมุขยประโยคใหไ้ดใ้จความ
สมบูรณ์หรือชดัเจนยิง่ข้ึน  
 

ชนิดของประโยคย่อยหรืออนุประโยค 

 ประโยคยอ่ยหรืออนุประโยค แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ดงัน้ี  

 ๑. นามานุประโยค 

 ๒. คุณานุประโยค  

 ๓. วเิศษณานุประโยค 

 

     
 

 

 

 



๑. นามานุประโยค 

นามานุประโยค คือ ประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยกบันาม อาจท าหนา้ท่ีเป็นบทประธาน บท
กรรม หรือบทขยายกรรมกไ็ด ้ 

 ตัวอย่างประโยค 

  ๑. ฉนัเห็นครูโอมเดินมา  
     จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “ฉนัเห็น” ส่วนประโยคท่ี
พิมพต์วัหนา คือ “ครูโอมเดินมา” เป็นประโยคยอ่ย ซ่ึงน ามาประกอบประโยคหลกั เหตุท่ีท าให้
ประโยคยอ่ยจากตวัอยา่งขา้งตน้เป็น นามานุประโยค เพราะ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค นัน่เอง  
 

    ฉนั ► เป็น  ประธาน 

    เห็น ► เป็น  กริยา  
 

    ครูโอมเดิมมา ►   เป็นกรรม 

 

  ๒. เขาท าใหฉั้นคดิถึงเขา 
     จากตวัอยา่งประโยคขา้งตน้อธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “เขาท า” ส่วนประโยค
ท่ีพิมพต์วัหนา คือ “ฉนัคิดถึงเขา” เป็นประโยคยอ่ย ซ่ึงน ามาประกอบประโยคหลกั โดยท่ีประโยค
หลกัและประโยคยอ่ยถูกเช่ือมดว้ยค าวา่ “ให”้  เหตุท่ีประโยคยอ่ยจากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นนามานุ
ประโยค เพราะวา่ “ฉนัคิดถึงเขา” ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค 

 

    เขา ► เป็น  ประธาน 

    ท า ► เป็น  กริยา 
    ให ้ ► เป็น  บทเช่ือม 

 

     ฉนัคิดถึงเขา ►    เป็นกรรม      

  ๓. เขาพูดวา่เขารักฉัน 

     จากตวัอยา่งขา้งตน้อธิบายไดว้า่ ประโยคหลกัคือ “เขาพูด” และขอ้ความท่ีพิมพ์
ตวัหนาเป็นประโยคยอ่ย คือ “เขารักฉนั” ซ่ึงประโยคหลกัและประโยคยอ่ยถูกเช่ือมดว้ยค าวา่ 



“วา่”  เหตุท่ีท าใหป้ระโยคยอ่ยของประโยคความซอ้นขา้งตน้เป็นนามานุประโยคเพราะวา่ “เขารัก
ฉนั” เป็นประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค 

 

 

    เขา ► เป็น  ประธาน 

    พูด ► เป็น  กริยา 
    วา่ ► เป็น  บทเช่ือม 

 

     เขารักฉนั   ►     เป็นกรรม      
      

     เป็นกรรมเพราะถูกกระท าโดย “เขา” 

 

๔. เขาท าแบบนี ้ไม่เป็นสุภาพบุรุษเสียเลย 

        จากประโยคขา้งตน้อธิบายไดว้า่ “ไม่เป็นสุภาพบุรุษเสียเลย” เป็นประโยคหลกั 
เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีประโยคขา้งตน้ตอ้งการบอก แต่ประโยคท่ีพิมพต์วัหนา คือ “เขาท าแบบน้ี” 

เป็นประโยคยอ่ย แต่เป็นประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีเป็นประธานจึงเป็นนามานุประโยค  
 

  ๕. ข่าวต ารวจจับโจรเม่ือวานนีเ้ป็นความจริง 

     จากตวัอยา่งประโยคขา้งตน้อธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “ข่าวเป็นความจริง” 

ส่วนประโยคท่ีพิมพต์วัหนา คือ “ต ารวจจบัโจรเม่ือวานน้ี” เป็นอนุประโยคท่ีท าหนา้ท่ีมาขยาย
ข่าว  เหตุท่ีประโยคยอ่ยของประโยคความซอ้นขา้งตน้เป็นนามานุประโยค เพราะท าหนา้เป็นบท
ขยาย 

 

    แกงไก่ ► เป็น  ประธาน 

    มี ► เป็น  กริยา 
    รสเผด็มากๆ ► เป็นบทขยายกริยา 
     แม่คา้ขายผกั ►    บทขยาย 

      

      เป็นบทขยายของไปขยายแกงไก่ 

 



 เพราะฉะนั้น หลกัการท่ีส าคญัคือ ใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ ถา้ค  าวา่ “วา่” “ให”้ “ส าหรับ” 

“ของ”เป็นบทเช่ือมแลว้ประโยคยอ่ยท่ีตามหลงัมานั้นจะตอ้งเป็น นามานุประโยค  

หมายเหตุ มีขอ้ยกเวน้คือ ถา้ประโยคนั้นๆ ค าวา่ “ว่า” และ “ให”้ เป็นบทเช่ือม, ค ากริยาของ
ประโยคหลกัจะตอ้งไม่มีกรรมมารองรับ เช่น “เขาพูดวา่เขาคิดถึงฉนั” แต่ถา้มีกรรมมารองรับ 
ประโยคยอ่ยท่ีตามหลงัค าวา่ “วา่” “ให”้ จะเป็นวเิศษณานุประโยคทนัที  
 

สรุปง่ายๆ ประโยคยอ่ยนามานุประโยค 

มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ๑. เป็นบทประธาน 

 ๒. เป็นบทกรรม 

 ๓. เป็นบทขยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. คุณานุประโยค 

 คุณานุประโยค คือ ประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีประกอบค านามหรือสรรพนาม โดยใชป้ระพนัธ์
สรรพนามเป็นบทเช่ือม  
 

   ประพนัธสรพพนาม คือ ค  าสรรพนาม 

ท่ีใชแ้ทนค านามหรือสรรพนามตวัท่ีอยูติ่ดกนั
ขา้งหนา้ เช่น ค  า
วา่  “ผู”้  “ท่ี”  “ซ่ึง”  “อนั”  “ดงั”  “ผูท่ี้”  “ผู ้
ซ่ึง”  

 

ตัวอย่างประโยค 

 ๑. คนทีเ่ดินมาเป็นต ารวจ 

    จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “คนเป็นต ารวจ” ส่วนประโยคท่ีพิมพ์
ตวัหนา คือ “ท่ีเดินมา” ประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหท้ั้งประโยคไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยขา้งตน้เป็นคุณานุประโยค เพราะประโยคยอ่ยน้ีท าหนา้ท่ีแทนท่ีค านาม 
กล่าวคือ “ท่ีเดินมา” ใชป้ระพนัธสรรพนามเป็นบทเช่ือม คือค าวา่ “ท่ี” ไปแทน “คน” ซ่ึงเป็น
ค านาม  

    คน ► เป็นประธาน 

    เป็น ► เป็นค ากริยา 
    ต ารวจ ► เป็นบทขยายกริยา 
 

 ท่ีเดินมา           ประโยคยอ่ยน้ีไปแทน “คน”  

                       ซ่ึงคนเป็นค านาม 

 

 

 

 

  



๒. ท่านทีร้่องเพลง เป็นผูอ้  านวยการของโรงเรียน 

    จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ “ท่านเป็นผูอ้  านวยการของโรงเรียน” ส่วนประโยคท่ี
พิมพต์วัหนา คือ “ท่ีร้องเพลง” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหท้ั้งประโยคไดใ้จความท่ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยขา้งตน้เป็นคุณานุประโยคเพราะประโยคยอ่ยน้ีท าหนา้ท่ี
แทนท่ีค าสรรพนาม กล่าวคือ “ท่ีร้องเพลง” ใชป้ระพนัธสรรพนามเป็นบทเช่ือม คือค าวา่ “ท่ี” ไป
แทนท่ี “ท่าน” ซ่ึงเป็นค าสรรพนาม 

  
    ท่าน ► เป็นประธาน 

    เป็น ► เป็นค ากริยา 
    ผูอ้  านวยการของโรงเรียน  

    เป็นบทขยายกริยา 
 

 ท่ีร้องเพลง         ประโยคยอ่ยน้ีไปแทน “ท่าน”  

                    ซ่ึง “ท่าน” เป็นค าสรรพนาม

 
 

 

 

 

 

 

  



 ๓. ฉนัเชียร์มารีญา ซ่ึงเป็นคนสวยมาก 

    จากประโยคขา้งตน้อธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “ฉนัเชียร์มารีญา” ส่วนประโยคท่ีพิมพ์
ตวัหนา คือ “ซ่ึงเป็นคนสวยมาก” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหท้ั้งประโยคไดใ้จความท่ี
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยขา้งตน้เป็นคุณานุประโยคเพราะประโยคยอ่ยน้ีท าหนา้ท่ี
แทนค านาม กล่าวคือ “ซ่ึงเป็นคนสวยมาก” ใชป้ระพนัธสรพพนาม คือวา่ “ซ่ึง” เป็นบทเช่ือม
ระหวา่งประโยคหลกักบัประโยคยอ่ย และค าวา่ “ซ่ึง” ไปแทนท่ี “มารีญา” ซ่ึงเป็นค านาม  
 

    ฉนั ► เป็นประธาน 

    เขียร์ ► เป็นค ากริยา 
    มารีญา ► เป็นค ากริยา 
 

 ซ่ึงเป็นคนสวยมาก            ประโยคยอ่ยน้ีไปแทน   

                            “มารีญา” ซ่ึง “มารีญา”   

                             เป็นค านามนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. วเิศษณานุประโยค 

 วเิศษณานุประโยค คือ ประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีประกอบค ากริยาหรือค าวเิศษณ์ โดยใชค้  า
ประพนัธวเิศษณ์หรือค าบุพยทท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งประพนัธวเิศษณ์เป็นบทเช่ือมเช่นค าวา่ 
“ท่ี”  “ซ่ึง”  “อนั”  “เม่ือ”  “จน”  “ตาม”  “เพราะ” เป็นตน้ 

 

 ประพนัธวเิศษณ์ คือ ค  าวิเศษณ์ท่ีประกอบค ากริยา
หรือค าวเิศษณ์ เพื่อเช่ือมประโยคใหมี้ความเก่ียวเน่ืองกนั 

 

ตัวอย่างประโยค 

 ๑. คนผอม ที ่เดินมาคือครูโอม 

    จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “คนผอมคือครูโอม” แต่
ประโยคท่ีพิมพต์วัหนา คือ “ท่ีเดินมา” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหท้ั้งประโยคได้
ใจความท่ีดียิง่ข้ึน และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยของประโยคขา้งตน้เป็นวเิศษณานุประโยคเพราะวา่ หนา้
ค าท่ีเป็นบทเช่ือม คือ “ท่ี” เป็นค าวา่ “ผอม” ซ่ึงเป็นค าวเิศษณ์ท่ีบอกลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ดงันั้น 
ประโยคยอ่ย “ท่ีเดินมา” ไปประกอบหรือไปแทนท่ี “คนผอม” ประโยคยอ่ยน้ีจึงเป็นวเิศษณานุ
ประโยค  

    คน ► เป็นประธาน 

    ผอม ► เป็นบทขยายประธาน 

    คือ ► เป็นค ากริยา 
ครูโอม ►  เป็นบทขยายกริยา 

 

 ท่ีเดินมา          ประโยคยอ่ยน้ีไปขยาย “คนผอม”  

                    ซ่ึง “ผอม” เป็นค าวเิศษณ์ 

 

 

 

 

 



  ๒. แกว้ใบใหญ่ ซ่ึง อยู่ในครัว มีสีสวยงาม 

     จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “แกว้ใบใหญ่มีสีสวยงาม” 

ส่วนประโยคท่ีพิมพต์วัหนา คือ “ซ่ึงอยูใ่นครัว” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหท้ั้งประโยค
ไดใ้จความท่ีดียิง่ข้ึน และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยขา้งตน้เป็นวเิศษณานุประโยคเพราะวา่ หนา้ค าเช่ือม 
คือ “ซ่ึง” คือค าวา่ “ใหญ่” ซ่ึงค  าวา่ “ใหญ่” เป็นค าวเิศษณ์ท่ีบอกลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ดงันั้น 
ประโยคยอ่ย “ซ่ึงอยูใ่นครัว” ไปประกอบคือแทนท่ี “แกว้ใบใหญ่” ประโยคยอ่ยน้ีจึงเป็นวเิศษณานุ
ประโยค  
 

 

    แกว้ ► เป็นประธาน 

    ใบใหญ่ ► เป็นบทขยายประธาน 

    มี ► เป็นค ากริยา 
สีสวยงาม ►  เป็นบทขยายกริยา 

 

 ซ่ึงอยูใ่นครัว    ประโยคยอ่ยน้ีไปขยาย  
“แกว้ใบใหญ่” ซ่ึง “ใหญ่” เป็นค าวเิศษณ์ 

                             
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. เขาพูดกบัฉนั ว่า เขาคดิถึงฉัน 

     จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “เขาพูดกบัฉนั” ส่วนประโยค
ท่ีพิมพต์วัหนาคือ “วา่ คิดถึงฉนั” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงมาประกอบเพื่อใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยเป็นวเิศษณานุประโยคเพราะวา่ ประโยคยอ่ยขา้งตน้ท าหนา้ท่ีไปขยายค า
วา่ “พดู” ซ่ึงเป็นค ากริยา โดยมีค าวา่ “วา่” เป็นค าบุพบทท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนประพนัธวเิศษณ์เป็นบท
เช่ือม ดงันั้น ประโยคยอ่ยน้ีจึงเป็นวเิศษณานุประโยค  
 

    เขา ► เป็นประธาน 

    พูด ► เป็นค ากริยา 
กบัฉนั ►  เป็นบทกรรม 

 

 

 วา่ คิดถึงฉนั          ประโยคยอ่ยน้ีไปขยาย “พูด”  

ซ่ึง “พูด” เป็นกริยา 
 

 

 สังเกตไดว้า่ ค  าเช่ือมบางค ากส็ามารถเป็นค าเช่ือม ท่ีเช่ือมประโยคหลกักบัประโยคยอ่ยท่ีเป็น
คุณานุประโยคได ้เป็นค าวา่ “ท่ี” หรือค าวา่ “ซ่ึง” แต่ส่ิงส าคญัท่ีนกัเรียนตอ้งสังเกตคือ ประโยคยอ่ย
ท าหนา้ท่ีไปประกอบหรือไปขยายค านาม ค าสรรพนาม หรือค ากริยา ค  าวเิศษณ์ เพราะต่อใหเ้ป็นค า
เดียวกนั แต่ถา้ไปประกอบหรือไปขยายค านามกบัค าสรรพนาม ประโยคยอ่ยจะเป็นคุณานุประโยค 
แต่ถา้ไปขยายหรือประกอบค ากริยากบัค าวเิศษณ์ประโยคยอ่ยจะเป็นวเิศษณานุประโยค  

 ส่วนค าเช่ือมท่ีเป็นค าวา่ “วา่” หรือค าวา่ “ให”้ กส็ามารถเป็นค าเช่ือมประโยคหลกักบั
ประโยคยอ่ยท่ีเป็นนามานุประโยคไดเ้หมือนกนั แต่มีหลกัสังเกตอยูว่า่ ถา้ค  าวา่ “วา่” หรือ “ให”้ 

เป็นบทเช่ือม ซ่ึงหากประโยคหลกัไม่มีกรรมมารองรับ เช่น “เขาพูดว่าเขาไม่รักฉัน”  หรือ เขาท าให้
ฉันเป็นห่วงประโยคยอ่ยท่ีเป็นตวัหนาจะเป็นนามานุประโยค เพราะ มนัท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของ
ประโยค แต่ถา้ประโยคหลกัมีกรรมมารองรับ เช่น “เขาบอกกบัฉนัว่าเขาจะนอน” ประโยคยอ่ยท่ี
พิมพต์วัหนาจะเป็นวเิศษณานุประโยคเพราะมนัไปประกอบหรือไปขยายค ากริยา คือค าวา่ “บอก” 



  ๔. เขาสอบไดเ้พราะเขาอ่านหนังสือ 

     จากตวัอยา่งประโยคอธิบายไดว้า่ ประโยคหลกั คือ “เขาสอบได”้ ส่วนประโยคท่ี
พิมพต์วัหนา คือ “เพราะเขาอ่านหนงัสือ” เป็นประโยคยอ่ยซ่ึงไปประกอบประโยคหลกัเพื่อใหไ้ด้
ใจความท่ีดียิง่ข้ึน และสาเหตุท่ีประโยคยอ่ยขา้งตน้เป็นวเิศษณานุประโยคเพราะวา่ “เพราะเขาอ่าน
หนงัสือ” ไปประกอบหรือขยายค าวา่ “สอบ” ในประโยคหลกัซ่ึงเป็นค ากริยาของประโยค  

  
    เขา ► เป็นประธาน 

    สอบ ► เป็นค ากริยา 
ได ้ ►  เป็นบทขยายกริยา  

 

 

 เพราะเขาอ่านหนงัสือ          ประโยคยอ่ยน้ีไปขยาย  
“สอบ” ซ่ึง “สอบ” เป็นกริยา 

 

 มีขอ้สังเกตอยูว่า่ประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยมีวเิศษณานุประโยคในตวัอยา่งขอ้ท่ี ๔ 
จะมีลกัษณะเหมือนประประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเป็นเหตุเป็นผล แต่มีหลกัสังเกตอยูอ่ยา่ง
หน่ึงวา่ ประโยคความรวม เหตุจะมาก่อนผลเท่าน้ัน แต่ถา้เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ย
เป็นวเิศษณานุประโยค ผลจะมาก่อนเหตุเสมอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๑ 

 

   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของวลีต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 

ข้อ วล ี
องค์ประกอบ 

ชนิดวล ี
ส่วนหลกั ส่วนขยาย/กรรม 

๑ นกัเรียนทุกคน ..................... ................... .......................... 
๒ อ่านหนงัสือพิมพ ์ ..................... ................... .......................... 
๓ แกว้น ้าสีชมพูเขม้ ..................... ................... .......................... 
๔ หนงัสือภาษาไทย ..................... ................... .......................... 
๕ สวยงามมากๆ  ..................... ................... .......................... 
๖ พี่ของฉนั ..................... ................... .......................... 
๗ นาฬิกาสีทอง ..................... ................... .......................... 
๘ อว้นจริงๆ ..................... ................... .......................... 
๙ พกัผอ่นเยอะๆ ..................... ................... .......................... 
๑๐ สัตวป่์าหลายชนิด ..................... ................... .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๒ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนด แลว้แยกออกเป็นวลีกบัประโยค โดย 

          ขีดเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้ง 

 

 ตัวอย่าง  ชา้งตวัใหญ่     กลุ่มค า  ประโยค 

 

๑. หลงัคาบา้นพงั      กลุ่มค า     ประโยค 

๒. บา้นของพ่อ      กลุ่มค า     ประโยค 

๓. ตน้ไมต้น้นั้น      กลุ่มค า     ประโยค 

๔. ปากกาสีน ้าเงินเล่มนั้น     กลุ่มค า     ประโยค 

๕. แม่ท ากระทง      กลุ่มค า     ประโยค 

๖. ความสุขและความรักของมนุษย ์    กลุ่มค า     ประโยค 

๗. นกัเรียนโรงเรียนน้ี        กลุ่มค า     ประโยค 

๘. พ่อขบัรถไปท างาน      กลุ่มค า     ประโยค 

๙. ครูขวญัท่ีสอนภาษาไทย     กลุ่มค า     ประโยค 

๑๐. นายแดงเป็นเดก็ดี       กลุ่มค า     ประโยค 

๑๑. ไอศกรีมร้านน้ี      กลุ่มค า     ประโยค 

๑๒. สมุดโนต้ของฉนั      กลุ่มค า     ประโยค 

๑๓. โต๊ะตวัสีด าท่ีตั้งอยูห่นา้บา้น    กลุ่มค า     ประโยค 

๑๔. นอ้งของฉนัเป็นเดก็น่ารัก       กลุ่มค า     ประโยค 

๑๕. ฉนัชอบกินหมูกระทะ     กลุ่มค า     ประโยค 

 
 
 
 
 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๓ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบอกวา่ ค าท่ีขีดเส้นใตท้ าหนา้ท่ีอะไรในประโยค (ประธาน  

           ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม และขยายกรรม) โดยขีด 

           เคร่ืองหมาย  หนา้ต าตอบท่ีถูกตอ้ง  
 

ตวัอยา่ง คนสวนของโรงเรียนก าลงัตดัก่ิงไม ้ 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

  ๑. ฉนัเล้ียงสนุขตัวใหญ่ๆ 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

  ๒. แม่ของฉันท ากบัขา้วอยูใ่นครัว 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

  ๓. พ่อของฉนัเป็นต ารวจกองปราบปราม 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

  ๔. นอ้งเล่นตุ๊กตา 
     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

  ๕. นอ้งก าลงัลา้งจานอยู่หลงับ้าน 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

                                                
 

 

 

 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๔ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของประโยคลงในตารางท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง  
 

ตัวอย่าง  รถคนันีม้สีีน า้ตาล 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

รถ คนัน้ี มี สีน ้าตาล   

 

๑. น้าของฉันเป็นพยาบาล 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
      

๒. พีข่องฉันเล่นเกมสนุกมาก 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
      

๓. ฉันอ่านหนังสือวชิาภาษาไทย 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
      

๔. ความรักของมนุษย์คือส่ิงสวยงาม 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
      

๕. ต้นไม้ต้นใหญ่น้ันมอีายุร้อยปี 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
      

 

 

 

 

 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๕ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของประโยคความรวมท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

ตัวอย่าง   

ประโยค ประโยคท่ี ๑ ประโยคท่ี ๒ บทเช่ือม 

ฉนัและนอ้งกินขา้ว ฉนักินขา้ว นอ้งกินขา้ว และ 

 

ขอ้ ประโยค ประโยคท่ี ๑ ประโยคท่ี ๒ บทเช่ือม 

๑ ครูแกะและครูดาวเป็นผู้หญิง 

   

๒ เธอไปกนิข้าวหรือไปดูหนัง 

   

๓ เพราะเขาขยนั เขาจึงประสบความส าเร็จ 

   

๔ ฉันไปหาเขา แต่ทว่าเขาไม่อยู่ 

   

๕ แม่ก าลงักนิข้าวหรือไม่กไ็ปตลาด 

   

๖ นายเขยีวและนายขาวรวยมาก 

   

๗ ฉันชอบกนิชาเยน็รสหวานและเข้มข้น 

   

๘ เขาใส่ทองแต่ฉันใส้ใจ 

   

๙ ฉันรักเขา แต่ทว่าเขาไม่ได้รักฉัน 

   

๑๐ เธอเลีย้งแมวหรือ 

   

๑๑ ถ้าเธออยากเป็นหมอ เธอต้องตั้งใจเรียน 

   

๑๒ เธอจะกนิข้าวหรือกนิราดหน้า  
   

๑๓ เพราะเขาอ่านหนังสือ จึงสอบผ่านทุกวชิา 
   

๑๔ ฉันก าลงัอ่านหนังสือแต่น้องฟังเพลง 

   

๑๕ ก ไก่ และ ป ปลา เป็นพยญัชนะ 

อกัษรกลาง 

   

 
 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๖ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคท่ีก าหนดใหว้า่เป็นประโยคเดียว ความรวม หรือ 

       ความซอ้น แลว้เขียนเติมหนา้ประโยคใหถู้กตอ้ง  
 

ค าตอบ ขอ้ ประโยค 

……………….. ๑ พ่อของฉนัเป็นคนดีมาก 

……………….. ๒ นกัเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒันก์  าลงัประชุม 

……………….. ๓ คนสวยท่ีเดินมาคือครูศศิวมิล 

……………….. ๔ ครูโอมเห็นนกัเรียนก าลงัเล่นฟุตบอล 

……………….. ๕ ครูโอมสอนวชิาภาษาไทยแต่ครูแกะสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

……………….. ๖ ฉนัสวย เพราะฉนัรวยมาก 

……………….. ๗ ตน้ไมใ้หญ่ท่ีอยูห่นา้โรงเรียนโค่นลม้ 

……………….. ๘ พ่อบอกวา่ใหฉ้นัตั้งใจอ่านหนงัสือ 

……………….. ๙ หนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษเล่มนั้นเป็นของฉนั 

……………….. ๑๐ ปากกาท่ีวางอยูบ่นโต๊ะเป็นปากกาสีแดง 

……………….. ๑๑ ฉนัและเพื่อนก าลงัจะไปกินขา้วท่ีโรงอาหาร 

……………….. ๑๒ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนก าลงัสัมภาษณ์นกัเรียน ม.๓ 

……………….. ๑๓ ครูและผูป้กครองของฉนัก าลงัพูดคุยเร่ืองผลการเรียน 

……………….. ๑๔ แม่ทอดไข่ดาวใหฉ้นัรับประทานก่อนไปโรงเรียน 

……………….. ๑๕ ความซ่ือสัตยแ์ละไวใ้จเป็นส่ิงส าคญัของชีวติคู่ 

 

 

 

 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๗ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคความซอ้นท่ีก าหนดให ้ แลว้บอกวา่ขอ้ความใดเป็น 

       ประโยคหลกัหรือมุขยประโยค และขอ้ความใดเป็นประโยคยอ่ยหรืออนุประโยค  

ตัวอย่าง 

ขอ้... ครูพูดวา่นกัเรียนทุกคนตอ้งตั้งใจเรียน 

ประโยคหลกั ครูโอมพูด 

ประโยคยอ่ย วา่นกัเรียนทุกคนตอ้งตั้งใจเรียน  
 

ขอ้ ๑ จ้ิงจกท่ีเกาะบนฝาผนงัคือสัตวเ์ล้ียงของฉนั 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๒ คนสวนท่ีตดัหญา้งหลงับา้นคือนายด า 
ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๓ ภาษาไทยท่ีเราพูดทุกวนัเป็นมรดกของไทย 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๔ ผูช้ายคนตวัด าท่ีเดินมาคือรัศมี แข 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

  

 

 



ขอ้ ๕ นกัเรียนเล่พูดวา่ครูใบตองซ้ือชาเยน็หนา้โรงเรียน 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๖ ผูห้ญิงท่ีพูดหนา้เสาธงตอนเชา้คือครูพิมพร 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๗ ครูภกัดีตีนกัเรียน เพราะนกัเรียนมีปัญหาผลการเรียน 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๘ ครูผูช้ายท่ีสอนภาษาไทย ม.3 คือครูโอม 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๙ ครูขวญัพูดวา่ ครูใบตองไปราชการ 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๑๐ ครูขวญัพูดกบันกัเรียนวา่ ทุกคนตอ้งส่งการบา้นตอนเยน็ 

ประโยคหลกั 

 

ประโยคยอ่ย 

 

 
 
 
 



กจิกรรมเสริมทักษะที่ ๘ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคความซอ้นท่ีก าหนดให ้ แลว้บอกวา่ขอ้ความใด 

        ประโยคเป็นอนุประโยค และเป็นอนุประโยคหรือประโยคยอ่ยชนิดใด 

ตัวอย่าง 

ขอ้..... ครูผอมๆ ท่ีนัง่อยูใ่ตต้น้ไมคื้อครูสอน 

ประโยคยอ่ย ท่ีนัง่อยูใ่ตต้น้ไม ้

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๑ ครูคนสวยท่ีเดินมาเป็นนางงามของจงัหวดัสงขลา 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๒ นกัเรียนเห็นครูโอมเล่นฟุตบอลในสนามของโรงเรียน 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๓ ครูโอมบอกวา่ นกัเรียนตอ้งส่งการบา้นภายในวนัน้ี  

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๔ ฉนัสอบไดท่ี้หน่ึงเพราะฉนัตั้งใจเรียน 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

 

 

 



ขอ้ ๕ ฉนัชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์เพราะฉนัอยากติดตามข่าวสาร 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๖ ครูคนสวยท่ีมาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คือ ครูใบตอง 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๗ คนท่ีเดินบนถนน คือ มารีญา พูนเลิศลาภ Top5 Miss 

Universe 2017 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยค
ยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๘ ฉนัชอบกินชาเยน็ เพราะฉนัมีความสุขท่ีไดกิ้น 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๙ ครูอามีนชอบสอนนกัเรียน ชั้น ม.3 เพราะนกัเรียนทุกคนตั้งใจเรียน  

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยคยอ่ย 

 

 

ขอ้ ๑๐ นกัเรียนท่ีเรียนวชิาภาษาไทยของครูโอม คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 

ประโยคยอ่ย 

 

ชนิดของประโยค
ยอ่ย 

 

 

  



 

   แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน 

     เร่ือง ทบทวนชนิดของประโยค 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวและท าเคร่ืองหมาย (🞨)  

   กากบาทลงในกระดาษค าตอบ (๑๐ คะแนน) 
 

๑. “โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒันเ์ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่” 

  จากประโยคขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ประโยคขา้งตน้ไม่มีค  ากริยา  
 ข. ภาคประธาน คือ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์  
 ค. โรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นหนา้ท่ีเป็น กรรม  

 ง. ถูกทุกขอ้  

๒. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความเดียว  
 ก. ฉนัและเพื่อนก าลงัอ่านหนงัสือเตรียมสอบ  

 ข. ครูใบตองกินขา้วแต่ครูขวญักินขนม   

 ค. ครูโอมสอนหนงัสือ  

 ง. คนสวยท่ียนือยูคื่อมารีญา 
๓. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความเดียวท่ีมีส่วนขยายในภาคประธาน  

 ก. ครูใบตองก าลงัเดินมา แต่ครูขวญัก าลงัเดินไป  

 ข. ครูใบตองสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ  

 ค. เพราะเธอเป็นคนดี จึงมีส่ิงดีๆ เขา้มา  
            ง. ครูโอมก าลงัสอนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ เร่ือง ประโยค 

 ซบัซอ้น  
 

 

 



๔.. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความรวมท่ีขดัแยง้กนั  

 ก. เขาเป็นคนเรียนเก่งมากๆ แต่เขาไม่มีน ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืน  

 ข. เดก็ชายเอเรียนเก่งมากเพราะเขาอ่านหนงัสือ  

 ค. ฉนัเห็นนอ้งก าลงักินขา้วแต่แม่ก าลงักินน ้าส้ม 

 ง. คุณอาและคุณพ่อเป็นต ารวจจราจรของจงัหวดัสงขลา 
๕. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นประโยคความเดียวท่ีใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ก. คนท่ีเดินมาเป็นทหารหรือเป็นต ารวจ  
 ข. เพื่อนของเธอเป็นหมอหรือเป็นพยาบาล   

 ค. คนท่ีรักสวยรักงามมกัเป็นคนมีเสน่ห์ในตวัเอง 

 ง. เขาเรียนเก่ง เพราะเขาตั้งใจเรียนหรือตั้งใจอ่านหนงัสือ  

๖. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นประโยคความรวมท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล  

 ก. เพราะเขาเป็นคนดี จึงมีคนรัก   

 ข. ฉนัจะกินก๋วยเต๋ียว เพราะก๋วยเต๋ียวร้านป้าทิศอร่อยมาก 

 ค. เขาเรียนหมอ เพราะพ่อของเขาอยากใหเ้ป็นหมอ 

 ง. ถูกทุกขอ้   

๗. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยนามานุประโยค 

 ก. นอ้งของฉนัเห็นแมวก าลงัคุยกบัจ้ิงจก 

 ข. แมวท่ีคุยกบัจ้ิงจกมีช่ือวา่ โอลิเวยี  
 ค. ต ารวจท่ีเดินมาคือนา้ของฉนั  

 ง. แมวคุยกบัจ้ิงจกวา่ อยากกินพิซซ่าหนา้ชีส  

๘. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยเป็นคุณานุประโยค  

 ก. ครูอามีนสอนวชิาพละนกัเรียนชั้น ม.3/7 และ ม.3/8 

 ข. นกัเรียน ม.3/8 เห็นครูอามีนก าลงัเล่นฟุตบอล  

 ค. ครูอามีนเป็นนิสิตฝึกสอนจากมหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา  
            ง. ครูชายท่ีเดินมาคือครูอามีน 

  

 



๙. ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นประโยคความซอ้นท่ีมีประโยคยอ่ยเป็นวเิศษณานุประโยค 

 ก. ผูช้ายหล่อๆ ท่ีเดินมาคือครูอามีน  

 ข. ครูกรเล่นฟุตบอล เพราะครูกรสอนวชิาพละ 

 ค. ครูผูช้ายท่ีเดินมาคือครูกร 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๐. “ครูใบตองท่ีสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ” 

 จากประโยคขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง  
 ก. ประโยคหลกั คือ “ครูใบตองเป็นคนสวยมากๆ” 

 ข. ประโยคยอ่ยเป็น วเิศษณานุประโยค 

 ค. ประโยคยอ่ย คือ “ท่ีสอนวชิาภาษาไทยเป็นคนสวยมากๆ” 

 ง. ถูกทุกขอ้   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 

เร่ือง ทบทวนชนิดประโยค 

 

ช่ือ – สกลุ.................................................................ชั้น...............เลขท่ี............... 
 

ข้อ ก ข ค ง 

๑.    
 

๒.    
 

๓.    
 

๔.    
 

๕.    
 

๖.    
 

๗.    
 

๘.    
 

๙.    
 

๑๐.    
 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๑ 

 

   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของวลีต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 

ข้อ วล ี
องค์ประกอบ 

ชนิดวล ี
ส่วนหลกั ส่วนขยาย/กรรม 

๑ นกัเรียนทุกคน นกัเรียน ทุกคน นามวลี 

๒ อ่านหนงัสือพิมพ ์ อ่าน หนงัสือพิมพ ์ กริยาวลี 

๓ แกว้น ้าสีชมพูเขม้ แกว้น ้า สีชมพูเขม้ นามวลี 

๔ หนงัสือภาษาไทย หนงัสือ ภาษาไทย นามวลี 

๕ สวยงามมากๆ สวยงาม มากๆ 
 

๖ พี่ของฉนั พี่ ของฉนั นามวลี 

๗ นาฬิกาสีทอง นาฬิกา สีทอง นามวลี 

๘ อว้นจริงๆ อว้น จริงๆ นามวลี 

๙ พกัผอ่นเยอะๆ พกัผอ่น เยอะๆ กริยาวลี 

๑๐ สัตวป่์าหลายชนิด สัตวป่์า หลายชนิด นามวลี 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๒ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนด แลว้แยกออกเป็นวลีกบัประโยค โดย 

          ขีดเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้ง 

 

 ตัวอย่าง  ชา้งตวัใหญ่   กลุ่มค า  ประโยค 

 

๑. หลงัคาบา้นพงั      กลุ่มค า     ประโยค 

๒. บา้นของพ่อ      กลุ่มค า      ประโยค 

๓. ตน้ไมต้น้นั้น      กลุ่มค า      ประโยค 

๔. ปากกาสีน ้าเงินเล่มนั้น     กลุ่มค า      ประโยค 

๕. แม่ท ากระทง      กลุ่มค า     ประโยค 

๖. ความสุขและความรักของมนุษย ์    กลุ่มค า      ประโยค 

๗. นกัเรียนโรงเรียนน้ี         กลุ่มค า     ประโยค 

๘. พ่อขบัรถไปท างาน      กลุ่มค า     ประโยค 

๙. ครูขวญัท่ีสอนภาษาไทย     กลุ่มค า      ประโยค 

๑๐. นายแดงเป็นเดก็ดี       กลุ่มค า     ประโยค 

๑๑. ไอศกรีมร้านน้ี      กลุ่มค า      ประโยค 

๑๒. สมุดโนต้ของฉนั     กลุ่มค า      ประโยค 

๑๓. โต๊ะตวัสีด าท่ีตั้งอยูห่นา้บา้น    กลุ่มค า      ประโยค 

๑๔. นอ้งของฉนัเป็นเดก็น่ารัก         กลุ่มค า    ประโยค 

๑๕. ฉนัชอบกินหมูกระทะ      กลุ่มค า     ประโยค 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๓ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบอกวา่ ค าท่ีขีดเส้นใตท้ าหนา้ท่ีอะไรในประโยค  
(ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม และขยายกรรม)  
โดยขีด เคร่ืองหมาย  หนา้ต าตอบท่ีถูกตอ้ง  

 

ตวัอยา่ง คนสวนของโรงเรียนก าลงัตดัก่ิงไม ้ 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

๑. ฉนัเล้ียงสนุขตัวใหญ่ๆ 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

๒. แม่ของฉันท ากบัขา้วอยูใ่นครัว 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

๓. พ่อของฉนัเป็นต ารวจกองปราบปราม 

     ประธาน    ขยายประธาน  กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

๔. นอ้งเล่นตุ๊กตา 
     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

๕. นอ้งก าลงัลา้งจานอยู่หลงับ้าน 

     ประธาน    ขยายประธาน    กริยา    ขยายกริยา    กรรม    ขยายกรรม 

 

                                                
 

 

 

 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๔ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของประโยคลงในตารางท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง  
 

ตัวอย่าง  รถคนันีม้สีีน า้ตาล 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

รถ คนัน้ี มี สีน ้าตาล   

 

๑. น้าของฉันเป็นพยาบาล 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

นา้ ของฉนั เป็น พยาบาล   

๒. พีข่องฉันเล่นเกมสนุกมาก 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

พี่ ของฉนั เล่น สมุกมาก เกม  

๓. ฉันอ่านหนังสือวชิาภาษาไทย 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

ฉนั  อ่าน  หนงัสือ วชิาภาษาไทย 

๔. ความรักของมนุษย์คือส่ิงสวยงาม 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

ความรัก ของมนุษย ์ คือ ส่ิงสวยงาม   

๕. ต้นไม้ต้นใหญ่น้ันมอีายุร้อยปี 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 

ตน้ไม ้ ตน้ใหญ่นั้น มี อายรุ้อยปี   

 

 
 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๕ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบของประโยคความรวมท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

ตัวอย่าง   

ประโยค ประโยคท่ี ๑ ประโยคท่ี ๒ บทเช่ือม 

ฉนัและนอ้งกินขา้ว ฉนักินขา้ว นอ้งกินขา้ว และ 

 

ขอ้ ประโยค ประโยคท่ี ๑ ประโยคท่ี ๒ บทเช่ือม 

๑ ครูแกะและครูดาวเป็นผู้หญิง ครูแกะเป็นผูห้ญิง ครูดาวเป็นผูห้ญิง และ 

๒ เธอไปกนิข้าวหรือไปดูหนัง เธอกินขา้ว เธอไปดูหนงั หรือ 

๓ เพราะเขาขยนั เขาจึงประสบ
ความส าเร็จ 

เขาขยนั ประสบความส าเร็จ 
เพราะ...
จึง 

๔ ฉันไปหาเขา แต่ทว่าเขาไม่อยู่ ฉนัไปหาเขา เขาไม่อยู ่ แต่ทวา่ 
๕ แม่ก าลงักนิข้าวหรือไม่กไ็ป

ตลาด 

แม่ก าลงักินขา้ว แม่ไปตลาด หรือไม่ก ็

๖ นายเขยีวและนายขาวรวยมาก นายเขียวรวยมาก นายขาวรวยมาก และ 

๗ ฉันชอบกนิชาเยน็รสหวาน
และเข้มข้น 

ฉนัชอบกินชาเยน็
รสหวาน 

ฉนัชอบกินชาเยน็รส
เขม้ 

และ 

๘ เขาใส่ทองแต่ฉันใส้ใจ เขาใส่ทอง ฉนัไม่ใส่ แต่ 

๙ ฉันรักเขา แต่ทว่าเขาไม่ได้รัก
ฉัน 

ฉนัรักเขา เขาไม่ไดรั้กฉนั แต่ทวา่ 

๑๐ เธอเลีย้งแมวหรือ เธอเล้ียงแมว เธอไม่เล้ียงแมว หรือ  

๑๑ ถ้าเธออยากเป็นหมอ เธอต้อง
ตั้งใจเรียน 

เธออยากเป็นหมอ เธอตอ้งตั้งใจเรียน ถา้ 

๑๒ เธอจะกนิข้าวหรือกนิ
ราดหน้า  

เธอจะกินขา้ว เธอจะกินราดหนา้ หรือ 



๑๓ เพราะเขาอ่านหนังสือ จึงสอบ
ผ่านทุกวชิา 

เขาอ่านหนงัสือ 
เขาสอบผา่น 

ทุกวชิา 
เพราะ...
จึง 

๑๔ ฉันก าลงัอ่านหนังสือแต่น้อง
ฟังเพลง 

ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ นอ้งฟังเพลง แต่ 

๑๕ ก ไก่ และ ป ปลา เป็น
พยญัชนะ 

อกัษรกลาง 

ก ไก่ เป็นพยญัชนะ
อกัษรกลาง 

ป ปลา เป็นพยญัชนะ
อกัษรกลาง และ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๖ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคท่ีก าหนดใหว้า่เป็นประโยคความเดียว ความรวม  

       หรือความซอ้น แลว้เขียนเติมหนา้ประโยคใหถู้กตอ้ง  
 

ค าตอบ ขอ้ ประโยค 

ความเดียว ๑ พ่อของฉนัเป็นคนดีมาก 

ความเดียว ๒ นกัเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒันก์  าลงัประชุม 

ความซอ้น ๓ คนสวยท่ีเดินมาคือครูศศิวมิล 

ความซอ้น ๔ ครูโอมเห็นนกัเรียนก าลงัเล่นฟุตบอล 

ความรวม ๕ ครูโอมสอนวชิาภาษาไทยแต่ครูแกะสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

ความซอ้น ๖ ฉนัสวย เพราะฉนัรวยมาก 

ความซอ้น ๗ ตน้ไมใ้หญ่ท่ีอยูห่นา้โรงเรียนโค่นลม้ 

ความซอ้น ๘ พ่อบอกวา่ใหฉ้นัตั้งใจอ่านหนงัสือ 

ความรวม ๙ หนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษเล่มนั้นเป็นของฉนั 

ความซอ้น ๑๐ ปากกาท่ีวางอยูบ่นโต๊ะเป็นปากกาสีแดง 

ความรวม ๑๑ ฉนัและเพื่อนก าลงัจะไปกินขา้วท่ีโรงอาหาร 

ความเดียว ๑๒ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนก าลงัสัมภาษณ์นกัเรียน ม.๓ 

ความรวม ๑๓ ครูและผูป้กครองของฉนัก าลงัพูดคุยเร่ืองผลการเรียน 

ความซอ้น ๑๔ แม่ทอดไข่ดาวใหฉ้นัรับประทานก่อนไปโรงเรียน 

ความซอ้น ๑๕ ความซ่ือสัตยแ์ละไวใ้จเป็นส่ิงส าคญัของชีวติคู่ 

 

 
 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๗ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคความซอ้นท่ีก าหนดให ้ แลว้บอกวา่ขอ้ความใดเป็น 

       ประโยคหลกัหรือมุขยประโยค และขอ้ความใดเป็นประโยคยอ่ยหรืออนุประโยค  

ตัวอย่าง 

ขอ้... ครูพูดวา่นกัเรียนทุกคนตอ้งตั้งใจเรียน 

ประโยคหลกั ครูโอมพูด 

ประโยคยอ่ย วา่นกัเรียนทุกคนตอ้งตั้งใจเรียน  
 

ขอ้ ๑ จ้ิงจกท่ีเกาะบนฝาผนงัคือสัตวเ์ล้ียงของฉนั 

ประโยคหลกั จ้ิงจกคือสัตวเ์ล้ียงของฉนั 

ประโยคยอ่ย ท่ีเกาะบนฝาผนงั 

 

ขอ้ ๒ คนสวนท่ีตดัหญา้งหลงับา้นคือนายด า 
ประโยคหลกั คนสวยคือนายด า 
ประโยคยอ่ย ท่ีตดัหญา้หลงับา้น 

 

ขอ้ ๓ ภาษาไทยท่ีเราพูดทุกวนัเป็นมรดกของไทย 

ประโยคหลกั ภาษาไทยเป็นมรดกของไทย 

ประโยคยอ่ย ท่ีเราพูดทุกวนั 

 

ขอ้ ๔ ผูช้ายคนตวัด าท่ีเดินมาคือรัศมี แข 

ประโยคหลกั ผูช้ายคนตวัด าคือรัศมี แข 

ประโยคยอ่ย ท่ีเดินมา 
 

 

 

 



ขอ้ ๕ นกัเรียนพูดวา่ครูใบตองซ้ือชาเยน็หนา้โรงเรียน 

ประโยคหลกั นกัเรียนพูด 

ประโยคยอ่ย วา่ครูใบตองซ้ือชาเยน็หนา้โรงเรียน 

 

ขอ้ ๖ ผูห้ญิงท่ีพูดหนา้เสาธงตอนเชา้คือครูพิมพร 

ประโยคหลกั ผูห้ญิงคือครูพิมพร 

ประโยคยอ่ย ท่ีพูดหนา้เสาธงตอนเชา้  
 

ขอ้ ๗ ครูภกัดีตีนกัเรียน เพราะนกัเรียนมีปัญหาผลการเรียน 

ประโยคหลกั ครูภกัดีตีนกัเรียน 

ประโยคยอ่ย เพราะนกัเรียนมีปัญหาผลการเรียน 

 

ขอ้ ๘ ครูผูช้ายท่ีสอนภาษาไทย ม.3 คือครูโอม 

ประโยคหลกั ครูผูช้ายคือครูโอม 

ประโยคยอ่ย ท่ีสอนภาษาไทย ม.๓ 

 

ขอ้ ๙ ครูขวญัพูดวา่ ครูใบตองไปราชการ 

ประโยคหลกั ครูขวญัพูด 

ประโยคยอ่ย วา่ครูใบตองไปราชการ  
 

ขอ้ ๑๐ ครูขวญัพูดกบันกัเรียนวา่ ทุกคนตอ้งส่งการบา้นตอนเยน็ 

ประโยคหลกั ครูขวญัพูดกบันกัเรียน 

ประโยคยอ่ย ทุกคนตอ้งส่งการบา้นตอนเยน็ 

 
 
 
 



เฉลยกจิกรรมเสริมทักษะที่ ๘ 

 

ช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาประโยคความซอ้นท่ีก าหนดให ้ แลว้บอกวา่ขอ้ความใด 

        ประโยคเป็นอนุประโยค และเป็นอนุประโยคหรือประโยคยอ่ยชนิดใด 

ตัวอย่าง 

ขอ้..... ครูผอมๆ ท่ีนัง่อยูใ่ตต้น้ไมคื้อครูสอน 

ประโยคยอ่ย ท่ีนัง่อยูใ่ตต้น้ไม ้

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๑ ครูคนสวยท่ีเดินมาเป็นนางงามของจงัหวดัสงขลา 

ประโยคยอ่ย ท่ีเดินมา 
ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๒ นกัเรียนเห็นครูโอมเล่นฟุตบอลในสนามของโรงเรียน 

ประโยคยอ่ย ครูโอมเล่นฟุตบอลใหส้นามของโรงเรียน 

ชนิดของประโยคยอ่ย นามานุประโยค 

 

ขอ้ ๓ ครูโอมบอกวา่ นกัเรียนตอ้งส่งการบา้นภายในวนัน้ี  

ประโยคยอ่ย นกัเรียนตอ้งส่งการบา้นภายในวนัน้ี 

ชนิดของประโยคยอ่ย นามานุประโยค 

 

ขอ้ ๔ ฉนัสอบไดท่ี้หน่ึงเพราะฉนัตั้งใจเรียน 

ประโยคยอ่ย เพราะฉนัตั้งใจเรียน 

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

 

 

 



ขอ้ ๕ ฉนัชอบอ่านหนงัสือพิมพ ์เพราะฉนัอยากติดตามข่าวสาร 

ประโยคยอ่ย เพราะฉนัอยากติดตามข่าวสาร 

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๖ ครูคนสวยท่ีมาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา คือ ครูใบตอง 

ประโยคยอ่ย ท่ีมาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๗ คนท่ีเดินบนถนน คือ มารีญา พูนเลิศลาภ Top5 Miss 

Universe 2017 

ประโยคยอ่ย ท่ีเดินบนถนน 

ชนิดของประโยค
ยอ่ย 

คุณานุประโยค 

 

ขอ้ ๘ ฉนัชอบกินชาเยน็ เพราะฉนัมีความสุขท่ีไดกิ้น 

ประโยคยอ่ย เพราะฉนัมีความสุขท่ีไดกิ้น 

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๙ ครูอามีนชอบสอนนกัเรียน ชั้น ม.3 เพราะนกัเรียนทุกคนตั้งใจเรียน  

ประโยคยอ่ย เพราะนกัเรียนทุกคนตั้งใจเรียน 

ชนิดของประโยคยอ่ย วเิศษณานุประโยค 

 

ขอ้ ๑๐ นกัเรียนท่ีเรียนวชิาภาษาไทยของครูโอม คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 

ประโยคยอ่ย ท่ีเรียนวชิาภาษาไทยของครูโอม 

ชนิดของประโยค
ยอ่ย 

คุณานุประโยค 

 

  



 

 

เฉลยแบบทดสอบย่อย 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เร่ือง ทบทวนชนิดประโยค 

 

ช่ือ – สกลุ.................................................................ชั้น...............เลขท่ี............... 
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