
TH 103 121 

 

บทที ่ 5 
ประโยคและการใช้ประโยค 

 

 

  ประโยคคือถอ้ยค ำท่ีมีเน้ือควำมบริบูรณ์  ผูฟั้งหรือผูอ่้ำนสำมำรถเขำ้ใจตรงกบัควำมตอ้งกำร
ของผูพ้ดูและผูเ้ขียน 
 การเรียงล าดบัถอ้ยค า  หรือค าใดมาก่อนหลงั  เป็นเร่ืองส ำคญัในภำษำไทย  ถำ้สับค ำไม่ตรง
ตำมต ำแหน่ง  ควำมหมำยยอ่มแตกต่ำงกนัไป  เช่น 
  ปลำขำยดี ขำยปลำดี 
  ปลำดีขำย ดีขำยปลำ 
  ขำยดีปลำ ดีปลำขำย 
 หรือ  
  ลุงชอบกลว้ย ชอบลุงกลว้ย 
  ลุงกลว้ยชอบ กลว้ยชอบลุง 
  ชอบกลว้ยลุง กลว้ยลุงชอบ 
 

1. โครงสร้างประโยค 
ประโยคในภำษำไทยแบ่งออกเป็น 2 ภำค  คือ  ภำคประธำนหรือผูก้ระท ำ  และภำคแสดง  

คือแสดงอำกำรกระท ำหรือกริยำ  และผูรั้บกำรกระท ำเรียกวำ่  กรรม  แต่ละภำคดงักล่ำวน้ี  อำจมี
ส่วนขยำยมำเสริมควำมใหช้ดัเจนข้ึนอีก 
 

โครงสร้างประโยค 
 

 
 ภำคประธำน + ส่วนขยำย     ภำคแสดง 
 

      
  
 

กริยำ + ส่วนขยำย กรรม + ส่วนขยำย 
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ข้อสังเกต 
(1) ประโยคอำจมีเพียง  ประธำน + กริยำ  เรียกประโยค 2 ส่วน  หรือ  ประธำน + กริยำ + 

กรรม  เรียกประโยค 3 ส่วน  เช่น 
ประธำน + กริยำ (อกรรมกริยำ) ประธำน + กริยำ + กรรม (สกรรมกริยำ) 

นกักีฬำวิง่ 
เด็ก ๆ นอน 
คนอว้นหกล้ม 

นกัเรียนอ่านหนังสือ 
คุณแม่ดูละคร 
คนผอมเตะตะกร้อ 

(2) ในประโยค 2 ส่วน  เม่ือมีค ำขยำย  ค  ำขยำยตำมหลงัค ำท่ีตอ้งกำรขยำยคือ  ประธำน + ค ำ
ขยำย  กริยำ + ค ำขยำย  แต่ในประโยค 3 ส่วน  ค ำขยำยกริยำ  มกัอยูห่ลงักรรมหรือค ำขยำยกรรม  เช่น 
ค ำขยำยในประโยค 2 ส่วน 

ประธำน            + ขยำยประธำน กริยำ                +           ขยำยกริยำ 
ก ำนนั 
ชำย 

ต ำบลบำ้นทุ่ง 
ร่ำงผอม 

ขยนั 
ด่ืม 

มำก 
จดั 

 

ค ำขยำยในประโยค 3 ส่วน 
ประธำน     + ขยำยประธำน กริยำ กรรม         + ขยำยกรรม ขยำยกริยำ 
ก ำนนั 
ชำย 

ต ำบลบำ้นทุ่ง 
ร่ำงผอม 

จบั 
ด่ืม 

ผูร้้ำย 
สุรำ 

คนส ำคญั 
แม่โขง 

เม่ือคืนน้ี 
จดัมำก 

 

2. รูปแบบประโยค 
รูปแบบประโยค  แบ่งเป็นประโยคไวยำกรณ์  ประโยคใจควำม  ผูเ้ร่ิมตน้พดูและเขียน

จ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจรูปแบบประโยคดงักล่ำว 
2.1 ประโยคไวยากรณ์ 

โครงสร้ำงประโยคไวยำกรณ์  แบ่งประโยคออกเป็น 4 รูปแบบคือ 
(1) ประโยคประธำน 
(2) ประโยคกริยำ 
(3) ประโยคกรรม 
(4) ประโยคกำริต 
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(1) ประโยคประธาน  คือ  ประธำนมกัเป็นค ำนำม  และสรรพนำม  ประธำนท ำหนำ้ท่ี
เป็นผูก้ระท ำ  และวำงอยูห่นำ้ประโยค  ดงัตวัอยำ่ง 

เสือกินววั 
มือมืดลอบตดัไม ้
คนร้ายฆ่ำเจำ้ทรัพย ์

(2) ประโยคกริยา  คือ  ประโยคประธำนมีค ำกริยำน ำหนำ้  ค  ำกริยำน ำหนำ้มกัข้ึนตน้
ดว้ยค ำ  มี  เกิด  ปรำกฏ  เช่น 

มเีสือกินววั 
เกดิมือมืดลอบตดัไม ้
ปรากฏคนร้ำยฆ่ำเจำ้ทรัพย ์

(3) ประโยคกรรม  คือ  กรรมท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในประโยค  และมีกริยำวลี “ถูก”  
ตำมหลงัประธำน  เช่น 

ววัถูกเสือกิน 
ไม้ถูกลอบตดั 
เจ้าทรัพย์ถูกฆ่ำโดยคนร้ำย 

  ประโยคกรรมในภำษำไทยมกัมีควำมหมำยไปในทำงท่ีไม่น่ำยนิดี  เช่น  เขำถูกด่ำ  
เธอถูกต ำหนิ  ฯลฯ  แต่ปัจจุบนัอิทธิพลประโยคกรรมกำรก (passive voice)  ในภำษำองักฤษ  มี
อิทธิพลต่อประโยคกรรมในภำษำไทย  ท ำใหก้ริยำวลีถูก  กลบันิยมในขอ้ควำมท่ีดี  เช่น 

เขำถูกเลือกเป็นประธำนกรรมกำร 
เธอถูกเชิญข้ึนร้องเพลงเป็นคนแรก 
ตวัอยำ่งประโยคทั้งสองน้ี  ตำมหลกัภำษำไทยยอ่มถือวำ่  มีควำมหมำยไปในทำงไม่ดี  

คือผูถู้กเลือกหรือถูกเชิญไม่เต็มใจ  หรือไม่พอใจ  แต่ถำ้แกไ้ขใหมี้ควำมหมำยไปในทำงท่ีดี  ควรแกไ้ข
ดงัน้ี 

 เขำไดรั้บกำรคดัเลือกเป็นประธำนกรรมกำร 
 เธอไดรั้บเชิญข้ึนร้องเพลงเป็นคนแรก 
(4) ประโยคการิต  คือ  ประโยคประธำนหรือประโยคกรรม  ซ่ึงมีผูรั้บใชแ้ทรกเขำ้มำ  เช่น 

นกัเรียนถูกครูให้อ่ำนหนงัสือ 
ครูใหน้กัเรียนอ่ำนหนงัสือ 
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2.2 ประโยคใจความ 
ประโยคใจควำมประกอบดว้ยประโยคต่อไปน้ี 

(1) ประโยคควำมเดียว  หรือ เอกรรถประโยค 
(2) ประโยคควำมรวม  หรือ อเนกรรถประโยค 
(3) ประโยคควำมซอ้น  หรือ สังกรประโยค 

       (1)  ประโยคความเดียว (Simple sentences)  คือประโยคเล็ก ๆ มีควำมหมำยอยำ่งเดียว  
หรือมีควำมหมำยเฉพำะอยำ่งหน่ึง ๆ เรียกประโยคเล็กหรือประโยคสำมญัก็ได ้
  โครงสร้ำงประโยคควำมเดียว  ประกอบดว้ย 
   ประธำน+กริยำ  เช่น  ฉนันัง่ 
   ประธำน+กริยำ+กรรม  เช่น  เธอตกปลำ 
   ประธำน+ส่วนขยำย+กริยำ+ส่วนขยำย  เช่น  เด็กอว้นนอนหลบัสนิท 
   ประธำน+ส่วนขยำย+กริยำ+ส่วนขยำย+กรรม+ส่วนขยำย เช่น เด็กผอม 
   กินขำ้วตม้ร้อน ๆ อยำ่งชำ้ ๆ 

(2)  ประโยคความรวม (Compound sentences) คือน ำประโยคควำมเดียวมำรวมกนั แลว้
เช่ือมประโยคดว้ยค ำสันธำน  มีเน้ือควำมแตกต่ำงกนัดงัน้ี (ค ำท่ีพิมพด์ว้ยตวัหนำคือค ำสันธำน) 

(2.1) เน้ือควำมคลอ้ยตำมกนั  เช่น 
เขำอำบน ้ำแล้วเขำก็เขำ้นอน 
เธอเหน่ือยแล้วเธอจึงพกัผอ่น 
คุณพอ่และคุณแม่ไปตลำด 
ตำกบัยำยเฝ้ำบำ้น 
ถ้าฝนตกฉนักจ็ะไป 

(2.2) เน้ือควำมขดัแยง้กนั 
ยำดีกินขมปำกแต่เป็นประโยชน์แก่คนไข ้  
กำยเขำสบำยแต่ทว่าใจเขำไม่เป็นสุข 
ถึงเขำจะยำกจนแต่ฉนักช็อบเขำ 
กว่าถัว่จะสุกงำกไ็หม ้

(2.3) เน้ือควำมเลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
คุณจะเลือกเอำเกียรติยศหรือเงินตรำ 
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ไม่เธอหรือฉนัตอ้งรับผดิชอบ 
นำยทวหีรือไม่เช่นน้ันนำยถวลัยเ์ป็นผูร้้ำย 

(2.4) เน้ือควำมเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั 
จ ำนวนรถเพิ่มข้ึนจึงเป็นปัญหำกำรจรำจร 
เขำมีควำมพยำยำมดังน้ันจึงสอบผำ่น 
ป่ำไมถู้กโค่นเพราะฉะน้ันน ้ำจึงท่วม 

     (3)  ประโยคความซ้อน (Complex sentences) คือประโยคปรุงแต่ง หมำยถึง ประโยค
ควำมเดียวท่ีมีประโยคยอ่ย เขำ้มำแทรกอยูด่ว้ย หรือหมำยถึง ประโยคควำมเดียวท่ีเป็นประโยคหลกั 
หรือมุขยประโยค และมีประโยคยอ่ยหรืออนุประโยค มำช่วยขยำยควำม 

ตวัอยำ่งเช่น 
   ครูท ำโทษนกัเรียนทีเ่กียจคร้าน 
 
   ฉนันิยมคนซ่ึงมีความกตัญญู 
 
   เขำมำถึงบำ้นเมื่อเธอก าลงัหลับ 
  
   เขำพดูเร็วจนฉันฟังไม่ทนั  
   

อนุประโยค หรือประโยคยอ่ยยงัท ำหนำ้ท่ีเป็นบทประธำน และบทกรรม เช่น 
   เธอแสดงกริิยาเช่นนี้เป็นกำรไม่ดี 
  หรือ เป็นการไม่ดีท่ีเธอแสดงกิริยำเช่นน้ี 
   ฉันไม่ชอบ เธอท ำเช่นน้ี 
  หรือ เธอท าเช่นนี้ ฉนัไม่ชอบ 
  ตวัอยำ่งประโยคมีทั้งประโยคควำมเดียว และประโยคควำมซอ้น 
  ผูจ้ดักำรท่ำนน้ี มีควำมยติุธรรมอยำ่งยิง่  ดังน้ัน พนกังำนทุกคนจึงรักและนบัถือ
ท่ำน จนพวกเขำยนิดีท ำงำนดว้ยควำมตั้งใจ 
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  ประโยคควำมเดียว         ผูจ้ดักำรท่ำนน้ีมีควำมยุติธรรมอยำ่งยิง่ 
                                                                                                         ดงันั้น         จึง                ค  ำเช่ือม 
 
  ประโยคควำมซอ้น         ประโยคหลกั = พนกังำนทุกคน รัก และนบัถือท่ำน 
            (มุขยประโยค)   จน                   ค  ำเช่ือม 
 
                          ประโยคย่อย   = พวกเขำยนิดีท ำงำนดว้ยควำมตั้งใจ 
              (อนุประโยค) 
 

3. ประโยคภาษาเขยีน – ประโยคภาษาพูด 
ภำษำเขียนตอ้งจดัประโยคให้ถูกหลกัไวยำกรณ์ แต่ภำษำพดูอำจไม่จ  ำเป็นตอ้งเรียงค ำให้

ครบตำมหลกัไวยำกรณ์ ท่ีส ำคญัคือต่ำงใชภ้ำษำพดูส่ือสำรเขำ้ใจกนัได ้  
             

ประโยคภำษำเขียน ประโยคภำษำพดู 
(1) รถยนตค์นัน้ีขายรำคำหำ้แสนบำท 
(2) เขำมสุีขภำพแขง็แรงมำก 
(3) ต ำรวจผูน้ี้มนิีสัยดี 
(4) คุณมำท ำไม 

(1) รถยนตค์นัน้ีรำคำหำ้แสนบำท 
(2) เขำสุขภำพแขง็แรงมำก 
(3) ต ำรวจผูน้ี้นิสัยดี 
(4) มำท ำไม 

ประโยคภำษำพดู ขอ้ (1) – (3) ขำดค ำกริยำ ขอ้ (4) ขำดประธำน 
 

4. กลวธีิการผูกประโยค 
กำรผกูประโยคหรือกำรเรียบเรียงประโยค มีกลวธีิหลำกหลำย ทั้งน้ีเพื่อสร้ำงควำมสนใจ 

ควำมน่ำอ่ำน และน่ำติดตำม เช่น 
4.1 การถ่วงความ  คือ เม่ือพูดถึงส่ิงอนัหน่ึง ใจผูฟั้งยอ่มอยำกรู้ถึงส่ิงอีกอนัหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบั

ส่ิงอนัตน้ จึงใชว้ธีิถ่วงควำมใหห้ว้งควำมคิดเก่ียวโยงกนั กำรถ่วงควำมน้ีเช่ือมดว้ยสันธำนคู่ 
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ตวัอยำ่งประโยคใชว้ธีิกำรถ่วงควำม  และไม่ใชว้ธีิกำรถ่วงควำม 
ถ่วงควำม ไม่ถ่วงควำม 

ส่ิงใดท่ีจะท ำไดใ้นวนัน้ี  ส่ิงน้ันเป็นดีท่ีสุด 
 
นกัศึกษำผู้ใดมีควำมขยนั  อดทน  นกัศึกษำผู้น้ัน
ยอ่มสอบผำ่น 
 
ใครประกอบผลกรรมฉันใด  ก็ยอ่มไดผ้ลกรรม
ตำมมำฉันน้ัน 

ส่ิงท่ีจะท ำไดใ้นวนัน้ีเป็นดีท่ีสุด 
 
นกัศึกษำมีควำมขยนั  อดทนยอ่มสอบผำ่น 
 
 
ใครประกอบผลกรรม  ก็ยอ่มไดผ้ลกรรม
ตำมมำ 

 

4.2 ฐานน า้หนักในประโยค  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนตน้ประโยค กลำงประโยค และ
ปลำยประโยค ทั้งสำมตอนน้ี ปลำยประโยคมีน ้ำหนกัมำกท่ีสุด ตน้ประโยคมีน ้ำหนกัรองลงมำ และ
กลำงประโยคมีน ้ำหนกันอ้ยท่ีสุด เม่ือตอ้งกำรเนน้ส่วนใดก็วำงน ้ำหนกัตรงส่วนนั้น ดงัตวัอยำ่ง 

(1) ข้าพเจ้าจึงเข้าสู่เส้นชัย  หลงัจำกไดเ้ดินทำงมำเป็นหนทำงไกล และผำ่นอุปสรรค
นำนปักำร 

(2) หลงัจำกไดเ้ดินทำงมำเป็นหนทำงไกล  ข้าพเจ้าจึงเข้าสู่เส้นชัย แมผ้ำ่นอุปสรรค
นำนปักำร 

(3) หลงัจำกไดเ้ดินทำงมำเป็นหนทำงไกล และผำ่นอุปสรรคนำนปักำร ข้าพเจ้าจึงเข้า
สู่เส้นชัย 

ขอ้ (1) ฐำนน ้ำหนกัอยูต่น้ประโยค   ขอ้ (2)  ฐำนน ้ ำหนกัอยูก่ลำงประโยค     ขอ้ (3) 
ฐำนน ้ำหนกัอยูป่ลำยประโยค 

4.3 การเน้นค าในประโยค  คือ น ำค ำท่ีตอ้งเนน้ให้เด่นชดั น ำมำวำงไวห้นำ้ประโยคเสมอ เช่น 
  เกดิไฟไหม้ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ 
   เนน้เหตุกำรณ์ น ำค ำกริยำไวห้นำ้ประโยค 
  ห้างสรรพสินค้าเกิดไฟไหม ้
   เนน้สถำนท่ี น ำค ำนำมคือสถำนท่ีไวห้นำ้ประโยค 
  พรุ่งนี ้เขำเดินทำง 
   เนน้เวลำ  ค ำขยำยกริยำบอกเวลำไวห้นำ้ประโยค 
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  เขาเดินทำงพรุ่งน้ี 
   เนน้บุคคล  ค ำสรรพนำมไวห้นำ้ประโยค 
 กรณีประโยคมีส่วนขยำย 2 ค ำ ถำ้ตอ้งกำรเนน้ส่วนขยำยค ำใดก็น ำส่วนขยำยค ำนั้นมำวำง
ใกลชิ้ดกบัค ำท่ีตอ้งกำรขยำยควำม เช่น 
  ปรีชำท ำกระเป๋าหนัง  ใบสีด า ของนอ้งชำยหล่นหำย 
 
  ปรีชำท ำกระเป๋าหนังของน้องชาย ใบสีด ำหล่นหำย 
 

 ประโยคขำ้งตน้มีส่วนขยำย 2 ค ำคือใบสีด ำ และ ของนอ้งชำย ประโยคแรก ใบสีด ำ วำง
ใกลชิ้ดกบักระเป๋ำหนงั จึงเนน้เร่ืองสีกระเป๋ำ  ประโยคท่ีสอง ของนอ้งชำย วำงใกลชิ้ดกบั กระเป๋ำ
หนงั จึงเนน้เก่ียวกบั ควำมเป็นเจำ้ของ 

4.4 การรวบความในประโยค  กรณีประโยคมีประธำนหลำยตวัใชก้ริยำเดียวกนั ควรใชค้  ำ
รวบควำม เพื่อท ำใหป้ระโยคกระชบั ชดัเจน เช่น 
 

ไม่รวบควำม รวบควำม 
ภำษำไทยก็ดี  ภำษำจีนก็ดี  ภำษำญ่ีปุ่นก็ดี  เป็น
ภำษำตะวนัออก 
หญิงสำมผวั  ชำยสำมโบสถ ์ และศิษยร่์ำยครูไม่
ควรคบหำสมำคม 

ภำษำไทยก็ดี  ภำษำจีนก็ดี  ภำษำญ่ีปุ่นก็ดี  ล้วน
เป็นภำษำตะวนัออก 
หญิงสำมผวั  ชำยสำมโบสถ ์  และศิษยร่์ำยครู  
คนทั้งสามประเภทนีไ้ม่ควรคบหำสมำคม 

 

5.  ข้อค านึงในการผูกประโยค 
5.1 เรียงค าขยายให้ถูกต าแหน่ง  ต ำแหน่งของค ำขยำย ยอ่มอยูใ่กลก้บัค ำท่ีตอ้งกำรขยำยควำม  

ตวัอยำ่งประโยคเรียงค ำขยำยท่ีถูกและผดิต ำแหน่ง 
 

ค ำขยำยผดิต ำแหน่ง ค ำขยำยถูกต ำแหน่ง 
(1) ผูห้ญิงท่ีอุม้ลูกหมำ  หนำ้ตำคลำ้ยคุณเพิ่ง

เดินออกไป 
(2) บริษทัมีพลงัในกำรซ้ือสินคำ้สูง 
(3) เม่ือสัญญำณนิรภยัดงัข้ึน  ผมเห็นนำยอุดร

(1) ผูห้ญิงหนำ้ตำคลำ้ยคุณ  ท่ีอุม้ลูกหมำเพิ่ง
เดินออกไป 

(2) บริษทัมีพลงัสูงในกำรซ้ือสินคำ้ 
(3) เม่ือสัญญำณนิรภยัดงัข้ึน  ผมเห็นนำยอุดร
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ค ำขยำยผดิต ำแหน่ง ค ำขยำยถูกต ำแหน่ง 
เก็บเงินกบัเพื่อน ๆ ไวใ้นล้ินชกั 

(4) ผูอ้  ำนวยกำรลำไปพกัผอ่นกบัภรรยำท่ีเขำรัก
ในวนัอำทิตย ์

(5) นำยประยงคถู์กฟ้องฐำนวิง่รำวทรัพยใ์นศำล
อำญำ 

(6) ฉนัฟังเสียงเพลงจำกวทิยุท่ีน ำติดตวัไปเพียง
เบำ ๆ 

(7) สินคำ้ในโกดงัถูกขโมยเป็นจ ำนวนมำก 

กบัเพื่อน ๆ เก็บเงินไวใ้นล้ินชกั 
(4) ในวนัอำทิตยผ์ูอ้  ำนวยกำรลำไปพกัผอ่นกบั

ภรรยำท่ีเขำรัก 
(5) นำยประยงคถู์กฟ้อง  ในศำลอำญำฐำน

วิง่รำวทรัพย ์
(6) ฉันฟังเสียงเพลงเพียงเบำ ๆจำกวิทยุท่ีน ำ

ติดตวัไป 
(7) สินคำ้เป็นจ ำนวนมำกในโกดงัถูกขโมย 

 

5.2 ประโยคเดียวกันไม่ควรมีกริยาหลายตัว  เพรำะท ำใหค้วำมไม่เด่นชดั  ควรใชว้ภิำค
สรรพนำมช่วย  (สรรพนำมท่ีใชแ้ทนนำมขำ้งหนำ้  เพื่อจ ำแนกควำมนั้นออกเป็นส่วน ๆ )  เช่น 
 

ไม่ใชว้ภิำคสรรพนำม ใชว้ภิำคสรรพนำม 
(1) ผูโ้ดยสำรเขำ้คิวกนัซ้ือตัว๋  ออกนัข้ึนรถ  ซ้ือ

ของฝำกญำติมิตร  และมองหำผูน้ดัหมำย 
 
(2) นกักรีฑำแข่งวิง่ผลดั  กระโดดไกล  ยก

น ้ำหนกั  ขวำ้งจกัร  และพุง่แหลน 

(1) ผูโ้ดยสำรเขำ้คิวกนัซ้ือตัว๋  บำ้งออกนัข้ึน
รถ  บำ้งซ้ือของฝำกญำติมิตร  และบำ้ง
มองหำผูน้ดัหมำย 

(2) นกักรีฑำแข่งวิง่ผลดั  บำ้งกระโดดไกล  
บำ้งยกน ้ำหนกั  บำ้งขวำ้งจกัร  และบำ้ง
พุง่แหลน 

 

5.3 ไม่ควรใช้ประโยคส านวนพนัทาง (ส ำนวนต่ำงประเทศ)  เช่น 
(1) โครงกำรน้ีจะส ำเร็จไดเ้พียงไร  ขึน้อยู่กบังบประมำณท่ีจะไดรั้บ   

ข้ึนอยูก่บั  ตรงกบัภำษำองักฤษวำ่ depend on  ประโยคน้ีควรแกไ้ขวำ่  โครงกำรน้ี
จะส ำเร็จไดเ้พียงไร  แล้วแต่งบประมำณท่ีจะไดรั้บ 

(2) กำรเดินทำงคร้ังน้ี  อยู่ภายใต้กำรน ำของเขำ 
อยูภ่ำยใตต้รงกบัภำษำองักฤษวำ่  under the leadership of… ประโยคน้ีควรแกไ้ขวำ่ 
กำรเดินทำงคร้ังน้ีอยู่ในกำรน ำของเขำ 

        หรือ กำรเดินทำงคร้ังน้ีเขาเป็นผู้น า 
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(3) เรำคงไดเ้ห็นผลในอนาคตอนัใกล้ ๆ น้ี 
ในอนำคตอนัใกล ้ๆ ตรงกบัภำษำองักฤษวำ่ in the near future 
ประโยคน้ีควรแกไ้ขวำ่ 
เรำคงไดเ้ห็นผลในเร็ว ๆ น้ี 

(4) รำยกำรส ำหรับสตรีจดัโดย  กชกร  ถำวรอุไร  แกไ้ขใหม่เป็น 
รำยกำรส ำหรับสตรี  กชกร  ถำวรอุไร  ผูจ้ดั 

5.4 ประโยคมีเอกภาพ  ขอ้ควำมเก่ียวเน่ืองกนั  จะท ำใหไ้ดค้วำมชดัเจน  ตรงกนัขำ้มถำ้
ประโยคไม่มีเอกภำพ  ขอ้ควำมไม่เก่ียวเน่ืองกนั  ยอ่มท ำให้ขอ้ควำมไม่เด่นชดัและไม่มีเอกภำพ  เช่น 
 

ไม่มีเอกภำพ มีเอกภำพ 
(1) เขำชอบดูมวยสำกล  และหลำนชำยมำถึงเม่ือวำน 
 
(2) เธอเป็นนกัร้องมีช่ือเสียง  ด่ืมกำแฟทุกเชำ้ 
 
(3) ขำ้วไทยเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก  และชำวสวนผลไม้

ยอ่มภำคภูมินกั 

(1) เขำชอบดูมวยสำกล  และชอบอ่ำน น.ส.พ. 
สยำมกีฬำ 

(2) เธอเป็นนกัร้องมีช่ือเสียง  วทิยถุ่ำยทอด
เสียงเพลงเธอทุกเชำ้ 

(3) ขำ้วไทยเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก  และชำวนำ
ยอ่มภำคภูมิใจ 

 

5.5 ประโยคไม่สมบูรณ์  เช่น  ขำดค ำนำมหรือสรรพนำมท่ีท ำหนำ้ท่ีประธำนในประโยค  
หรือขำดค ำกริยำ  เช่น 

(1) ขาดค านาม  หรือสรรพนามท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำน  เช่น 
(1.1) บดัน้ีไดเ้วลำอนัสมควรแลว้  ขอเชิญ/เปิดกำรประชุม 
(1.2) ผลไมข้ึ้นช่ือของจนัทบุรีคือทุเรียน  และ/ยงัมีน ้ำตกพล้ิวสวยงำม 
(1.3) อำกำศเยน็สบำย/จึงออกเดินทำงในเชำ้น้ี 

      แก้ไข 
(1.1) บดัน้ีไดเ้วลำอนัสมควรแลว้  ขอเชิญท่านประธานเปิดกำรประชุม 
(1.2) ผลไมข้ึ้นช่ือของจนัทบุรีคือทุเรียน  และจันทบุรี ยงัมีน ้ำตกพล้ิวสวยงำม 
(1.3) อำกำศเยน็สบำย  พวกเราจึงออกเดินทำงในเชำ้น้ี 

(2) ขาดค ากริยา  เช่น 
(2.1) นกักำรทูตตอ้ง/ไหวพริบดี 
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(2.2) ทุกคน/ใบหนำ้ยิม้แยม้แจ่มใส 
(2.3) เธอนัง่ผงิไฟ  เพื่อ/ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย 

       แก้ไข 
(2.1) นกักำรทูตตอ้งมีไหวพริบดี 
(2.2) ทุกคนมใีบหนำ้ยิม้แยม้แจ่มใส 
(2.3) เธอน่ิงผงิไฟ  เพื่อเกดิควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย 

(3) ขาดกรรม  เช่น 
(3.1) เธอมองไม่เห็น/จึงตกลงในคู 
(3.2) ขณะเขำด ำรงต ำแหน่ง/ท ำใหเ้ป็นท่ีนบัถือแก่คนทัว่ไป 
(3.3) พอยงิ/ออกไป 3 นดั  มนัก็ตำย 
(3.4) พอเด็กข้ึนบน/แลว้ฝนก็ตก 

       แก้ไข 
(3.1) เธอมองไม่เห็นทางเดินจึงตกลงในคู 
(3.2) ขณะเขำด ำรงต ำแหน่งนายอ าเภอ  ท ำใหเ้ป็นท่ีนบัถือแก่คนทัว่ไป 
(3.3) พอยงิปืนออกไป 3 นดั  มนัก็ตำย 
(3.4) พอเด็กข้ึนบนบ้านแลว้ฝนก็ตก 

(4) ขาดค าเช่ือม  เช่น 
(4.1) ผูพ้ดูเสียงดงัคือสมเดช/เป็นคนขบัรถ 
(4.2) เขำท ำงำนหนกัมำก/ควำมอยูร่อดมัน่คง 
(4.3) เธอยงัมีโชคดี/ไดพ้บกบัเขำอีกคร้ัง 

       แก้ไข 
(4.1) ผูพ้ดูเสียงดงัคือสมเดชซ่ึงเป็นคนขบัรถ 
(4.2) เขำท ำงำนหนกัมำกเพือ่ควำมอยูร่อดมัน่คง 
(4.3) เธอยงัมีโชคดีจึงไดพ้บกบัเขำอีกคร้ัง 

(5) มีแต่ภาคประธานหรือภาคแสดง  เพรำะเห็นเป็นประโยคยำว  จึงเขำ้ใจวำ่เป็น
ประโยคสมบูรณ์แลว้  เช่น 

(5.1) ท่ีท ำกำรพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
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(5.2) คุณยำยร่ำงผอม  หลงัโกง  ใบหนำ้ซีดเซียว 
(5.3) สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแลว้  เม่ือวำนน้ี 

ขอ้ (5.1) – (5.2)  มีแต่ภำคประธำน (5.3)  มีแต่ภำคแสดง 
5.6 ประโยคเรียงค าไม่กระชับ  ขอ้น้ีตรงกบักำรใชค้  ำไม่ประหยดั  เป็นผลใหเ้ป็นประโยคมี

ควำมยดืยำด  เช่น 
(1) ปีน้ีบริษทัมีก ำไรไม่ขาดทุน 
(2) กรุณำแจง้ให้ทางผูป้กครองทรำบดว้ย 
(3) ประธำนฯ เปิดเผยให้ทราบว่าบริษทัจะเลิกกิจกำร 
(4) เรือล่มคนโดยสำรตำยทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวติ 
(5) เขำวำงแผนไว้ล่วงหน้า  ก่อนออกเดินทำงไปยโุรป 

5.7 ประโยคปฏิเสธทีก่่อให้เกดิปัญหา  เช่น 
(1) ขอรับรองว่ำนำยสมหวงั  รักชำติ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และ/สติฟ่ันเฟือน

วกิลจริต 
(2) หำ้มไม่ให้จอดรถบริเวณน้ี 
(3) หำ้มไม่ให้ทิ้งขยะบริเวณน้ี 

แก้ไข 
(1) ขอรับรองวำ่นำยสมหวงั  รักชำติไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และไม่มีสติฟ่ันเฟือน

วกิลจริต 
(2) หำ้มจอดรถบริเวณน้ี 
(3) หำ้มทิ้งขยะบริเวณน้ี 
 

แบบทดสอบ 
ค าส่ัง  ขอ้ 1-10  ประโยคใดมีขอ้บกพร่องตรงกบั 1 ใน 5 ของค ำตอบต่อไปน้ี 

(1) เรียงค ำขยำยไม่ถูกต ำแหน่ง 
(2) เรียงค ำขำดเอกภำพ 
(3) เรียงค ำไม่ครบโครงสร้ำงประโยค 
(4) เรียงค ำไม่เป็นส ำนวนไทย 
(5) เรียงค ำไม่กระชบั 
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ค าถาม 1.    หนงัสือพิมพเ์ป็นยำมเฝ้ำรัฐบำลท่ีดี 
2. รัฐบำลอยูภ่ำยใตก้ำรน ำของพ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร 
3. ทุกคนใบหนำ้ยิม้แยม้แจ่มใส 
4. คฤหำสน์สง่ำงำมหลงัใหญ่ 
5. เขำเป็นนกักีฬำทุกเชำ้อ่ำนหนงัสือพิมพ ์
6. อุณหภูมิช่วงก่อนกำรเลือกตั้งพุง่สุดขีด 
7. ผมท ำกำรสอบวนัน้ีอยำ่งมัน่ใจ 
8. ฉนัถูกเชิญให้ร้องเพลงหลำยเพลง 
9. มีผูค้นสนใจรถยนตเ์ป็นจ ำนวนมำก 
10. คุณแม่ลูกอ่อนตอนดึกตอ้งชงนมใหลู้กกิน 

 

ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
11. ประโยคขอ้ใดมีฐำนน ้ำหนกัอยูท่ำ้ยประโยค 

1) ท่ีดินส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมือนำยทุน  เช่นท่ีดินชำยเลนหลำยจงัหวดั 
2) หวงัตั้งเป้ำเดือนละหำ้ลำ้นบำท  บริษทัก ำลงัคำดคะเน 
3) กำรประกำศหำ้มไม่ใหมี้โสเภณีเด็ก  นบัเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
4) สินคำ้ข้ึนรำคำ  ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองอุปโภคและบริโภค 

 

12. ประโยคใดเนน้เก่ียวกบัสถำนท่ี 
1) ไฟมกัไหมห้ำ้งสรรพสินคำ้ 
2) จะมีเอเชียนเกมส์ท่ีกรุงเทพฯ 
3) กำรท่องเท่ียวเกำะภูเก็ตไดรั้บควำมสนใจ 
4) สตูลก ำลงัมีปัญหำท่ีชำยแดน 

 

13. ประโยคใดถ่วงควำมไดถู้กตอ้ง 
1) ผูใ้ดมีสติรอบคอบ  มกัท ำงำนไม่ผดิพลำด 
2) ส่ิงใดเปรำะบำง  ยอ่มแตกหกัเร็ว 
3) หนอนชอบของเหม็นฉนัใด  เช่นเดียวกบัคนพำลชอบท ำชัว่เสมอ 
4) ชำยใดมีควำมเพียร  ชำยนั้นยอ่มท ำงำนไม่ส ำเร็จ 
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14. ประโยคใดใชค้  ำไม่กระชับ 
1) ล ำบำกแลว้สอบได ้ ดีกวำ่สบำยแลว้สอบตก 
2) กำรสอบไล่เหมือนเรำเขำ้สู่สงครำม  โดยมีกระดำษสอบเป็นสมรภูมิ  ถือปำกกำ

เป็นอำวธุ  สติปัญญำเป็นกระสุนปืน  พร้อมท่ีจะลัน่ไกไดทุ้กขณะ 
3) กำรสอบไล่เปรียบเสมือนดวงไฟ  ท่ีจะส่องใหเ้ห็นถึงควำมขยนัหมัน่เพียร  และ

ควำมเกียจคร้ำนในกำรศึกษำ 
4) กำรสอบไล่เปรียบเสมือน  กำรคิดบญัชีของร้ำนคำ้ทัว่ไป  หรือสะสำงหน้ีสินท่ีเรำ

อ่ำนจำกต ำรำมำหลำยเดือน  เพื่อท่ีจะไดรู้้ผลวำ่เรำไดก้ ำไรหรือขำดทุน 
 

15. ขอ้ใดเป็นประโยคไวยำกรณ์  หรือเป็นภำษำเขียนท่ีถูกตอ้ง 
1) รถยนตค์นัน้ีรำคำหำ้แสนบำท 
2) คุณมำท ำไม 
3) ต ำรวจผูน้ี้มีนิสัยดี 
4) เขำสุขภำพแขง็แรงมำก 

 

16. ขอ้ใดเป็นประโยคควำมรวม 
1) นกัศึกษำสนใจฟังค ำบรรยำย 
2) ปรีชำและสมศกัด์ิเดินทำงไปเชียงใหม่ 
3) เขำมำถึงบำ้น  เม่ือเธอก ำลงัหลบั 
4) แดงพดูเร็วจนฉนัฟังไม่ทนั 

 

17. ประโยคใดไม่มีอิทธิพลส ำนวนต่ำงประเทศ 
1) รัฐวสิำหกิจมีบทบำท  และควำมรับผดิชอบทั้งควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลว 
2) กำรพฒันำบุคลำกรถูกจดัวำงใหก้องกำรศึกษำเป็นฝ่ำยวำงแผน 
3) บริษทัน้ีภำยใตก้ำรน ำของเขำปรำกฏวำ่ก ำลงัมีปัญหำมำก 
4) เรำคงไดเ้ห็นผลในอนำคตอนัใกล ้ๆ น้ี 

 

18. ประโยคต่อไปน้ีบกพร่องเก่ียวกบัประเด็นใด 
“รำษฎรจงัหวดัยะลำขำดน ้ำหนกัมำก  รัฐเตรียมงบ 164 ลำ้นหนุนช่วย” 
1) ค ำขยำย 
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2) ค ำเช่ือม 
3) ค ำกริยำ 
4) ค ำบุพบท 

 

19. ประโยคต่อไปน้ีบกพร่องเก่ียวกบัประเด็นใด 
“ผูไ้ดรั้บรำงวลัท่ี 1  คือ คุณสุภำ  เป็นคนเชียงรำย” 
1) ขำดประธำน 
2) ขำดกริยำ 
3) ขำดกรรม 
4) ขำดค ำเช่ือม 

 

20. ประโยคใดใชค้  ำขยำยไดถู้กตอ้ง 
1) มีผูถ้ำมไปยงัรำชบณัฑิตยสถำนเป็นจ ำนวนมำก 
2) หอ้งถูกล็อคกุญแจอยำ่งแขง็แรงบริเวณชั้นล่ำง 
3) บริษทัมีพลงัในกำรซ้ือสินคำ้สูง 
4) ปลำกริมเป็นช่ือขนมชนิดหน่ึง  ท ำดว้ยแป้งตม้ใส่กะทิและน ้ำตำล 

 

เฉลย 
1.   (1) 
2. (4) 
3. (3) 
4. (3) 
5. (3) 
6. (1) 

7. (5) 
8. (4) 
9. (1) 
10. (1) 
11. (3) 
12. (4) 

13. (4) 
14. (4) 
15. (2) 
16. (2) 
17. (1) 
18. (1) 

19. (4) 
20. (4) 

 
 


