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ประโยค 

ประโยค คือ หนวยทางภาษา ท่ีเกิดจากการนําคําหลายๆ คํา หรือกลุมคํามาเรียงตอ

กัน อยางเปนระบบ คําแตละคํามีความสัมพันธกัน และมีใจความสมบูรณ แสดงใหรู

วา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน  



๑. สวนประกอบของประโยค  

ประโยคท่ีสมบูรณ จะประกอบดวย สวนสําคัญท่ีขาดไมได ๒ สวน  

 ๑.  ภาคประธาน คือ คําหรือกลุมคําท่ีทําหนาท่ีเปนผูแสดงกิริยาหรือเปนผูกระทํา  

เพ่ิมเติม 

 ๒. ภาคแสดง คือ คําหรือกลุมคําท่ีแสดงการกระทําของภาคประธาน ประกอบดวย 

บทกริยา บทขยายกริยา  บทกรรม และบทขยายกรรม  



 

บทกริยา  อกรรมกริยา   เชน   ฝนตก,  ดอกไมหอม 

   สกรรมกริยา   เชน   รัฐบาลออกกฎหมาย, ฉันกินขาว 

   วิกตรรถกริยา   เชน   นายสีเปนพอคา, เธอเหมือนพอ  

  (มักใชกริยาคําวา เปน เหมือน คลาย คือ ดุจ ประหนึ่ง แปลวา เปนตน) 

เพ่ิมเติม 





สวนขยายของประโยคอาจเปนคํา กลุมคํา หรือประโยคท่ีมาขยายสวนตางๆ เพ่ือให

ประโยคมีใจความชัดเจนย่ิงขึ้น เชน 

     พนักงานรักษาความสะอาดเก็บกระเปาสตางคได 

  (“รักษาความสะอาด” เปนกลุมคําท่ีมาขยายประธาน “พนักงาน”) 

     พวกเรายินดีตอนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน  

  (“แลกเปลี่ยน” เปนคําท่ีมาขยาย “นักเรียน” ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกรรม) 

     นารีรองไหจนน้ําตาเปนสายเลือด  

  (“จนน้ําตาเปนสายเลือด” เปนประโยคท่ีมาขยาย “รองไห”  

ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคํากริยา) 



 ประโยคคือขอความที่มีใจความสมบูรณมคีรบทั้ง 

ภาคประธาน และภาคแสดง ประโยคที่สมบูรณจะตองมี

สวนประกอบอยางนอย ๒ สวน คือ 

๑.   ประธาน   ๒.   กริยา 

แตบางประโยคจะตองมีสวนประกอบ ๓ สวนจึงจะสมบูรณ คือ 

๑.   ประธาน   ๒.   กริยา ๓.   กรรม 



  

  ท้ังน้ีท้ัง ๓ สวนสามารถมีสวนขยายซึ่งเปนไดท้ังคํา วลี และประโยคเพื่อเพิ่มความหมาย
ใหชัดเจนขึ้นได  ดังน้ันโครงสรางโดยรวมของประโยค  คือ  

  ประโยค  =   ภาคประธาน + ภาคแสดง 

     =   ประธาน + กริยา + (กรรม) 

   =   ประธาน + (ขยายประธาน) + กริยา + (ขยายกริยา) + (กรรม) +  

   (ขยายกรรม) 

  หากตองการเชื่อมประโยคหลายประโยคเขาดวยกันใหเติมคําสันธานในตําแหนงท่ี
ถูกตอง เชน 

  ประโยค + คําสันธาน + ประโยค หรือ สันธาน + ประโยค + ประโยค 

  ประโยคความซอนท่ีใชคําสันธาน ท่ี ซึ่ง อัน ผู 



  ๒. ชนิดของประโยค 

   ชนิดของประโยคจําแนกไดหลายวิธี 

 ๒.๑  จําแนกตามเจตนา มี ๓ ชนิด 

  ๑) แจงใหทราบ 

  ๒) ถามใหตอบ 

  ๓) บอกใหทํา 



๒.๒  จําแนกตามรูปประโยค มี ๕ ชนิด คือ 

  ๑)  ประโยคประธาน คือประโยคที่มีผูกระทําเปนประธานขึ้นตน
ประโยค  เชน 

   -  นองรองไห  -  พ่ีเตะบอล 

   - แมวกินปลา  - เด็กดีเปนที่รักของทุกคน  

  ๒)  ประโยคกรรม  คือ ประโยคที่นําผูถูกกระทํา หรือ กรรม ขึ้นตน
ประโยค  เชน 

   -  หมูยาง  -  ประตูเปด 

   -  นองถูกแมดุ  -  บานหลังน้ีใครซื้อ 



๓)  ประโยคกริยา  คือ  ประโยคที่นําคํากริยามาขึ้นตนประโยคแลวตามดวย

ประธาน กริยาที่นํามาขึ้นตนประโยคได ไดแก  เกิด  มี  ปรากฏ  เชน 

  -  เกิดแผนดินไหวในประเทศญี่ปุน 

  -  มีของอรอยมากมายใหลิ้มลอง 

  -  ปรากฏเหตุการณสุริยุปราคา 

 



   

  ๔)  ประโยคการิต  คือ ประโยคท่ีประธานรองถูกประธานหลักของประโยค 

“สั่ง” จะมีกริยา “ให” เปนกริยาสําคัญ เชน 

  -  ครูสั่งใหหัวหนาหองรวบรวมรายงานมาสงพรุงนี้   

  (“ครู”เปนประธานหลักสั่งให “หัวหนาหอง” ซ่ึงเปนประธานรองทํากริยา 

“รวบรวมมาสง” โดยมี “รายงาน” เปนกรรม) 

  - แมบอกใหซ้ือไอศกรีม  

  (“แม” เปนประธานหลักสั่งให“ฉัน”ซ่ึงเปนประธานรองทํากริยา“ซ้ือ” มี 

“ไอศกรีม” เปนกรรม) 

   



   

   ๕)  ประโยคกริยาสภาวมาลา  คือ ประโยคท่ีนําคํานามมาเปนประธาน กรรม 

หรือสวนขยายโดยไมใส การ ความ เชน 

  -  กินอาหารมีประโยชนทําใหสุขภาพแข็งแรง 

  (“กิน” เปนกริยาแตทําหนาท่ีเปนประธานของประโยคไดเหมือนคํานาม “การ

กิน”) 

  - หัวเราะบอยๆ มีผลตอสุขภาพจิตท่ีดี  

  (“หัวเราะ” เปนกริยาแตทําหนาท่ีเปนประธานของประโยคไดเหมือนคํานาม 

“การหัวเราะ”) 

   



   

๒.๓  จําแนกตามโครงสรางของประโยค  มี ๓ ชนิด 

  ๑) ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีมีประธานและกริยา

สําคัญเพียงบทเดียว  ไมมีคําเชื่อมปรากฏ  เชน   

  - คนไทยมีอัธยาศัยดี  - แมไปซ้ือผาท่ีพาหุรัด 

  - แมรักลูกทุกคน   - พอเดิน 

   



๒) ประโยความรวม  (อเนกกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีรวมประโยคความ

เดียวตั้งแต ๒ ประโยคขึ้นไปเปนประโยคเดียวกัน โดยมีคําเชื่อมเชื่อมประโยคเหลานั้น

เขาดวยกัน แบงออกเปน ๔ ประเภท ตามชนิดของคําเชื่อมและความสัมพันธของ

เนื้อความในประโยค ดังนี้ 

 ประโยคความรวมที่มีความคลอยตามกัน (และ, แลว, ครั้น...จึง, 

แลว...ก็, พอ...ก็ ฯลฯ ) 

 ประโยคความรวมที่มีความขัดแยงกัน  ( แต, แตวา, แตทวา, ถึง...ก็, 

กวา...ก็ ฯลฯ) 

   



 

 ประโยคความรวมที่มีความใหเลอืก  (หรือ, มิฉะน้ัน, 

ไมเชนน้ัน, หรือไมก็, หรือ...ไม, ไม...ก็) 

 ประโยคความรวมที่มีความเปนเหตุเปนผลกัน คือ 

ประโยคหน่ึงเปนประโยคเหตุ และประโยคหน่ึงเปนประโยคผล  (จึง, 

เพราะ, เพราะเหตุวา, ดังน้ัน...จึง, เพราะ...จึง ฯลฯ) 

 



  การสังเกตประโยคความรวม มี ๒ ลักษณะ 

   ๑.  สังเกตสันธาน หรือคําเชื่อม 

   ๒.  มีกริยามากกวา ๑ ตัว 
 

เพ่ิมเติม 



๓)  ประโยคความซอน (สังกรประโยค) คือ ประโยคที่ประกอบดวย

ประโยคความเดียวต้ังแต ๒ ประโยคขึ้นไป ประโยคความเดียวที่มีใจความ

สําคัญจะเปนประโยคหลัก (มุขยประโยค) และมีประโยคยอย (อนุ

ประโยค) ทําหนาที่ขยายความสวนใดสวนหน่ึงของประโยคหลักใหชัดเจน 

โดยมีคําเช่ือมทั้ง ๒ ประโยคเขาดวยกัน อาจกลาวไดวาประโยคความซอน

คือ “ประโยคขยายประโยค” แบงออกเปน ๓ ชนิด 

 
ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีขยายประโยค

หลักจะตองมีกริยาดวย จึงจะเปน
ประโยคความซอน ขอสังเกต 



 ประโยคยอยที่ทําหนาที่แทนนาม (นามานุประโยค)   

ทําหนาที่เปนบทประธาน บทกรรม หรือสวนเติมเต็ม ของประโยคก็ได 

มีคําเช่ือมคือ ให, วา เช่ือมประโยค หรืออาจไมมีคําเช่ือมเลยก็ได 

 - คุณครูบอกวา โรงเรียนใกลจะปดแลว 

- ฉันชอบขนมทําจากผลไม (ขนมจากผลไม) 

  ประโยคยอยทําหนาที่ขยายประธาน กรรม และ สวนเติม

เต็มของประโยคหลัก (คุณานุประโยค) มีคําเช่ือม ผู, ที่, ซึ่ง, อัน 

 - เด็กที่อยูในหองขาง ๆ กําลังรองเพลง  

- นิชาเปนนักเรียนที่ไดรับรางวัลเรียนดี 

 



 

 

 ประโยคยอยทําหนาที่ขยายคํากริยา หรือคําวิเศษณใน

ประโยคหลัก (วิเศษณานุประโยค) มีคําเช่ือม เมื่อ, จน  

  - ฉันกลับบานเม่ือแมนอนแลว   

  - เธอพูดชาจนฉันงวง 

 



เปรียบเทียบประโยคทั้ง ๓ แบบ 

 ประโยคความเดียว 

- นองกินขนมอยางมีความสุข  พ่ีซื้อขนมมาจากตางประเทศ 

 ประโยคความรวม 

- นองกินขนมอยางมีความสุข เพราะพ่ีซื้อขนมมาจากตางประเทศ 

 ประโยคความซอน 

- นองกินขนมที่พ่ีซื้อมาฝากจากตางประเทศอยางมีความสุข 

  

 



วิธีสังเกตโครงสรางประโยคแบบงาย ๆ 

 ประโยคความเดียว 

  - มี ๑ประธาน ๑ กริยา ไมมีคําเช่ือม 

 ประโยคความรวม 

  - มีกริยามากกวา ๑ ตัว 

  - มีประโยคมากกวา ๑ ประโยค มีความสําคัญเทากนั 

  - ตําแหนงประโยคมักอยูแยกจากกนั 

  - มีคําเช่ือมเช่ือมประโยคเขาดวยกัน คําเช่ือมจะบอกความสมัพันธระหวางประโยค 

 ประโยคความซอน  

  - มีกริยามากกวา ๑ ตัว 

  - มีประโยคมากกวา ๑ ประโยค มีประโยคหลัก และประโยคยอยทําหนาท่ีขยาย
สวนประกอบในประโยคหลัก 

  - ประโยคยอยตองมีคํากริยาดวย 

  - มีคําเช่ือมเช่ือมระหวางประโยคดังท่ีกลาวไวแลว 
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