
 

 

ประโยคความรวม  

 

 

ความหมายและชนิดของประโยคความรวม 

  ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค)  หมายถึง  ประโยคท่ีประกอบดวย

ประโยคความเดียว  ๒ ประโยคขึ้นไปโดยมีสันธานเปนตัวเช่ือม  ประโยคความรวม

แบงเปน  ๔  ชนิด  คือ 

 

  ๑. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกัน  (อันวายาเนกรรถประโยค)   

 

 ๒. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน ( พยติเรกาเนกรรถประโยค ) 

  

  ๓. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง  ( วิกัลปาเนกรรถ

ประโยค ) 

  

  ๔. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเปนเหตุเปนผล (เหตวาเนกรรถประโยค)  

 

  ประโยคความรวมสามารถแยกเปนประโยคความเดียว  

  ท่ีมีใจความสําคัญเทา ๆ กันได  

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

 

 

ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคลอยตามกัน 

 

 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกัน    (อันวยาเนกรรถประโยค)  คือ 

ประโยคท่ีมีเน้ือหาคลอยตามกัน  ไมมีเน้ือความขัดแยงกัน  ประโยคหนาและประโยค

หลังท่ีมารวมกันจะมีเน้ือความคลอยตามกันไปในแนวเดียวกัน  โดยมีสันธานเปน

คําเช่ือม  ไดแก  และ,  ก,็  แลว,  กับ,  แลว..ก,็  แลว..จึง,  ครั้น...ก,็  ครั้น...จึง,  เมื่อ..ก,็  

ท้ัง...และ,  พอ..ก็  ฯลฯ 

 

ตัวอยาง ฉันและนองไปชมภาพยนตรท่ีเมเจอรเสมอ  

   พอคุณครูเขาหองนักเรียนก็เงียบ  

   ท้ังบิดาและมารดาตางก็รักบุตรเหมือนกัน  

 

มีลักษณะการรวมได  ๓  วิธีคือ 

๑. รวมบทประธาน 

๒. รวมบทกริยา 

๓. รวมบทขยาย   

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

  ๑. รวมบทประธาน   ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกันท่ีรวมบท

ประธานคือประโยคความรวมท่ีใชประธานตัวเดียวกันแตมีภาคแสดงตางกัน 

ตัวอยาง   สุทธิดารองเพลงและเลนกีตารทุกวัน  

แยกประโยคเปน สุทธิดารองเพลงทุกวัน  

    สุทธิดาเลนกีตารทุกวัน  

ใชประธานรวมกันคือ  สุทธิดา 

 

           ๒. รวมบทกริยา  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกันท่ี           

    รวมบทกริยา คือ ประโยคท่ีใชกริยาและภาคแสดงรวมกัน  แตไมใชประธาน                 

    รวมกันอาจมีประธานต้ังแต  ๒  ขึ้นไป 

ตัวอยาง   ท้ังเขาและเธอตางก็มีความต้ังใจดี  

แยกประโยคเปน ๑. เขาตางก็มีความต้ังใจดี  

    ๒. เธอตางก็มีความต้ังใจดี  

ใชกริยาและภาคแสดงรวมกันคือ  ตางก็มีความต้ังใจดี 

ตัวอยาง    ฉันและนองไปชมภาพยนตรท่ีเมเจอรเสมอ  

แยกประโยคเปน ๑. ฉันไปชมภาพยนตรท่ีเมเจอรเสมอ  

    ๒. นองไปชมภาพยนตรท่ีเมเจอรเสมอ  

ใชกริยาและภาคแสดงรวมกันคือ  ไปชมภาพยนตรท่ีเมเจอรเสมอ 

 

  ๓. รวมบทขยาย   ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกันท่ีรวมบทขยาย  

คือประโยคความรวมท่ีใชบทขยายรวมกันอาจเปนบทขยายในภาคประธานหรือบทขยาย

ในภาคแสดงก็ได 

ตัวอยาง    แกมคุยและเลนในเวลาเรียนทุกวัน   

ใชบทขยายภาคแสดงรวมกันคือ  ในเวลาเรียนทุกวัน 
 

ตัวอยาง   สุทธิดารองเพลงและเลนกีตารทุกวัน  

ใชบทขยายภาคแสดงรวมกันคือ  ทุกวัน 



 

๒๐ 

 

 

 

              ประโยคความรวมที่มีเน้ือความขัดแยงกัน 

 

 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน  ( พยติเรกาเนกรรถประโยค )  

หมายถึง  ประโยคความรวมท่ีมีลักษณะใจความประโยค  ๒  ประโยคท่ีนํามารวมกันมี

ลักษณะขัดแยงกัน  เน้ือความไมคลอยตามกันไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   สันธาน

เช่ือมไดแก  แต , แตวา , แตทวา , แต...ก็ , กวา...ก็ , แม...ก็ , ถึง...แต...ก็ ฯลฯ 

 

ตัวอยาง  ฉันมาโรงเรียน แตนองอยูบาน 

   ถึงเขาเปนคนหลอ แตไมมีสาวรัก 

   แมเกษตรกรจะชวยกันประทวงรัฐบาลก็ไมไดผลอะไร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

 

 

         ประโยคความรวมที่มีเนื้อความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  

 

 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง  ( วิกัลปาเนกรรถ

ประโยค ) หมายถึง  ประโยคกําหนดความใหเลือกเอาขอใดขอหน่ึง  หรือทางใดทาง

หน่ึง  สันธานเช่ือมไดแก  หรือ, หรือไมก็, มิฉะน้ัน  ไมเชนน้ัน, ไมเชนน้ัน...ก็ ฯลฯ 

 

ตัวอยาง   เธอจะเปนครู หรือพยาบาล 

   พอ หรือไมก็แมของเธอตองมาพบผูอํานวยการท่ีโรงเรียน 

 

ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง  อาจละบทประธาน, บทกริยา, 

หรือบทอ่ืน ๆ แมกระท่ังละท้ังประโยคในประโยคหลังก็ได 

 

ตัวอยาง  สุวนันทจะเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 

  ( ละบทประธานคือ  สุวนันท   ละบทกริยา คือ  จะเรียน ) 

    

  เธอจะอานหนังสือ หรือดูโทรทัศน 

    (ละบทประธานคือ  เธอ )  

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

 

ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเปนเหตุเปนผล 
 

 

  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเปนเหตุเปนผล (เหตวาเนกรรถประโยค)  

หมายถึง  ประโยคท่ีมีเน้ือความคลอยตามกันในลักษณะท่ีมีเหตุเกิดขึ้นกอนแลวผลจึง

ตามมา  โดยท่ีประโยคหนาเปนประโยคเหตุ ประโยคหลังเปนประโยคผล  สันธานเช่ือม

ประโยค  ไดแก  คําวา  จึง , ฉะน้ันจึง , ดังน้ัน...จึง , เพราะฉะน้ัน...จึง , เพราะ...จึง  ฯลฯ 
 

ตัวอยาง   เขาไมสบายเขา จึงไมมาโรงเรียน 

    เพราะเขาเปนนักกีฬา จึงมีรางกายแข็งแรง 

   ลําไยมีผลผลิตมาก ดังน้ันลําไยจึงมีราคาถูก 
 

ขอควรจํา   

  ๑. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเปนเหตุเปนผลจะตองขึ้นตนดวยประโยคเหตุ  

                 แลวตามดวยประโยคผล 

  ๒. ถาประโยคท่ีนํามาขึ้นตนเปนประโยคผลแลวตามดวยประโยคเหตุ  

                ประโยคเชนน้ีถือวาเปนประโยคความซอน 

   เขาไมมาโรงเรียนเพราะเขาไมสบาย   

   ลําไยมีราคาถูกเพราะมีผลผลิตมาก  

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓ 

  ใบงานท่ี ๑ 

เร่ืองประโยคความรวม 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนระบุวาประโยคท่ีกําหนดใหเปนรูปประโยคชนิดใด  โดยนํา  

                 ตัวอักษรหนาขอความตอไปน้ีไปใสหนาคําถามใหถูกตอง 

 

      ก. รวมบทประธาน  

      ข. รวมบทกริยา  

 

        ๑. ชุมพรและศรรามคุยในเวลาเรียนทุกช่ัวโมง 
 

      ๒. มณีนุชรองเพลงและเลนเปยโนทุกวัน 
 

     ๓. มานี  มานะ  และเรณูไปโรงเรียน 

       

       ๔. นกเปนสัตวออกลูกเปนไข  แลวจึงฟกตัวในภายหลัง 
 

     ๕.การสงครามอาจแพและชนะก็ได 
 

      ๖. อาจารยจตุพลอานและเขียนหนังสือตลอดท้ังวัน 
 

     ๗. ชาวนาปลูกขาวและเลี้ยงปลาในนา 
 

        ๘. คนอวนมักจะกินและนอน 
 

      ๙. ผักและผลไมมีประโยชนตอรางกาย 
 

       ๑๐.ครูและนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 

 



 

๒๔ 

   

ใบงานท่ี ๒ 

ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกัน 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนนําขอความดานลางมาสรางเปนประโยคความรวมแบบ  

   คลอยตามกัน  ใหไดใจความท่ีถูกตองและสละสลวย  

   ๑. สมุดและปากกา ....................................................................................  

  ๒. พอพระอาทิตยตกดิน ............................................................................  

  ๓. พอฉันเรียนจบ ......................................................................................  

  ๔. ท้ังเรณูและปญญา ................................................................................ 

  ๕. ท้ังอาหารและการออกกําลังกาย ............................................................  

  ๖. ไกเปนสัตวออกลูกดวยไข ....................................................................  

  ๗. เมตตาและกรุณาเปนของคูกัน ..............................................................  

  ๘. ครั้นฝนหยุดตกแลว ............................................................................  

  ๙. เจษฎาภรณนํากระเปานักเรียนไปเก็บแลวก็............................................  

  ๑๐. พอนักเรียนเคารพธงชาติแลว ............................................................. 

 

     รีบผลุนผลันออกจากบานไปทันที                         แลวจึงฟกเปนตัวในภายหลัง 

 

 

มีความสําคัญตอรางกาย                เปนอุปกรณการเรียน                   จึงจะเกิดผลดี 

 

 

              นกก็เริ่มกลับรัง               ก็ไดงานทันที                    เขาก็กลับบาน 

 

 

      เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒                          ตางก็แยกยายกันเขาหองเรียน 



 

๒๕ 

 

 

ใบงานท่ี ๓ 

              ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน  

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนขีด   หนาขอท่ีเปนประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน  

                และขีด  หนาขอความท่ีไมใชประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน 

...........  ๑. กวาเขาจะมาฉันก็ไปแลว 

...........  ๒. เราควรประกอบแตกรรมอันเปนกุศล 

...........  ๓. เราควรเอาเยี่ยงกาแตอยาเอาอยางกา  

...........  ๔. ความดีของแตละคนเปนสิ่งท่ีหาไดงาย 

...........  ๕. คนเหลาน้ีมาแตตําบลไหนบางนะ 

...........  ๖. นัชชาตาบอดแตเธอสนเข็มได 

...........  ๗. เธอมีความสวยแตไมมีเสนห 

...........  ๘. เขาพูดเอาดีแตตนฝายเดียวเทาน้ัน 

...........  ๙. พอไปทํางานแตแมอยูบาน 

...........  ๑๐. คนเราก็เหมือนเครื่องมือของชางไม แตละช้ินมีดีแตตัวมัน 

...........  ๑๑. นอยหนาเปนพยาบาลแตนอยโหนงเปนตํารวจ   

...........  ๑๒. เขาเริ่มทํางานต้ังแตเชา 

...........  ๑๓. กองทัพชุบเลี้ยงแตทหารดี 

...........  ๑๔. มารตีเรียนหนังสือเกงแตไมคอยมีเพื่อนสนิท  

...........  ๑๕. ฉันเลนกีฬาแตนองเลนดนตรี 

 

 

 

 



 

๒๖ 

ใบงานท่ี๔ 

การเช่ือมประโยคความรวม 

 

    คําช้ีแจง    ใหนักเรียนนําประโยคตอไปน้ีมาเรียบเรียงใหเปนประโยคความรวม 

                      ท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน  

 

๑.  ภัคจิราน่ังทําการบาน  อรอนงควาดรูป  

  ..........................................................................................................................  

๒.  เขาไมสบาย    เขาไปโรงเรียน 

 ..........................................................................................................................  

๓.  เขาจะมา   ฉันไปแลว  

 ..........................................................................................................................  

๔.  เขาจะรูวาทําผิดพลาด  มันสายเกินไปแลว  

 ..........................................................................................................................  

๕. ปจจุบันคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ศีลธรรมกลับลดนอยลงทุกที  

 ..........................................................................................................................  

๖.  ถั่วจะสุก   งาไหม  

 ..........................................................................................................................  

๗.  เขาชอบกินอาหารรสจัด หมอไมใหกิน  

 ..........................................................................................................................  

๘. สุนารีชอบฟงดนตรีไทย สุนารีไมชอบฟงดนตรีสากล  

 ..........................................................................................................................  

๙. ทักษิณมีเงินมาก  ทักษิณไมมีความสุข  

 ..........................................................................................................................

๑๐. แคทลียาเปนคนสวย   ไมมีใครรักแคทลียา  

 ..........................................................................................................................  
 



 

๒๗ 

 

ใบงานท่ี ๕ 

การแยกประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนแยกประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง    

                 ออกเปนประโยคความเดียว ๒  ประโยค 

ตัวอยาง   เธอจะไปเพชรบุรีหรือชลบุรี  

   - เธอจะไปเพชรบุร ี

  - เธอจะไปชลบุรี 

 

๑. เธอจะไปเชียงใหมโดยรถยนตหรือรถไฟ 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

๒. ลูกควรทําการบานหรือมิฉะน้ันก็อานหนังสือ 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

๓. สมพลเปนดารานักแสดงหรือวาพิธีกร 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

๔. คุณยายอานหนังสือหรือนอนหลับ 

     …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

๕. เธอจะเลือกเรียนคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

     …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

 

 



 

๒๘ 

 

ใบงานท่ี ๖ 

คําเช่ือมประโยคความรวม 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนขีดเสนใตคําสันธานท่ีใชเช่ือมประโยคความรวมตอไปน้ี 

 

๑. โตจะไปสนามกีฬาหรือสระวายนํ้า 

๒. หากวาเราไมโทรเลขวันน้ี  ทางบานคงเปนหวงเรามาก 

๓. คุณชอบเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมว  

๔. เธอจะทําการบานหรือจะอานหนังสือ 

๕. ฝนดีหรือฝนเดนตองออกไปแสดง 

๖. เธอจะตองขยันมิฉะน้ันจะสอบตก 

๗. ไมหัวหนาหองก็รองหัวหนาหองไปพบผูอํานวยการเดี๋ยวน้ี 

๘. เธอจะตองเดินทางคืนน้ีหรือไมก็ตองเปลี่ยนต๋ัว 

๙. พวกเธอสนใจแตเรื่องทองเท่ียวเทาน้ันหรือ 

๑๐. เคนจะไปกับพวกเราหรือไม 

๑๑.เมยจะไปเรียนตอท่ีอังกฤษหรือฝรั่งเศส 

๑๒. เธอจะตองเลิกการพนันไมเชนน้ันเธอจะติดคุก 

๑๓. แมคงจะซื้อทับทิมไมเชนน้ันก็คงซื้อพลอย 

๑๔. เธอขี่จักรยานไดหรือไม 

๑๕. นักเรียนตองไปเชียรกีฬาไมเชนน้ันก็ตองเรียนซอมเสริม 

 

 

 

 

 



 

๒๙ 

 

 

 

ใบงานท่ี ๗ 

เร่ือง กาหัวขโมย 

 

                           อุปกรณ  เอกสารประกอบนิทานเรื่อง กาหัวขโมย  

                          กิจกรรม ใหนักเรียนอานเรื่องกาหัวขโมย  

                   พรอมพิจารณาประโยคแลวนําตัวอักษรไปใสหนาประโยค 

                  ใหถูกตองดังน้ี 

   ก.  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความคลอยตามกัน     

  ข.  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความขัดแยงกัน   

   ค.  ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง    

     ง. ประโยคความรวมท่ีมีเน้ือความเปนเหตุเปนผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๐ 

       กาหัวขโมย 
   

  ( ............)  กาและนกพิราบเปนเพื่อนกัน  ( ............)   นกพิราบมีความซื่อสัตยแต        

        กามีนิสัยไมซื่อสัตย  วันหน่ึงพอครัวของบานท่ีกาและนกพิราบอาศัยอยูทําอาหาร  

       และวางเน้ือกอนโตไวบนเขียง  กาเห็นดังน้ันก็เกิดความคิดช่ัวรายขึ้นมาทันที    

( ............)  กาตองการขโมยเน้ือของคนครัวจึงบอกใหนกพิราบไปหากินตัวเดียว   กาเกิด

ความลังเลท่ีจะขโมยแตกาก็ตัดสินใจขโมย  ( ............)  กาตองขโมยเน้ือคนครัวมิฉะน้ัน

จะไมมีอาหารเลยในวันน้ีกาจึงกินกอนเน้ืออยางอ่ิมเอมใจ  ( ............)  ฝายนกพิราบ

ออกไปหาอาหารแตไมพบอะไรเลย  ( ............)  นกพิราบตองกินผลไมแทนไมเชนน้ันก็

ไมมีอะไรกินเลย  ( ............)  เมื่อนกพิราบกินอาหารอ่ิมแลวมันก็บินกลับรังทันที  เมื่อ

มาถึงรังก็เท่ียวมองหากาแตก็ไมพบ  ขณะน้ันเองนกพิราบก็ไดยินเสียงคนครัวเถียงกันดัง

ลั่นวาเน้ือหายไปไหน  นกพิราบเกิดความสงสัย  ( ............) เพราะเน้ือหายคนครัวจึง

ทะเลาะกันจะตองมีคนใดมาลักไปแน  พอดีกากลับมาท่ีรัง  ( ............)  นกพิราบถามแต

กาไมยอมรับ  นกพิราบสงสัยเจากาจะเปนผูลักเน้ือกอนน้ันไปแตก็ทําอะไรกาไมได  

เสียงคนครัวพูดวา  ( ............)  นกพิราบหรือกาตองเปนเจาหัวขโมยแน ๆ เลยยิ่งทําให

นกพิราบแนใจวากาตองขโมยแน  อยูมาวันหน่ึงคนครัวก็ซื้อเน้ือมาจํานวนมากเพื่อ

ทําอาหารเลี้ยงแขกของเจานาย  เจากาหัวขโมยนึกกระหยิ่มอยูในใจวา  วันน้ีคงจะได

อรอยโดยไมตองไปหาท่ีไหนไกล ๆ อีกเปนแน  จึงบอกใหนกพิราบออกไปหากิน  

ตัวเดียวอีก  ขณะท่ีพอครัวเผลอเดินไปหนาครัว  กาจึงรีบโฉบลงมาเพื่อคาบเน้ือกอนโต  

เปนอาหาร  ( ............)  เน้ือกอนน้ันใหญมากดังน้ันกาจึงคาบไมไหว  ( ................)  กา

พยายามออกแรงบิน  คนครัวจึงไดยินเสียงดังในครัว  คนครัวจึงรีบวิ่งเขาไปในครัว   

( ............)  ดวยความโมโหคนครัวจึงขวางมีดไปท่ีเจากาขี้ขโมย  กาถูกมีดเลือดไหล 

โทรมกาย  กาออกแรงดิ้นสักพักก็ขาดใจตาย  ตกเย็นนกพิราบก็กลับมาท่ีรังและเห็น 

รางอันไรวิญญาณของกาก็รําพึงวา  ( ............)  “เจากาเอย แกมีนิสัยไมดี 

จึงถูกฆาตาย  ถาเจาอยูอยางสงบหากินอยางสุจริตไมลักขโมยเขา  เจาจะไมตาย 

อยางนาเวทนาหรอก”  

 

 

 


