
  

ประโยคความซอน 

 

 ประโยคความซอน  (สังกรประโยค) หมายถึง  ประโยคท่ีประกอบดวยประโยค

ความเดียวหน่ึงประโยคเปนประโยคหลักและมีประโยคยอยมาขยายหรือประกอบ

ประโยคหลักใหไดใจความชัดเจนหรือดีขึ้น 

ตัวอยาง ครูตําหนินักเรียน  (ประโยคความเดียว)  

   เพิ่มประโยคยอยมาขยายเปน  

   ครูตําหนินักเรียนท่ีคุยกัน  

  ประโยคหลัก  คือ “ครูตําหนินักเรียน” 

 ประโยคยอย  คือ “ท่ี (นักเรียน) คุยกัน” 

  องคประกอบของประโยคความซอน  ประโยคความซอนประกอบดวย

สวนประกอบ ๒ สวน  คือ 

  ๑.  ประโยคหลัก  

  ๒.  ประโยคยอย  

  ประโยคหลัก  (มุขยประโยค)   คือ  ประโยคหัวหนาหรือประโยคหลัก  เปน

ประโยคสําคัญซึ่งจะขาดไมได  และมีไดเพียงประโยคเดียวตอหน่ึงประโยคเทาน้ัน   

ดังตัวอยางท่ีพิมพตัวหนาตอไปน้ี   

ตัวอยาง เขามีหนังสือซึ่งฉันไมมี 

   คนเกียจครานท่ีรองไหอยูในหองสอบไลตก 

  ประโยคยอย  (อนุประโยค)   คือประโยคเล็กท่ีทําหนาท่ีแตงมุขยประโยคใหได

ความดีขึ้น  แบงออกเปน  ๓  ชนิด  คือ   

 ๑.  นามานุประโยค   

 ๒.  คุณานุประโยค   

 ๓.  วิเศษณานุประโยค   

  



 

๓๒ 

 

ประโยคความซอนชนิดนามานุประโยค   

 

 

  นามานุประโยค   คือ  ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีคลายกับนาม  อาจเปนบทประธาน  

บทกรรม  หรือบทขยายก็ได  มักเช่ือมดวยคํา  “วา”  “ให”  “สําหรับ”  “ของ” บางทีก็ไมมี

ตัวเช่ือม  เชน      

   ๑)  ทําหนาท่ีเปนบทประธาน   คือ  ทําหนาท่ีเปนบทประธานหรือภาค

ประธานของมุขยประโยค   

 

ตัวอยาง  ภราดรเลนเทนนิสถูกใจคนดู 

  -ภราดรเลนเทนนิส(ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนบทประธานของประโยคหลัก) 

   -ภราดรถูกใจคนดู  (ประโยคหลัก)   

 

  คนเดินริมถนนเปนดารานักแสดง 

  - คนเดินริมถนน   

   - คนเปนดารานักแสดง    (ประโยคหลัก)   

 

  เขาพูดเชนน้ีเปนการสอนิสัยช่ัว  

  -  เขาพูดเชนน้ี  (ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนบทประธานของประโยคหลัก)  

  -  เขาเปนการสอนิสัยช่ัว    (ประโยคหลัก)    

 

   

 

 

 



 

๓๓ 

 

  ๒)  ทําหนาท่ีเปนบทกรรม  คือ  ทําหนาท่ีเปนบทกรรมของมุขยประโยค 

ตัวอยาง ฉันเห็นตํารวจไลจับผูราย 

  - ฉันเห็นตํารวจ  (ประโยคหลัก  กรรมของประโยคหลัก  คือ  ตํารวจ)  

  -  ตํารวจไลจับผูราย  (ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนกรรมของประโยคหลัก)  

 

  แมจางนักเลงเฝาบาน  

  - แมจางนักเลง  (ประโยคหลัก  กรรมของประโยคหลัก  คือ  นักเลง)  

  -  นักเลงเฝาบาน  (ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนกรรมของประโยคหลัก)  

  

 ทักษอรซ้ือปลาชอนตาย  

  - ทักษอรซื้อปลาชอน (ประโยคหลัก  กรรมของประโยคหลัก  คือ  ปลาชอน)  

  - ปลาชอนตาย  (ประโยคยอยทําหนาท่ีเปนกรรมของประโยคหลัก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๔ 

 

๓. ทําหนาท่ีเปนบทขยาย  คือ  ทําหนาท่ีขยายนามของประโยคหลัก  

 คําเช่ือม  ไดแก  ของ  สําหรับ  หรืออาจไมมีคําเช่ือมก็ได 

ตัวอยาง  อาหารสําหรับนักเรียนเลนละครมีอยูในหอง 

  - อาหารมีอยูในหอง  (ประโยคหลัก)  

  - สําหรับนักเรียนเลนละคร   (ประโยคยอยทําหนาท่ีขยายนาม  อาหาร  

 ซึ่งเปนประธานของประโยคหลัก  คําเช่ือม  คือ  สําหรับ) 

 

  การเงินของพอคาขายของชําฝดเคืองมาก  

  - การเงินฝดเคืองมาก  (ประโยคหลัก)  

  - ของพอคาขายของชํา  (ประโยคยอยทําหนาท่ีขยายนาม  การเงิน  ซึ่งเปน

ประธานของประโยคหลัก  คําเช่ือม  คือ  ของ) 

 

  อวนสําหรับชาวประมงจับปลามีความสําคัญมาก 

  - อวนมีความสําคัญมาก  (ประโยคหลัก) 

 - สําหรับชาวประมงจับปลา(ประโยคยอยทําหนาท่ีขยายนาม  อวน  ซึ่งเปน

ประธานของประโยคหลัก  คําเช่ือม  คือ  สําหรับ) 

 

  ฉันเปนคนเร่ิมตนคิดโครงการน้ี 

  - ฉันเปนคน  (ประโยคหลัก)  

  - คนเริ่มตนคิดโครงการน้ี  (ประโยคยอยทําหนาท่ีสวนเติมเต็ม)  

 

 

 

 

 



 

๓๕ 

 

ประโยคความซอนชนิดคุณานุประโยค   

 

 

 คุณานุประโยค   คือ  ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือนคําวิเศษณขยายนามหรือ

สรรพนามของประโยคหลัก  โดยมีประพันธสรรพนามเปนตัวเช่ือม  เชน  “ท่ี”  “ซึ่ง”  

“อัน”  “ผู”  โดยท่ีประโยคยอยน้ีจะอยูหลังและติดกับคําเช่ือมดังกลาว   

 

ตัวอยาง  ครูชอบเด็กท่ีมีความประพฤติดี 

  - ครูชอบเด็ก   (ประโยคหลัก) 

  - ท่ี (เด็ก) มีความประพฤติดี  (ประโยคยอย)  

  - คําเช่ือม  คือ   ท่ี  

 

  นักเรียนท่ีน่ังหนาหองเรียนเกงมาก  

  - นักเรียนเรียนเกงมาก  (ประโยคหลัก)  

  - ท่ี (นักเรียน) น่ังหนาหอง  (ประโยคยอย)  

 

  เปาบุนจ้ินลงโทษชายซ่ึงเปนคนช่ัว  

  - เปาบุนจิ้นลงโทษชาย  (ประโยคหลัก)  

 - ซึ่ง (ชาย) เปนคนช่ัว  (ประโยคยอย)  

 

  เธอทําตัวซ่ึงไรคุณคา  

 - เธอทําตัว  (ประโยคหลัก)  

 - ซึ่ง (ตัว) ไรคุณคา  (ประโยคยอย)  

 

 



 

๓๖ 

 

  เพชรอันมีรอยราวยอมไรคา 

  - เพชรยอมไรคา  (ประโยคหลัก)  

  - อัน (เพชร) มีรอยราว  (ประโยคยอย) 

 

  ผูอํานวยการมอบรางวัลแกนักเรียนผูมีความประพฤติดี  

  - ผูอํานวยการมอบรางวัลแกนักเรียน  (ประโยคหลัก)  

  - ผู (นักเรียน) มีความประพฤติดี  (ประโยคยอย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๗ 

 

 

ประโยคความซอนชนิดวิเศษณานุประโยค   

 

 

 วิเศษณานุประโยค  คือ  ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือนคําวิเศษณขยายกริยาหรือ

วิเศษณของประโยคหลักใหไดใจความชัดเจนขึ้น  โดยมีคําเช่ือมใหสังเกต  ดังน้ี                         

  ประพันธวิเศษณ   ไดแก  “ท่ี”  “ซึ่ง”  “อัน”  ท้ัง  ๓  คําน้ีจะตองอยูหลังและ

ติดกับคํากริยาหรือวิเศษณเทาน้ัน 

  คําบุพบท  ไดแก  จน  ตาม  เพราะ  ขณะท่ี  ระหวางท่ี  เมื่อ  จนกระท่ัง  ต้ังแต  

สําหรับ  เพื่อ  ฯลฯ 

ตัวอยาง  นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือเรียนหนังสือ    

  - นักเรียนไปโรงเรียน  (ประโยคหลัก)  

  - เรียนหนังสือ  (ประโยคยอย)  

  - คําเช่ือม  คือ  เพื่อ  

 

  พัชราภาสงงานขณะท่ีอาจารยไมอยูในหอง  

  - พัชราภาสงงาน  (ประโยคหลัก)  

  - อาจารยไมอยูในหอง  (ประโยคยอย)  

 - คําเช่ือม  คือ  ขณะท่ี  

 

  มนัส  บุญจํานงชกมวยตามโปรโมเตอรบอก 

  - มนัส  บุญจํานงชกมวย  (ประโยคหลัก)  

  - โปรโมเตอรบอก  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  ตาม  

 



 

๓๘ 

 

 

  เขมนิตอานหนังสือเพ่ือสอบเอ็นทรานซ 

  - เขมนิตอานหนังสือ  (ประโยคหลัก)  

  - สอบเอ็นทรานซ  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  เพื่อ  

 

  สุวนันทเลนเปยโนเกงจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด  

  -  สุวนันทเลนเปยโนเกง   (ประโยคหลัก) 

 - (สุวนันท) ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  จน  

 

  เขามีความรูเพราะเขาอานหนังสือมาก  

  - เขามีความรู     (ประโยคหลัก) 

  - (เขา) อานหนังสือมาก  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  เพราะ  

 

  รถแลนเหมือนลมพัด 

  - รถแลน   (ประโยคหลัก) 

  - ลมพัด  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  เหมือน  

 

  แกมใสไปโรงเรียนตั้งแตประตูโรงเรียนยังไมเปด  

  - แกมใสไปโรงเรียน  (ประโยคหลัก)  

  - ประตูโรงเรียนยังไมเปด  (ประโยคยอย) 

 - คําเช่ือม  คือ  ต้ังแต  

 



 

๓๙ 

 

 ใบงานท่ี ๑ 

เร่ือง หนาท่ีประโยคความซอน 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนระบุวาประโยคท่ีกําหนดใหเปนรูปประโยคชนิดใด   

      โดยนําตัวอักษรหนาคําตอบตอไปน้ีไปใสหนาคําถามใหถูกตอง  

 

  ก. ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเปนบทประธาน  

  ข. ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเปนบทกรรม  

  ค. ประโยคท่ีทําหนาท่ีเปนบทขยาย 

 

....................... ๑. ฉันเห็นสุนัขตกนํ้า         

....................... ๒. อาจารยสอนวิชาภาษาไทยไมมาโรงเรียน 

....................... ๓. นกแสกบินผานบานเปนลางราย       

....................... ๔. ครูไมชอบนักเรียนเลนกันในเวลาเรียน      

....................... ๕. รมของแมคาขายสมตํามีคันใหญมาก     

....................... ๖. พี่เห็นตํารวจไลจับผูราย       

....................... ๗. นกแสกคือนกหากินในเวลากลางคืน  

....................... ๘. หนาตาของเขาเหมือนคนมีความกังวล  

....................... ๙. ลมพายุพัดผานภาคใตทําใหมีฝนตกหนัก  

....................... ๑๐. เขาทําใหฉันตกใจ       

....................... ๑๑. นักเรียนสงเสียงดังทําความรําคาญแกครู  

....................... ๑๒. คนเปนลมจมนํ้าตาย 

....................... ๑๓. นองน่ังเลนของเลนอยูในหอง 

....................... ๑๔. ครูสอนนักเรียนวายนํ้า 

....................... ๑๕. เขาปลูกตนไมเปนงานอดิเรก 

 



 

๔๐ 

 

  ใบงานท่ี ๒ 

เร่ือง ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือนคํานาม 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแตงประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือนคํานามมาเติมลงในชองวาง   

                เพื่อทําหนาท่ีเปนบทประธาน  บทกรรม  และบทขยาย ของประโยคหลัก 

                ตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง ตํารวจจับผูรายฆาคนตาย  
 

๑.  คน ......................................................................... เปนคนนายกยอง 
 

๒. ฉัน ...................................................................... เด็กกําพราไรท่ีพึ่ง 
 

๓. วงการแพทย ........................................................ เรื่องยารักษาโรคเอดส 
 

๔. ทาทาง .................................................................... เหมือนคนเสียสติ 
 

๕. พอสอนวา .................................................................... 
 

๖. คนเห็นแกตัว ........................................... แลงนํ้าใจ 
 

๗. แม............................................ นองรีบเขานอนแตหัวค่ํา 
 

๘.  คุณยาย ......................... คนรับประทานอาหารมูมมาม 
 

๙. ฉันเห็นคุณพอ ....................................................... 
 

  ๑๐. การทําความดีทําให ........................................... เกิดขึ้นในใจ  (ความสุข) 

 

 



 

๔๑ 

 

 

 

ใบงานท่ี ๓ 

เร่ือง การจําแนกประโยคความซอน 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนนําประโยคยอยมาเติมประโยคหลักใหเหมาะสมกับใจความของ  

  ประโยคหลักท้ัง  ๑๕  ประโยค  

 

๑. เธอแสดงกริยาเชนน้ี .................................................  แมบูชาพระ 

๒. ......................................................... เธอทําเชนน้ี เด็กมีสัมมาคารวะ 

๓. อาจารยสอนวา .........................................................  นกหากินในเวลากลางคืน 

๔. ดอกไมสําหรับ .................................. วางอยูบนโตะ ยอมไมโกรธ 

๕. ........................................................... เปนครู  ฉันไมชอบ 

๖. สุภาพเปน ...................................................   วรนุชมาหยิบหนังสือไปแลว 

๗. หนาตาของเขาเหมือน .............................................. สงเสียงดัง 

๘. นกแสกคือ ............................................................... เปนการไมดี 

๙. ตํารวจจับ .................................................................. ลูก ๆ ทะเลาะกัน 

๑๐. คนมีสติ .................................................................. นักเรียนตองขยัน 

๑๑. จีรนันทเห็น .......................................................... หญิงสาวน่ังขางหนาตาง 

๑๒. แมรําคาญ ..............................................................  น่ังเลนของเลน 

๑๓. เด็ก .................................. ทําความรําคาญแกผูใหญ ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 

๑๔. นอง ................................ อยูในหอง โจรปลนรานทองไดแลว 

๑๕. พุทธภาษิตกลาววา ................................................ คนมีความกังวล 
เ 

 

 



 

๔๒ 

 

 

ใบงานท่ี ๔ 

เร่ือง  ประโยคความซอนชนิดคุณานุประโยค 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนขีดเสนใตประโยคหลักจากประโยคท่ีกําหนดให  

 

 ตัวอยาง ชุดราตรท่ีีแขวนในตูมีราคาแพงมาก 

 

๑.  คนท่ีกําลังวิ่งคือนองของฉัน 
 

๒. ครูไมชอบคนซึ่งเกียจคราน 
 

๓. ความสวยอันไมจีรังกําลังจะหมดไป 
 

๔. ลูกหมาท่ีกําลังกินอาหารรองเสียงดัง 
 

๕. เราควรทําความดีอันเปนสิ่งประเสริฐ 
 

๖. นักรองท่ีเธอชอบตายเสียแลว 
 

๗. นักเรียนท่ีประพฤติดียอมมีความเจริญในชีวิต 
 

๘. คนท่ีชอบเขาสังคมจะมีช่ือเสียง  
 

๙.  ยิ้มเปนคุณสมบัติของมนุษยซึ่งหาไมไดจากสัตวโลกชนิดอ่ืน 
 

๑๐. สัตวท่ีเรายกยองวาฉลาดยังไมสามารถยิ้มได 

  

 

 



 

๔๓ 

 

 

 

ใบงานท่ี ๕ 

เร่ือง  การขยายประโยคยอยชนิดคุณานุประโยค 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนพิจารณาประโยคยอยดานขวามือแลวนําตัวอักษรหนาขอความ  

  มาใสในวงเล็บของประโยคหลักดานซายมือ  ใหมีใจความสอดคลอง  

  เหมาะสมกัน  

 

(..........) ๑. ฉันชอบปลูกตนไม .................................. ก. ท่ีเธออาศัยอยู  

(..........) ๒. เราหวงแหนแผนดินไทย ......................... ข. ผูมีกิริยาดี 

(..........) ๓. บาน ............................. ถูกไฟไหม ค. ท่ีไมสงการบาน 

(..........) ๔. ภาพยนตร ...................... สนุกมาก ง. อันหาไดยากยิ่ง 

(..........) ๕. คุณพอเปนครู ..................................  จ. ท่ีผลิตในประเทศไทย  

(..........) ๖. นักเรียน ..................... ยอมไดรับคําชมเชย ฉ. ซึ่งมีดอกสวยงาม 

(..........) ๗. อาจารยลงโทษนักเรียน ................ ช. ท่ีไปดู 

(..........) ๘. เขาเปนมิตรแท.......................................... ซ. ท่ีต้ังใจสอนหนังสือมาก 

(..........) ๙. คนไทยควรสนับสนุนสินคา ..................... ฌ. ซึ่งเปนนองสาวของเพื่อน 

(..........) ๑๐. เขารักเธอ ............................................... ญ. อันเปนบานเกิดเมืองนอน 

        ของเรา 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

 

 

 

ใบงานท่ี ๖ 

เร่ือง  ประโยคความซอนชนิดวิเศษณานุประโยค 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนขีดเสนใตประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือนคําวิเศษณขยายกริยา  

  หรือวิเศษณของประโยคหลักและทําเครื่องหมาย  คําเช่ือมจากประโยค  

     ท่ีกําหนดให  
 

 ตัวอยาง ธีรภัทรทํางานไปดวย ระหวาง ท่ีเขาเรียนหนังสือ 
 

๑. อาทิตยาคิดเลขเร็วมากจนคนพากันท่ึง 
 

๒. ราชสีหรอดชีวิตเพราะหนูชวยเหลือ 
 

๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ทํางานแข็งขันจนไดรับคําชม 
 

๔. เธอทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน 
 

๕. เขาพูดใหฉันไดคิด 
 

๖. คนสวนพรวนดินเพื่อชวยใหตนไมไดสารอาหาร 
 

๗. ไฟไหมเพราะคนท้ิงกนบุหรี่ 
 

๘. เขาลงเดินเมื่อรถติดมาก 
 

๙. พอคาทําธุรกิจจนเปนเศรษฐี 
 

๑๐. เธอพูดช้ีแจงใหเขาเขาใจแลว 

  



 

๔๕ 

 

   

ใบงานท่ี ๗ 

เร่ือง  การแตงประโยคความซอนชนิดวิเศษณานุประโยค 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนแตงประโยคยอยทําหนาท่ีเหมือนคําวิเศษณขยายกริยาทําหนาท่ี  

  เหมือนคําวิเศษณขยายกริยาหรือวิเศษณเพื่อขยายประโยคหลักท่ีกําหนดให  

  ตอไปน้ี  

 

ตัวอยาง มนัสชกมวยเกงมาก ซึ่งใคร ๆ ก็ยอมรับ  

 

๑.  แมทํางานหนัก................................................................................. 
 

๒. มาริสาไดรับทุน ............................................................................... 
 

๓. ฝนตกหนัก ......................................................................................... 
 

๔. สุนัขตาย ............................................................................................ 
 

๕. นักเรียนอานหนังสือ ......................................................................... 
 

๖. ประชาชนบริจาคเงิน ........................................................................ 
 

๗. ครูอนุญาต ........................................................................................ 
 

๘. นิววิ่งเร็ว ........................................................................................... 
 

๙. อภิสิทธ์ิอานหนังสือมาก ..................................................................... 
 

๑๐. เขามาพบอาจารย .............................................................................  


