ประโยคความซอน
ประโยคความซอน (สังกรประโยค) หมายถึง ประโยคที่ประกอบดวยประโยค
ความเดียวหนึ่งประโยคเปนประโยคหลักและมีประโยคยอยมาขยายหรือประกอบ
ประโยคหลักใหไดใจความชัดเจนหรือดีขึ้น
ตัวอยาง ครูตําหนินักเรียน (ประโยคความเดียว)
เพิ่มประโยคยอยมาขยายเปน
ครูตําหนินักเรียนที่คุยกัน
ประโยคหลัก คือ
“ครูตําหนินักเรียน”
ประโยคยอย คือ
“ที่ (นักเรียน) คุยกัน”
องคประกอบของประโยคความซอน ประโยคความซอนประกอบดวย
สวนประกอบ ๒ สวน คือ
๑. ประโยคหลัก
๒. ประโยคยอย
ประโยคหลัก (มุขยประโยค) คือ ประโยคหัวหนาหรือประโยคหลัก เปน
ประโยคสําคัญซึ่งจะขาดไมได และมีไดเพียงประโยคเดียวตอหนึ่งประโยคเทานั้น
ดังตัวอยางที่พิมพตัวหนาตอไปนี้
ตัวอยาง
เขามีหนังสือซึ่งฉันไมมี
คนเกียจครานที่รองไหอยูในหองสอบไลตก
ประโยคยอย (อนุประโยค) คือประโยคเล็กที่ทําหนาที่แตงมุขยประโยคใหได
ความดีขึ้น แบงออกเปน ๓ ชนิด คือ
๑. นามานุประโยค
๒. คุณานุประโยค
๓. วิเศษณานุประโยค

๓๒

ประโยคความซอนชนิดนามานุประโยค
นามานุประโยค
คือ ประโยคยอยที่ทําหนาที่คลายกับนาม อาจเปนบทประธาน
บทกรรม หรือบทขยายก็ได มักเชื่อมดวยคํา “วา” “ให” “สําหรับ” “ของ” บางทีก็ไมมี
ตัวเชื่อม เชน
๑) ทําหนาที่เปนบทประธาน คือ ทําหนาที่เปนบทประธานหรือภาค
ประธานของมุขยประโยค
ตัวอยาง ภราดรเลนเทนนิสถูกใจคนดู
-ภราดรเลนเทนนิส(ประโยคยอยทําหนาที่เปนบทประธานของประโยคหลัก)
-ภราดรถูกใจคนดู (ประโยคหลัก)
คนเดินริมถนนเปนดารานักแสดง
- คนเดินริมถนน
- คนเปนดารานักแสดง (ประโยคหลัก)
เขาพูดเชนนี้เปนการสอนิสัยชั่ว
- เขาพูดเชนนี้ (ประโยคยอยทําหนาที่เปนบทประธานของประโยคหลัก)
- เขาเปนการสอนิสัยชั่ว (ประโยคหลัก)

๓๓
๒) ทําหนาที่เปนบทกรรม คือ ทําหนาที่เปนบทกรรมของมุขยประโยค
ตัวอยาง ฉันเห็นตํารวจไลจับผูราย
- ฉันเห็นตํารวจ (ประโยคหลัก กรรมของประโยคหลัก คือ ตํารวจ)
- ตํารวจไลจับผูราย (ประโยคยอยทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัก)
แมจางนักเลงเฝาบาน
- แมจางนักเลง (ประโยคหลัก กรรมของประโยคหลัก คือ นักเลง)
- นักเลงเฝาบาน (ประโยคยอยทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัก)
ทักษอรซื้อปลาชอนตาย
- ทักษอรซื้อปลาชอน (ประโยคหลัก กรรมของประโยคหลัก คือ ปลาชอน)
- ปลาชอนตาย (ประโยคยอยทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัก)

๓๔
๓. ทําหนาที่เปนบทขยาย คือ ทําหนาที่ขยายนามของประโยคหลัก
คําเชื่อม ไดแก ของ สําหรับ หรืออาจไมมีคําเชื่อมก็ได
ตัวอยาง อาหารสําหรับนักเรียนเลนละครมีอยูในหอง
- อาหารมีอยูในหอง (ประโยคหลัก)
- สําหรับนักเรียนเลนละคร
(ประโยคยอยทําหนาที่ขยายนาม อาหาร
ซึ่งเปนประธานของประโยคหลัก คําเชื่อม คือ สําหรับ)
การเงินของพอคาขายของชําฝดเคืองมาก
- การเงินฝดเคืองมาก (ประโยคหลัก)
- ของพอคาขายของชํา (ประโยคยอยทําหนาที่ขยายนาม การเงิน ซึ่งเปน
ประธานของประโยคหลัก คําเชื่อม คือ ของ)
อวนสําหรับชาวประมงจับปลามีความสําคัญมาก
- อวนมีความสําคัญมาก (ประโยคหลัก)
- สําหรับชาวประมงจับปลา(ประโยคยอยทําหนาที่ขยายนาม อวน ซึ่งเปน
ประธานของประโยคหลัก คําเชื่อม คือ สําหรับ)
ฉันเปนคนเริ่มตนคิดโครงการนี้
- ฉันเปนคน (ประโยคหลัก)
- คนเริ่มตนคิดโครงการนี้ (ประโยคยอยทําหนาที่สวนเติมเต็ม)

๓๕

ประโยคความซอนชนิดคุณานุประโยค
คุณานุประโยค คือ ประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณขยายนามหรือ
สรรพนามของประโยคหลัก โดยมีประพันธสรรพนามเปนตัวเชื่อม เชน “ที่” “ซึ่ง ”
“อัน” “ผู” โดยที่ประโยคยอยนี้จะอยูหลังและติดกับคําเชื่อมดังกลาว
ตัวอยาง ครูชอบเด็กที่มีความประพฤติดี
- ครูชอบเด็ก
(ประโยคหลัก)
- ที่ (เด็ก) มีความประพฤติดี (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ ที่
นักเรียนที่นั่งหนาหองเรียนเกงมาก
- นักเรียนเรียนเกงมาก (ประโยคหลัก)
- ที่ (นักเรียน) นั่งหนาหอง (ประโยคยอย)
เปาบุนจิ้นลงโทษชายซึ่งเปนคนชั่ว
- เปาบุนจิ้นลงโทษชาย (ประโยคหลัก)
- ซึ่ง (ชาย) เปนคนชั่ว (ประโยคยอย)
เธอทําตัวซึ่งไรคุณคา
- 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 ประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณขยายกริยาหรือ
วิเศษณของประโยคหลักใหไดใจความชัดเจนขึ้น โดยมีคําเชื่อมใหสังเกต ดังนี้
ประพันธวิเศษณ ไดแก “ที่” “ซึ่ง” “อัน” ทั้ง ๓ คํานี้จะตองอยูหลังและ
ติดกับคํากริยาหรือวิเศษณเทานั้น
คําบุพบท ไดแก จน ตาม เพราะ ขณะที่ ระหวางที่ เมื่อ จนกระทั่ง ตั้งแต
สําหรับ เพื่อ ฯลฯ
ตัวอยาง นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ
- นักเรียนไปโรงเรียน (ประโยคหลัก)
- เรียนหนังสือ (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ เพื่อ
พัชราภาสงงานขณะที่อาจารยไมอยูในหอง
- พัชราภาสงงาน (ประโยคหลัก)
- อาจารยไมอยูในหอง (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ ขณะที่
มนัส บุญจํานงชกมวยตามโปรโมเตอรบอก
- มนัส บุญจํานงชกมวย (ประโยคหลัก)
- โปรโมเตอรบอก (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ ตาม

๓๘

เขมนิตอานหนังสือเพื่อสอบเอ็นทรานซ
- เขมนิตอานหนังสือ (ประโยคหลัก)
- สอบเอ็นทรานซ (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ เพื่อ
สุวนันทเลนเปยโนเกงจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
- สุวนันทเลนเปยโนเกง
(ประโยคหลัก)
- (สุวนันท) ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ จน
เขามีความรูเพราะเขาอานหนังสือมาก
- เขามีความรู
(ประโยคหลัก)
- (เขา) อานหนังสือมาก (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ เพราะ
รถแลนเหมือนลมพัด
- รถแลน
(ประโยคหลัก)
- ลมพัด (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ เหมือน
แกมใสไปโรงเรียนตั้งแตประตูโรงเรียนยังไมเปด
- แกมใสไปโรงเรียน (ประโยคหลัก)
- ประตูโรงเรียนยังไมเปด (ประโยคยอย)
- คําเชื่อม คือ ตั้งแต

๓๙
ใบงานที่ ๑
เรื่อง หนาที่ประโยคความซอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนระบุวาประโยคที่กําหนดใหเปนรูปประโยคชนิดใด
โดยนําตัวอักษรหนาคําตอบตอไปนี้ไปใสหนาคําถามใหถูกตอง
ก. ประโยคยอยที่ทําหนาที่เปนบทประธาน
ข. ประโยคยอยที่ทําหนาที่เปนบทกรรม
ค. ประโยคที่ทําหนาที่เปนบทขยาย
....................... ๑. ฉันเห็นสุนัขตกน้ํา
....................... ๒. อาจารยสอนวิชาภาษาไทยไมมาโรงเรียน
....................... ๓. นกแสกบินผานบานเปนลางราย
....................... ๔. ครูไมชอบนักเรียนเลนกันในเวลาเรียน
....................... ๕. รมของแมคาขายสมตํามีคันใหญมาก
....................... ๖. พี่เห็นตํารวจไลจับผูราย
....................... ๗. นกแสกคือนกหากินในเวลากลางคืน
....................... ๘. หนาตาของเขาเหมือนคนมีความกังวล
....................... ๙. ลมพายุพัดผานภาคใตทําใหมีฝนตกหนัก
....................... ๑๐. เขาทําใหฉันตกใจ
....................... ๑๑. นักเรียนสงเสียงดังทําความรําคาญแกครู
....................... ๑๒. คนเปนลมจมน้ําตาย
....................... ๑๓. นองนั่งเลนของเลนอยูในหอง
....................... ๑๔. ครูสอนนักเรียนวายน้ํา
....................... ๑๕. เขาปลูกตนไมเปนงานอดิเรก

๔๐
ใบงานที่ ๒
เรื่อง ประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคํานาม
คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคํานามมาเติมลงในชองวาง
เพื่อทําหนาที่เปนบทประธาน บทกรรม และบทขยาย ของประโยคหลัก
ตอไปนี้
ตัวอยาง ตํารวจจับผูรายฆาคนตาย
๑. คน ......................................................................... เปนคนนายกยอง
๒. ฉัน ...................................................................... เด็กกําพราไรที่พึ่ง
๓. วงการแพทย ........................................................ เรื่องยารักษาโรคเอดส
๔. ทาทาง .................................................................... เหมือนคนเสียสติ
๕. พอสอนวา ....................................................................
๖. คนเห็นแกตัว ........................................... แลงน้ําใจ
๗. แม............................................ นองรีบเขานอนแตหัวค่ํา
๘. คุณยาย ......................... คนรับประทานอาหารมูมมาม
๙. ฉันเห็นคุณพอ .......................................................
๑๐. การทําความดีทําให ........................................... เกิดขึ้นในใจ (ความสุข)

๔๑

ใบงานที่ ๓
เรื่อง การจําแนกประโยคความซอน
คําชี้แจง ใหนักเรียนนําประโยคยอยมาเติมประโยคหลักใหเหมาะสมกับใจความของ
ประโยคหลักทั้ง ๑๕ ประโยค
๑. เธอแสดงกริยาเชนนี้ .................................................
๒. ......................................................... เธอทําเชนนี้
๓. อาจารยสอนวา .........................................................
๔. ดอกไมสําหรับ .................................. วางอยูบนโตะ
๕. ........................................................... เปนครู
๖. สุภาพเปน ...................................................
๗. หนาตาของเขาเหมือน ..............................................
๘. นกแสกคือ ...............................................................
๙. ตํารวจจับ ..................................................................
๑๐. คนมีสติ ..................................................................
๑๑. จีรนันทเห็น ..........................................................
๑๒. แมรําคาญ ..............................................................
๑๓. เด็ก .................................. ทําความรําคาญแกผูใหญ
๑๔. นอง ................................ อยูในหอง
๑๕. พุทธภาษิตกลาววา ................................................
เ

แมบูชาพระ
เด็กมีสัมมาคารวะ
นกหากินในเวลากลางคืน
ยอมไมโกรธ
ฉันไมชอบ
วรนุชมาหยิบหนังสือไปแลว
สงเสียงดัง
เปนการไมดี
ลูก ๆ ทะเลาะกัน
นักเรียนตองขยัน
หญิงสาวนั่งขางหนาตาง
นั่งเลนของเลน
ตนเปนที่พึ่งแหงตน
โจรปลนรานทองไดแลว
คนมีความกังวล

๔๒

ใบงานที่ ๔
เรื่อง ประโยคความซอนชนิดคุณานุประโยค
คําชี้แจง ใหนักเรียนขีดเสนใตประโยคหลักจากประโยคที่กําหนดให
ตัวอยาง ชุดราตรีที่แขวนในตูมีราคาแพงมาก
๑. คนที่กําลังวิ่งคือนองของฉัน
๒. ครูไมชอบคนซึ่งเกียจคราน
๓. ความสวยอันไมจีรังกําลังจะหมดไป
๔. ลูกหมาที่กําลังกินอาหารรองเสียงดัง
๕. เราควรทําความดีอันเปนสิ่งประเสริฐ
๖. นักรองที่เธอชอบตายเสียแลว
๗. นักเรียนที่ประพฤติดียอมมีความเจริญในชีวิต
๘. คนที่ชอบเขาสังคมจะมีชื่อเสียง
๙. ยิ้มเปนคุณสมบัติของมนุษยซึ่งหาไมไดจากสัตวโลกชนิดอื่น
๑๐. สัตวที่เรายกยองวาฉลาดยังไมสามารถยิ้มได

๔๓

ใบงานที่ ๕
เรื่อง การขยายประโยคยอยชนิดคุณานุประโยค
คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาประโยคยอยดานขวามือแลวนําตัวอักษรหนาขอความ
มาใสในวงเล็บของประโยคหลักดานซายมือ ใหมีใจความสอดคลอง
เหมาะสมกัน
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)
(..........)

๑. ฉันชอบปลูกตนไม ..................................
๒. เราหวงแหนแผนดินไทย .........................
๓. บาน ............................. ถูกไฟไหม
๔. ภาพยนตร ...................... สนุกมาก
๕. คุณพอเปนครู ..................................
๖. นักเรียน ..................... ยอมไดรับคําชมเชย
๗. อาจารยลงโทษนักเรียน ................
๘. เขาเปนมิตรแท..........................................
๙. คนไทยควรสนับสนุนสินคา .....................
๑๐. เขารักเธอ ...............................................

ก. ที่เธออาศัยอยู
ข. ผูมีกิริยาดี
ค. ที่ไมสงการบาน
ง. อันหาไดยากยิ่ง
จ. ที่ผลิตในประเทศไทย
ฉ. ซึ่งมีดอกสวยงาม
ช. ที่ไปดู
ซ. ที่ตั้งใจสอนหนังสือมาก
ฌ. ซึ่งเปนนองสาวของเพื่อน
ญ. อันเปนบานเกิดเมืองนอน
ของเรา

๔๔

ใบงานที่ ๖
เรื่อง ประโยคความซอนชนิดวิเศษณานุประโยค
คําชี้แจง ใหนักเรียนขีดเสนใตประโยคยอยที่ทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณขยายกริยา
หรือวิเศษณของประโยคหลักและทําเครื่องหมาย
 คําเชื่อมจากประโยค
ที่กําหนดให
ตัวอยาง ธีรภัทรทํางานไปดวย ระหวาง ที่เขาเรียนหนังสือ
๑. อาทิตยาคิดเลขเร็วมากจนคนพากันทึ่ง
๒. ราชสีหรอดชีวิตเพราะหนูชวยเหลือ
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ทํางานแข็งขันจนไดรับคําชม
๔. เธอทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน
๕. เขาพูดใหฉันไดคิด
๖. คนสวนพรวนดินเพื่อชวยใหตนไมไดสารอาหาร
๗. ไฟไหมเพราะคนทิ้งกนบุหรี่
๘. เขาลงเดินเมื่อรถติดมาก
๙. พอคาทําธุรกิจจนเปนเศรษฐี
๑๐. เธอพูดชี้แจงใหเขาเขาใจแลว

๔๕

ใบงานที่ ๗
เรื่อง การแตงประโยคความซอนชนิดวิเศษณานุประโยค

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตงประโยคยอยทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณขยายกริยาทําหนาที่
เหมือนคําวิเศษณขยายกริยาหรือวิเศษณเพื่อขยายประโยคหลักที่กําหนดให
ตอไปนี้
ตัวอยาง มนัสชกมวยเกงมาก ซึ่งใคร ๆ ก็ยอมรับ
๑. แมทํางานหนัก.................................................................................
๒. มาริสาไดรับทุน ...............................................................................
๓. ฝนตกหนัก .........................................................................................
๔. สุนัขตาย ............................................................................................
๕. นักเรียนอานหนังสือ .........................................................................
๖. ประชาชนบริจาคเงิน ........................................................................
๗. ครูอนุญาต ........................................................................................
๘. นิววิ่งเร็ว ...........................................................................................
๙. อภิสิทธิ์อานหนังสือมาก .....................................................................
๑๐. เขามาพบอาจารย .............................................................................

