การใช้ คาหรือกลุ่มคาสร้ างประโยคให้ ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร
ประโยคที่ใช้ในการสื่ อสารโดยทัว่ ไป จาแนกตามเจตนาของผูส้ ่ งสารได้ตามชนิดของประโยค คือ
ประโยคเเจ้งให้ทราบ ถามให้ตอบ บอกให้ทา
ประโยคเเจ้ งให้ ทราบ
คือ ประโยคบอกเล่า หรื อแจ้งข้อความบางประการให้ผรู ้ ับสารทราบ อาจเป็ นประโยคสั้นๆ หรื อ
ประโยคยาวๆ หรื อเป็ นใจความปฏิเสธก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั เจตนาของผูส้ ่ งสาร
ลักษณะของประโยค
๑. เป็ นประโยคบอกเล่า ต้องการเเจ้งให้ทราบว่า ใครทาอะไร หรื อใครใรสภาพอย่างไร เกิดอะไร ที่
ไหน กับใคร เมื่อไร เช่น
ฉัน นัง่ เรื อ ไปท่าพระอาทิตย์
ค่าไฟฟ้ าเดือนนี้ เเพงมาก
๒. เป็ นประโยคปฏิเสธ รู ปประโยคชนิดนี้เหมือนประโยคบอกเล่า แต่เพิ่มคาว่า “ไม่” หรื อ “มิได้”
หรื อ “ไม่ได้” ลงในประโยค เช่น
แม่ ไม่ ขายที่ดินแปลงนั้น
ผม ไม่ได้ เล่นเทนนิส
ประโยคถามให้ ตอบ
คือ ประโยคคาถาม ซึ่ งผูส้ ่ งสารใช้ถามเรื่ องราวต่างๆ จากผูร้ ับสารมักจะมีคาแสดงการถามว่า ใคร
อะไร ที่ไหน เมื่อไร เท่าไร อย่างไร อยูด่ ว้ ยเสมอ ถ้าเป็ นคาถามที่มีเนื้อความปฏิเสธ ก็จะเห็นคาปฏิเสธอยูใ่ น
ประโยคด้วย
ลักษณะของประโยค
๑. ต้องการคาตอบเป็ นเนื้อความใหม่จากผูร้ ับสาร คาแสดงคาถามลักษณะนี้ ได้แก่ ใคร อะไร ไหน
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทาไม เช่น
ทาไม เธอไม่ไปเที่ยวทะเลกับพวกเรา
ใคร เป็ นคนเขียนกระดานเล่นเเบบนี้
วันนี้พี่จะกลับตอน ไหน ครับ
๒. ต้องการคาตอบยอมรับหรื อปฏิเสธ คาแสดงคาถามลักษณะนี้ ได้แก่ รึ หรื อไม่ ใช่หรื อไม่ หรื อ
เปล่า โดยคาจะอยูห่ ลังประโยค เช่น
เขาเป็ นดาราเกาหลี รึ
หนูจะกินข้าวมันไก่ ใช่หรื อไม่
เราจะไปเที่ยวกัน หรื อเปล่า

๓. ต้องการคาตอบ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คาแสดงคาถามลักษณะนี้ ได้แก่ หรื อ
หรื อว่า อยูใ่ นประโยคและคาตอบนั้น จะมีอยูใ่ นประโยค เช่น
ลูกจะกินผัดไทย หรื อ ราดหน้า
เราจะไปรถยนต์ หรื อ รถไฟ
พี่จะไปทางซ้าย หรื อ ทางขวา
๔. ไม่ตอ้ งการคาตอบ ลักษณะของประโยคเช่นนี้จะใช้คาที่เป็ นคาถาม เช่น ใคร อะไร อย่างไร ฯลฯ
โดยถามเพื่อเร้าความสนใจ ไม่ให้ประโยคห้วนเกินไป หรื อเพื่อเริ่ มการสนทนา หรื อเพื่อเเสดงความรู ้สึกไม่
พอใจ เช่น
นี่รู้ อะไร ไหม โจ้จะย้ายบ้านเเล้วนะ
เดี๋ยวนี้ ใครๆ เขาก็ฟังเอ็มพีสามกันหมดเเล้ว
บอกให้ ทา
คือ ประโยคที่ผสู ้ ่ งสารใช้เพื่อให้ผรู ้ ับสารกระทาตามความต้องการของผูส้ ่ งสาร อาจจะเป็ น
คาสัง่ อ้อนวอน เชิญชวนขอร้อง รู ปประโยคบอกให้ทา จะมีประธานเป็ นผูร้ ับสาร หรื อผูฟ้ ัง ดังนั้น
ประธานของประโยคจะเป็ นสรรพนามบุรุษที่ ๒ หรื อบุรุษที่ ๑ พหูพจน์ หรื ออาจจะละไว้ในฐานะที่เข้าใจ
ก็ได้ ถ้าประโยคบอกให้ทามีเนื้อความปฏิเสธ ก็จะมีคาปฏิเสธอยูใ่ นประโยคด้วย
ลักษณะของประโยค
๑. เป็ นประโยคคาสั่งที่มีเฉพาะภาคเเสดง เช่น
หยิบเสื้ อให้ดว้ ย
ห้ามทิ้งขยะ
๒. เป็ นประโยคขอร้อง จะมีคาว่า โปรด กรุ ณา อย่า อยูใ่ นประโยค เช่น
โปรด ช่วยกันรักษาสิ่ งเเวดล้อม
กรุ ณา ฝากข้อความหลังได้ยินสัญญาณ
อย่า กลับบ้านดึกนักนะ
(ที่มา : https://ruangrat.wordpress.com)

การร้ อยเรียงประโยค
การแสดงความคิดเพื่อสื่ อสารกันนั้น บางโอกาสผูส้ ่ งสารใช้ประโยคที่ผกู ขึ้นให้รัดกุมและถูกต้อง
ตามระเบียบของภาษาเพียงประโยคเดียวก็สื่อความหมายได้ชดั เจนเช่น คาขวัญที่วา่ “ตัวตายดีกว่าชาติตาย”
หลักการร้อยเรี ยงประโยคและวิธีวเิ คราะห์การร้อยเรี ยงประโยคนักเรี ยนต้องมีความรู ้เกี่ยวกับส่ วนประกอบ
ของประโยค ลาดับคาในประโยค ความยาวของประโยคและเจตนาของผูส้ ่ งสารในประโยค
ส่ วนประกอบของประโยค
ประโยคมีส่วนประกอบสาคัญ ๒ ส่ วนคือ ภาคประธานและภาคแสดง เช่นผูห้ ญิงชอบน้ าหอม
ภาคประธาน
ภาคแสดง
ผู้หญิง
ชอบนา้ หอม
โดยปกติ ภาคประธานเป็ นส่ วนที่ผสู ้ ่ งสารมักกล่าวถึงก่อน ส่ วนภาคแสดงนั้นเป็ นส่ วนที่บอกว่าสิ่ ง
ที่กล่าวถึงนั้นทาอะไร อยูใ่ นสภาพใด หรื อเป็ นอะไร ผูพ้ ดู อาจเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในประโยคโดยเพิ่มคา
บางคา เช่น ผูห้ ญิงคนนั้นชอบน้ าหอมราคาแพง หรื ออาจเพิ่มประโยคเข้าไปทั้งประโยคทาให้มีความ
ซับซ้อนยิง่ ขึ้น เช่น ผูห้ ญิงทีอ่ ยู่ในห้ องสี ขาวชอบน้ าหอมที่มีราคาแพงจากต่ างประเทศ ประโยคที่เพิ่มขึ้นอาจ
สัมพันธ์กบั ประโยคเดิมโดยมีคาเชื่อม และ ถ้า แต่ หรื อ จึง ฯลฯ
เช่น ผูห้ ญิงชอบน้ าหอมส่ วนผูช้ ายชอบโคโลญจน์
ประโยคบางคู่ ประธานและ/หรื อ กรรมหรื อกริ ยา หรื อส่ วนขยายต่างกัน เช่น
๑.
ก. เขาฟังเพลงอย่างตั้งใจ
ข. เขาฟังเพลงด้ วยความตั้งใจ
๒.
ก. หลักเกณฑ์ การให้คะแนนมีมาก
ข. การให้ คะแนนมีหลักเกณฑ์มาก
๓.
ก. แม่ชมเชยเขามาก
ข. เขาได้รับการชมเชยจากแม่มาก
ตัวอย่างที่ ๑ ประโยค ก และ ข ต่างกันที่ส่วนขยาย
ตัวอย่างที่ ๒ ประธานของประโยค ก กับประโยค ข ต่างกัน และประโยค ก ไม่มีกรรม ประโยค ข มีกรรม
ตัวอย่างที่ ๓ ประธาน กริ ยา กรรม ของประโยค ก กับประโยค ข ต่างกัน
ประโยคบางคู่ มีความซับซ้อนต่างกัน เช่น
๑.
ก. เขาไม่ซ้ื อของถูก
ข. เขาไม่ซ้ื อของที่มีราคาถูก
๒. ก. เรื่ องนี้ ทุกคนรู ้อยูแ่ ล้ว
ข. เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ทุกคนรู ้อยูแ่ ล้ว

ประโยค ก ในตัวอย่างที่ ๑ และสองมีคาจากัดความหมายคือ ถูก และ นี้ ส่ วนประโยค ข ใน
ตัวอย่างที่ ๑ และ ๒ มีประโยคช่วยจากัดความหมายคือ ที่มีราคาถูก และที่ทุกคนรู ้อยูแ่ ล้ว
ในบางกรณี ผพู ้ ดู อาจแสดงความคิดอย่างเดียวกันโดยใช้ประโยคหลาย ๆ ประโยคก็ได้ หรื อรวม
ประโยคเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยใช้คาเชื่อมก็ได้ หรื อทาให้กลายเป็ นส่ วนประกอบของอีกประโยคหนึ่งก็ได้
ลาดับคาในประโยค
การเรี ยงลาดับคาในภาษาไทยมีความสาคัญมาก เพราะถ้าลาดับคาต่างกันความสัมพันธ์ของคาใน
ประโยคอาจผิดไป ทาให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปได้ เช่น ฉันช่วยเธอ และ เธอช่วยฉัน ผูท้ าและ
ผูถ้ ูกกระทาจะต่างกัน ประโยคบางประโยคที่เปลี่ยนลาดับคาแล้วมีความหมายเปลี่ยนไปน้อยมากเช่น เขา
เป็ นญาติกบั ตุม้ และตุม้ เป็ นญาติกบั เขา บางประโยคอาจเปลี่ยนลาดับคาที่หลากหลายโดยที่ความหมายยังคง
เดิมเช่น
เขาน่าจะได้พบกับเธอที่บา้ นคุณพ่อคุณอย่างช้าพรุ่ งนี้
เธอน่าจะได้พบกับเขาที่บา้ นคุณพ่อคุณอย่างช้าพรุ่ งนี้
พรุ่ งนี้อย่างช้าเธอน่าจะได้พบกับเขาที่บา้ นคุณพ่อคุณ
จะพบว่าทุกประโยคสื่ อความหมายอย่างเดียวกันทาให้ทราบว่าผูพ้ บกันคือ เขากับเธอ สถานที่ที่พบคือ บ้าน
คุณพ่อคุณ และเวลาที่พบคือ พรุ่ งนี้เป็ นอย่างช้า
ความยาวของประโยค
ประโยคอาจมีความแตกต่างกันที่ความสั้นยาว ประโยคจะยาวออกไปได้เมื่อผูพ้ ดู เพิ่มราละเอียด
ให้มากขึ้น รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นอาจเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ ต้นเหตุที่ทาให้
เกิดเหตุการณ์ ฯลฯ นอกจากนั้นอาจเพิ่มความยาวของประโยคโดยหาคาขยายคานามหรื อกริ ยาในประโยคก็
ได้

หลักทั่วไปในการร้ อยเรียงประโยค
ประโยคที่ ร้ อ ยเรี ย งกัน อยู่น้ ัน ทั้ง เนื้ อ ความและลัก ษณะของถ้อ ยค าในประโยคจะต้อ งมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน เนื้อความในประโยคคือความคิดของผูน้ าเสนอ จะต้องมีลาดับและมีความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดี ย วกัน หรื อที่ เรี ย กเป็ นศัพ ท์เฉพาะทางวิช าการว่า มี เอกภาพ ส่ วนลัก ษณะถ้อยคาที่ ท าให้ป ระโยค
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันอาจเกิดจากวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อม การแทน การละและ การซ้ า
การเชื่อม
การเชื่อมประโยคให้ต่อเนื่องกัน อาจใช้คาเชื่ อมหรื อเรี ยกว่า คาสันธาน หรื อใช้กลุ่มคาเชื่อม หรื อที่
เรี ยกว่า สันธานวลี ประกอบด้วย ข้อต่าง ๆดังนี้
๑. คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่า ประโยคหน้าและประโยคหลังมี
เนื้อความ คล้อยตามกัน เช่น และ ทั้ง อนึ่ง อีกประการหนึ่ง อีกทั้ง รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น ฉันตัดสิ นใจ
เรี ยนหนังสื อและทางานไปด้วย
๒. คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่า ประโยคหน้าและประโยคหลังมีเนื้ อความ
ขัดแย้งกัน เช่น แต่ แต่ทว่า แม้ แม้แต่ แม้วา่ ตัวอย่างเช่น ตารวจรู้ตวั ผูก้ ระทาผิดแล้ว แต่ ยังไม่มีหลักฐาน
เพียงพอ
๓. คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่า ประโยคหน้าและประโยคหลังมีเนื้ อความให้
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หรื อ หรื อไม่ก็ ตัวอย่างเช่น เธอจะอยูก่ บั เขาหรื อเธอจะไปกับฉัน
๔. คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่าประโยคหน้าและประโยคหลังมีเนื้ อความเป็ น
เหตุเป็ นผลกัน เช่น จึง เลย จน จนกระทัง่ ตัวอย่างเช่น
เขาทางานอย่างหนักสุ ขภาพจึงทรุ ดโทรม
๕. คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่าประโยคหน้าและประโยคหลังมีเนื้ อความ
เกี่ยวข้องกันทางเวลา เช่น แล้ว แล้วจึง และแล้ว ต่อจากนั้น ต่อมา ตัวอย่างเช่น เขามางานเลี้ยงในตอนเช้า
ต่ อจากนั้นตอนบ่ายเขาก็กลับบ้าน
๖.คาสันธานบางคาและสันธานวลีบางวลีแสดงว่าประโยคหน้าและประโยคหลังมีเนื้อความ
เกี่ยวข้องกันในแง่ที่เป็ นเงื่อนไข เช่น ถ้า ถ้า...แล้ว แม้วา่ หากว่า เมื่อ...ก็ หาก...ก็ ตัวอย่างเช่น ถ้ าเรามี
ความขยันอย่างแท้จริ งเราก็ไม่สอบตก
การซ้า
หากประโยค ๒ ประโยค มีส่วนกล่าวถึงบุคคล สิ่ ง เหตุการณ์ การกระทาหรื อสภาพ
เดียวกัน ประโยคทั้งสองมักจะมีคาหรื อวลีที่หมายถึงบุคคล สิ่ ง เหตุการณ์ การกระทาหรื อสภาพนั้น ๆ
ปรากฏซ้ า ๆ การซ้ าคาหรื อวลีจึงแสดงความเกี่ยวข้องของประโยคได้ เช่น
ฉันวางกระเป๋ ากับร่ มไว้บนโต๊ะ ประเดี๋ยวเดียวกระเป๋ าหายไปแล้วร่ มยังอยู่

ประโยคหน้าและประโยคหลังกล่าวถึงสิ่ งเดียวกันคือ กระเป๋ ากับร่ มจึงมีคา กระเป๋ ากับร่ มซ้ ากัน
หมายเหตุ
๑. ในกรณี ที่มีคาซ้ ากันเช่นนี้ คาที่ซ้ าอาจมีคาวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ(นิยมวิเศษณ์)
นี้ นั้น โน้น นี่ นัน่ มาขยาย เพื่อชี้เฉพาะว่าเป็ นสิ่ งที่กล่าวถึงไปแล้ว เช่น
แหล่งโบราณคดีที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยคือบริ เวณเมืองอู่ทอง ในจังหวัดสุ พรรณบุรี นัก
โบราณคดีหลายท่านเชื่ อว่าบริ เวณนี ้ น่าจะเป็ นศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนนั
ประโยคหน้าและประโยคหลังกล่าวถึงสิ่ งเดียวกัน คือบริ เวณนี้เป็ นแหล่งโบราณคดี จึงมีคาว่า
บริ เวณ ซ้ ากันและมีคา นี้ ขยายบริ เวณ ในประโยคหลังเพื่อช่วยระบุวา่ เป็ นบริ เวณเดียวกันกับที่กล่าวใน
ประโยคแรก
๒. หากคาวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะใช้ขยายคาในประโยคหน้าอยูแ่ ล้ว คาที่อยูใ่ นประโยคหลัง
มักจะไม่มีคาวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะขยาย เช่น
เด็กคนนี้ มูลนิธิรับผิดชอบค่าเล่าเรี ยนแม่ของเด็กรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ประโยคหน้าและประโยคหลังมีส่วนกล่าวถึงคนคนเดียวกันและการกระทาเดียวกันจึงมีคานาม เด็กซ้ ากัน
คาว่านี้ขยายคาว่า เด็ก ในประโยคหน้าอยูแ่ ล้วจึงไม่ใช้ในประโยคหลังและมีคากริ ยา รั บผิดชอบซ้ ากัน
๓. คาที่ขยายคาที่ซ้ ากันนั้น นอกจากคาวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะแล้ว อาจมีคาชนิดอื่นอีกบ้าง
การละ ในบางกรณี เมื่อประโยคหน้าและประโยคหลังมีส่วนกล่าวถึงบุคคล สิ่ ง เหตุการณ์ การกระทา หรื อ
สภาพเดียวกัน อาจไม่จาเป็ นต้องกล่าวซ้ า เช่น
คนขับรถ กระโดดลงจากรถ ฉวยกระเป๋ าได้ รี บเดินเข้าบ้าน
ประโยคหน้าและประโยคต่อ ๆไป กล่าวถึงบุคคลเดียวกัน คือ คนขับรถ คานาม คนขับรถเป็ น
ประธานในประโยคหลังด้วยแต่ละไว้
การแทน
ในกรณี ที่ผพู ้ ดู หรื อผูเ้ ขียนไม่ตอ้ งการใช้วธิ ี ซ้ าหรื อวิธีละเมื่อกล่าวถึงบุคคล สิ่ ง เหตุการณ์ การกระทา
หรื อสภาพเดียวกัน ก็อาจใช้วิธีนาคาหรื อวลีอื่นมาแทน การใช้คาหรื อวลีอื่นมาแทนจึงแสดงความเกี่ยว
เนื่องกันของประโยค เช่น
ลูกชายของหญิงชรา จากบ้านไปนานแล้ว เขา อาจเสี ยชีวติ ไปแล้วก็ได้
ประโยคหน้าและประโยคหลังกล่าวถึงบุคคลคนเดียวกันคือ ลูกชายของหญิงชรา คาสรรพนาม เขา
ในประโยคหลัง หมายถึง ลูกชายของหญิงชรา ที่กล่าวถึงในประโยคหน้า

วิเคราะห์ การร้ อยเรียงประโยค
วิธีทาให้ประโยคเกี่ยวข้องกันทั้งการเชื่ อม การซ้ า การละ และการแทนดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจ
นาไปวิเคราะห์ขอ้ เขียนที่ปรากฏในที่ต่าง ๆได้ การวิเคราะห์จะทาให้เราเข้าใจความหมายของข้อเขียนอย่าง
แจ่มแจ้ง และยังเป็ นแนวทางในการฝึ กทักษะการร้อยเรี ยงประโยคด้วย
ตัวอย่าง
ลีซอ เป็ นชาวเขาที่มีบุคลิกภาพงดงาม มีผวิ กายค่อนข้างขาว มีร่างระหงและใบหน้าเป็ นรู ปไข่
ชาวเขาเผ่ านี ้ ยังชีพด้วยการปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด และฝิ่ น ลีซอ ส่ วนใหญ่ไม่สูบฝิ่ น ในบรรดาหนุ่มลีซอ
นั้น หาคนติดฝิ่ นแทบไม่ได้เลย
ประโยคแรกกล่าวถึงชาวเขาเผ่ าลีซอ ประโยคที่เหลือทั้งหมดมีเนื้ อความเกี่ยวกับชาวเขาเผ่านี้ แต่
ประโยคที่ ๒ และ ๓ ใช้วธิ ี ไม่เอ่ยชื่อ ประโยคที่ ๔ ใช้วลี ชาวเขาเผ่ านี ้ แทน ประโยคที่ ๕ ใช้การซ้ าคา
ว่า ลีซอ และประโยคที่ ๖ ใช้วลี หนุ่มลีซอนั้น เพื่อจากัดความหมายให้แคบเข้าว่าหมายถึงเฉพาะชายหนุ่ม
เผ่าลีซอเท่านั้น (ที่มา : kurubird )

