
การใช้ค าหรือกลุ่มค าสร้างประโยคให้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร 
ประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสารโดยทัว่ไป จ าแนกตามเจตนาของผูส่้งสารไดต้ามชนิดของประโยค คือ 

ประโยคเเจง้ใหท้ราบ ถามใหต้อบ บอกใหท้ า 
 

ประโยคเเจ้งให้ทราบ  
คือ   ประโยคบอกเล่า หรือแจง้ขอ้ความบางประการใหผู้รั้บสารทราบ อาจเป็นประโยคสั้นๆ  หรือ

ประโยคยาวๆ  หรือเป็นใจความปฏิเสธก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัเจตนาของผูส่้งสาร      
ลกัษณะของประโยค 

  ๑. เป็นประโยคบอกเล่า ตอ้งการเเจง้ใหท้ราบวา่ ใครท าอะไร หรือใครใรสภาพอยา่งไร เกิดอะไร ท่ี
ไหน กบัใคร เม่ือไร เช่น 
   ฉนั นัง่เรือ ไปท่าพระอาทิตย ์
   ค่าไฟฟ้าเดือนน้ี เเพงมาก 
  ๒. เป็นประโยคปฏิเสธ รูปประโยคชนิดน้ีเหมือนประโยคบอกเล่า แต่เพิ่มค าวา่ “ไม่” หรือ “มิได”้ 
หรือ “ไม่ได”้ ลงในประโยค เช่น 
   แม่ ไม่ ขายท่ีดินแปลงนั้น 
   ผม ไม่ได ้เล่นเทนนิส 
 
ประโยคถามให้ตอบ  

คือ   ประโยคค าถาม ซ่ึงผูส่้งสารใชถ้ามเร่ืองราวต่างๆ จากผูรั้บสารมกัจะมีค าแสดงการถามวา่ ใคร 
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่าไร อยา่งไร อยูด่ว้ยเสมอ ถา้เป็นค าถามท่ีมีเน้ือความปฏิเสธ ก็จะเห็นค าปฏิเสธอยูใ่น
ประโยคดว้ย 
  ลกัษณะของประโยค 
  ๑. ตอ้งการค าตอบเป็นเน้ือความใหม่จากผูรั้บสาร ค าแสดงค าถามลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ ใคร อะไร ไหน 
ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ท าไม เช่น 
   ท าไม เธอไม่ไปเท่ียวทะเลกบัพวกเรา 
   ใคร เป็นคนเขียนกระดานเล่นเเบบน้ี 
   วนัน้ีพี่จะกลบัตอน ไหน ครับ 
  ๒. ตอ้งการค าตอบยอมรับหรือปฏิเสธ ค าแสดงค าถามลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ รึ หรือไม่ ใช่หรือไม่ หรือ
เปล่า โดยค าจะอยูห่ลงัประโยค เช่น 
   เขาเป็นดาราเกาหลี รึ 
   หนูจะกินขา้วมนัไก่ ใช่หรือไม่ 
   เราจะไปเท่ียวกนั หรือเปล่า 



 ๓. ตอ้งการค าตอบ โดยให้เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ค าแสดงค าถามลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ หรือ 
หรือวา่ อยูใ่นประโยคและค าตอบนั้น จะมีอยูใ่นประโยค เช่น 
   ลูกจะกินผดัไทย หรือ ราดหนา้ 
   เราจะไปรถยนต ์หรือ รถไฟ 
   พี่จะไปทางซา้ย หรือ ทางขวา 
 ๔. ไม่ตอ้งการค าตอบ ลกัษณะของประโยคเช่นน้ีจะใชค้  าท่ีเป็นค าถาม เช่น ใคร อะไร อยา่งไร ฯลฯ 
โดยถามเพื่อเร้าความสนใจ ไม่ใหป้ระโยคหว้นเกินไป หรือเพื่อเร่ิมการสนทนา หรือเพื่อเเสดงความรู้สึกไม่
พอใจ เช่น 
   น่ีรู้ อะไร ไหม โจจ้ะยา้ยบา้นเเลว้นะ 
   เด๋ียวน้ี ใครๆ เขาก็ฟังเอม็พีสามกนัหมดเเลว้ 
 

บอกให้ท า 
คือ ประโยคท่ีผูส่้งสารใชเ้พื่อใหผู้รั้บสารกระท าตามความตอ้งการของผูส่้งสาร  อาจจะเป็น

ค าสั่ง  ออ้นวอน  เชิญชวนขอร้อง   รูปประโยคบอกใหท้ า  จะมีประธานเป็นผูรั้บสาร หรือผูฟั้ง ดงันั้น
ประธานของประโยคจะเป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๒  หรือบุรุษท่ี ๑  พหูพจน ์  หรืออาจจะละไวใ้นฐานะท่ีเขา้ใจ
ก็ได ้   ถา้ประโยคบอกใหท้ ามีเน้ือความปฏิเสธ ก็จะมีค าปฏิเสธอยูใ่นประโยคดว้ย   

ลกัษณะของประโยค 
  ๑. เป็นประโยคค าสั่งท่ีมีเฉพาะภาคเเสดง เช่น 
   หยบิเส้ือใหด้ว้ย 
   หา้มทิ้งขยะ 
  ๒. เป็นประโยคขอร้อง จะมีค าวา่ โปรด กรุณา อยา่ อยูใ่นประโยค เช่น 
   โปรด ช่วยกนัรักษาส่ิงเเวดลอ้ม 
   กรุณา ฝากขอ้ความหลงัไดย้ินสัญญาณ 
   อยา่ กลบับา้นดึกนกันะ 

(ท่ีมา : https://ruangrat.wordpress.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ruangrat.wordpress.com/


การร้อยเรียงประโยค 

การแสดงความคิดเพื่อส่ือสารกนันั้น บางโอกาสผูส่้งสารใชป้ระโยคท่ีผกูข้ึนให้รัดกุมและถูกตอ้ง
ตามระเบียบของภาษาเพียงประโยคเดียวก็ส่ือความหมายไดช้ดัเจนเช่น ค าขวญัท่ีวา่“ตวัตายดีกวา่ชาติตาย”
หลกัการร้อยเรียงประโยคและวธีิวเิคราะห์การร้อยเรียงประโยคนกัเรียนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบ
ของประโยค    ล าดบัค าในประโยค   ความยาวของประโยคและเจตนาของผูส่้งสารในประโยค 

 

ส่วนประกอบของประโยค 

ประโยคมีส่วนประกอบส าคญั ๒ ส่วนคือ ภาคประธานและภาคแสดง เช่นผูห้ญิงชอบน ้าหอม 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ผู้หญิง ชอบน า้หอม 

 
โดยปกติ ภาคประธานเป็นส่วนท่ีผูส่้งสารมกักล่าวถึงก่อน  ส่วนภาคแสดงนั้นเป็นส่วนท่ีบอกวา่ส่ิง

ท่ีกล่าวถึงนั้นท าอะไร  อยูใ่นสภาพใด หรือเป็นอะไร ผูพ้ดูอาจเพิ่มรายละเอียดเขา้ไปในประโยคโดยเพิ่มค า
บางค า เช่น  ผูห้ญิงคนน้ันชอบน ้าหอมราคาแพง  หรืออาจเพิ่มประโยคเขา้ไปทั้งประโยคท าใหมี้ความ
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน เช่น ผูห้ญิงทีอ่ยู่ในห้องสีขาวชอบน ้าหอมที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ  ประโยคท่ีเพิ่มข้ึนอาจ
สัมพนัธ์กบัประโยคเดิมโดยมีค าเช่ือม และ  ถา้  แต่ หรือ  จึง ฯลฯ 

เช่น  ผูห้ญิงชอบน ้าหอมส่วนผูช้ายชอบโคโลญจน์  
ประโยคบางคู่ ประธานและ/หรือ  กรรมหรือกริยา  หรือส่วนขยายต่างกนั  เช่น 

                ๑.            ก.   เขาฟังเพลงอย่างตั้งใจ 

                                ข.   เขาฟังเพลงด้วยความตั้งใจ 

                ๒.            ก.  หลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนมีมาก 

                                ข. การให้คะแนนมีหลกัเกณฑม์าก 

                ๓.            ก. แม่ชมเชยเขามาก 

                                ข.  เขาไดรั้บการชมเชยจากแม่มาก 

ตวัอยา่งท่ี ๑ ประโยค ก และ ข ต่างกนัท่ีส่วนขยาย       
ตวัอยา่งท่ี ๒  ประธานของประโยค ก กบัประโยค ข  ต่างกนั และประโยค ก ไม่มีกรรม ประโยค ข มีกรรม 

ตวัอยา่งท่ี ๓  ประธาน  กริยา  กรรม ของประโยค ก กบัประโยค ข ต่างกนั   
                ประโยคบางคู่ มีความซบัซอ้นต่างกนั เช่น 

                ๑.           ก.  เขาไม่ซ้ือของถูก 

                   ข. เขาไม่ซ้ือของท่ีมีราคาถูก 

                ๒.         ก. เร่ืองน้ีทุกคนรู้อยูแ่ลว้ 

                                ข. เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีทุกคนรู้อยูแ่ลว้ 



                ประโยค ก ในตวัอยา่งท่ี ๑ และสองมีค าจ ากดัความหมายคือ  ถูก  และ  น้ี ส่วนประโยค ข ใน 
ตวัอยา่งท่ี ๑ และ ๒ มีประโยคช่วยจ ากดัความหมายคือ  ท่ีมีราคาถูก  และท่ีทุกคนรู้อยูแ่ลว้ 

                ในบางกรณีผูพ้ดูอาจแสดงความคิดอยา่งเดียวกนัโดยใชป้ระโยคหลาย ๆ ประโยคก็ได ้ หรือรวม
ประโยคเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัโดยใชค้  าเช่ือมก็ได ้หรือท าให้กลายเป็นส่วนประกอบของอีกประโยคหน่ึงก็ได ้

 

                ล าดับค าในประโยค 

                การเรียงล าดบัค าในภาษาไทยมีความส าคญัมาก เพราะถา้ล าดบัค าต่างกนัความสัมพนัธ์ของค าใน
ประโยคอาจผดิไป ท าใหค้วามหมายของประโยคเปล่ียนไปได ้เช่น ฉนัช่วยเธอ  และ เธอช่วยฉนั ผูท้  าและ
ผูถู้กกระท าจะต่างกนั ประโยคบางประโยคท่ีเปล่ียนล าดบัค าแลว้มีความหมายเปล่ียนไปนอ้ยมากเช่น  เขา
เป็นญาติกบัตุม้  และตุม้เป็นญาติกบัเขา บางประโยคอาจเปล่ียนล าดบัค าท่ีหลากหลายโดยท่ีความหมายยงัคง
เดิมเช่น 

                เขาน่าจะไดพ้บกบัเธอท่ีบา้นคุณพอ่คุณอยา่งชา้พรุ่งน้ี 

                เธอน่าจะไดพ้บกบัเขาท่ีบา้นคุณพอ่คุณอยา่งชา้พรุ่งน้ี 

                พรุ่งน้ีอยา่งชา้เธอน่าจะไดพ้บกบัเขาท่ีบา้นคุณพ่อคุณ 

จะพบวา่ทุกประโยคส่ือความหมายอยา่งเดียวกนัท าใหท้ราบวา่ผูพ้บกนัคือ เขากบัเธอ สถานท่ีท่ีพบคือ  บา้น
คุณพอ่คุณ  และเวลาท่ีพบคือ  พรุ่งน้ีเป็นอยา่งชา้ 
 

                ความยาวของประโยค 

                ประโยคอาจมีความแตกต่างกนัท่ีความสั้นยาว  ประโยคจะยาวออกไปไดเ้ม่ือผูพ้ดูเพิ่มราละเอียด
ใหม้ากข้ึน รายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึนอาจเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี  เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์  ตน้เหตุท่ีท าให้
เกิดเหตุการณ์ ฯลฯ นอกจากนั้นอาจเพิ่มความยาวของประโยคโดยหาค าขยายค านามหรือกริยาในประโยคก็
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค 
 
  ประโยคท่ีร้อยเรียงกันอยู่นั้ น  ทั้ งเน้ือความและลักษณะของถ้อยค าในประโยคจะต้องมีส่วน
เก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกนั  เน้ือความในประโยคคือความคิดของผูน้ าเสนอ  จะตอ้งมีล าดบัและมีความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกัน  หรือท่ีเรียกเป็นศพัท์เฉพาะทางวิชาการว่ามีเอกภาพ  ส่วนลักษณะถ้อยค าท่ีท าให้ประโยค
เก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกนัอาจเกิดจากวธีิต่าง ๆ ไดแ้ก่  การเช่ือม  การแทน  การละและ การซ ้ า 
 
การเช่ือม 
  การเช่ือมประโยคให้ต่อเน่ืองกนั อาจใชค้  าเช่ือมหรือเรียกวา่ ค  าสันธาน หรือใชก้ลุ่มค าเช่ือม หรือท่ี
เรียกวา่ สันธานวลี  ประกอบดว้ย ขอ้ต่าง ๆดงัน้ี 
  ๑. ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ ประโยคหนา้และประโยคหลงัมี
เน้ือความ   คลอ้ยตามกนั เช่น  และ  ทั้ง  อน่ึง  อีกประการหน่ึง อีกทั้ง  รวมทั้ง  ตวัอยา่งเช่น   ฉนัตดัสินใจ
เรียนหนงัสือและท างานไปดว้ย 
  ๒. ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนั เช่น  แต่  แต่ทวา่  แม ้ แมแ้ต่  แมว้า่  ตวัอยา่งเช่น  ต ารวจรู้ตวัผูก้ระท าผดิแลว้ แต่ ยงัไม่มีหลกัฐาน
เพียงพอ 
  ๓. ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีเน้ือความให้
เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น  หรือ  หรือไม่ก็ ตวัอยา่งเช่น  เธอจะอยูก่บัเขาหรือเธอจะไปกบัฉนั 
  ๔. ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีเน้ือความเป็น
เหตุเป็นผลกนั เช่น จึง  เลย  จน  จนกระทัง่ ตวัอยา่งเช่น             เขาท างานอยา่งหนกัสุขภาพจึงทรุดโทรม 
  ๕. ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีเน้ือความ
เก่ียวขอ้งกนัทางเวลา  เช่น  แลว้  แลว้จึง  และแลว้  ต่อจากนั้น  ต่อมา ตวัอยา่งเช่น เขามางานเล้ียงในตอนเชา้
ต่อจากนั้นตอนบ่ายเขาก็กลบับา้น 
   ๖.ค าสันธานบางค าและสันธานวลีบางวลีแสดงวา่ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีเน้ือความ
เก่ียวขอ้งกนัในแง่ท่ีเป็นเง่ือนไข เช่น ถา้   ถา้...แลว้   แมว้า่  หากวา่  เม่ือ...ก็   หาก...ก ็ ตวัอยา่งเช่น  ถ้าเรามี
ความขยนัอยา่งแทจ้ริงเรากไ็ม่สอบตก 
 
การซ ้า 
  หากประโยค ๒ ประโยค มีส่วนกล่าวถึงบุคคล  ส่ิง  เหตุการณ์  การกระท าหรือสภาพ
เดียวกนั  ประโยคทั้งสองมกัจะมีค าหรือวลีท่ีหมายถึงบุคคล  ส่ิง  เหตุการณ์  การกระท าหรือสภาพนั้น ๆ 
ปรากฏซ ้ า ๆ การซ ้ าค  าหรือวลีจึงแสดงความเก่ียวขอ้งของประโยคได ้เช่น  
   ฉนัวางกระเป๋ากบัร่มไวบ้นโตะ๊ ประเด๋ียวเดียวกระเป๋าหายไปแลว้ร่มยงัอยู ่



  ประโยคหนา้และประโยคหลงักล่าวถึงส่ิงเดียวกนัคือ กระเป๋ากบัร่มจึงมีค า กระเป๋ากบัร่มซ ้ ากนั 
หมายเหตุ 
  ๑. ในกรณีท่ีมีค าซ ้ ากนัเช่นน้ี ค  าท่ีซ ้ าอาจมีค าวเิศษณ์บอกความช้ีเฉพาะ(นิยมวเิศษณ์) 
น้ี  นั้น  โนน้  น่ี  นัน่  มาขยาย เพื่อช้ีเฉพาะวา่เป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงไปแลว้  เช่น 
  แหล่งโบราณคดีท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทยคือบริเวณเมืองอู่ทอง  ในจงัหวดัสุพรรณบุรี  นกั
โบราณคดีหลายท่านเช่ือวา่บริเวณนี ้ น่าจะเป็นศูนยก์ลางดั้งเดิมของอาณาจกัรฟูนนั 
  ประโยคหนา้และประโยคหลงักล่าวถึงส่ิงเดียวกนั คือบริเวณน้ีเป็นแหล่งโบราณคดี จึงมีค าวา่ 
บริเวณ ซ ้ ากนัและมีค า  น้ี  ขยายบริเวณ ในประโยคหลงัเพื่อช่วยระบุวา่เป็นบริเวณเดียวกนักบัท่ีกล่าวใน
ประโยคแรก 
  ๒. หากค าวเิศษณ์บอกความช้ีเฉพาะใชข้ยายค าในประโยคหนา้อยูแ่ลว้ ค  าท่ีอยูใ่นประโยคหลงั
มกัจะไม่มีค  าวเิศษณ์บอกความช้ีเฉพาะขยาย เช่น 
  เดก็คนน้ี มูลนิธิรับผิดชอบค่าเล่าเรียนแม่ของเดก็รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ประโยคหนา้และประโยคหลงัมีส่วนกล่าวถึงคนคนเดียวกนัและการกระท าเดียวกนัจึงมีค านาม เดก็ซ ้ ากนั 
ค าวา่น้ีขยายค าวา่ เดก็ ในประโยคหนา้อยูแ่ลว้จึงไม่ใชใ้นประโยคหลงัและมีค ากริยา รับผิดชอบซ ้ ากนั 
  ๓. ค าท่ีขยายค าท่ีซ ้ ากนันั้น นอกจากค าวเิศษณ์บอกความช้ีเฉพาะแลว้ อาจมีค าชนิดอ่ืนอีกบา้ง 
การละ  ในบางกรณีเม่ือประโยคหนา้และประโยคหลงัมีส่วนกล่าวถึงบุคคล ส่ิง เหตุการณ์ การกระท า หรือ
สภาพเดียวกนั อาจไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวซ ้ า   เช่น 
  คนขบัรถ  กระโดดลงจากรถ  ฉวยกระเป๋าได ้ รีบเดินเขา้บา้น 
  ประโยคหนา้และประโยคต่อ ๆไป กล่าวถึงบุคคลเดียวกนั คือ คนขบัรถ ค านาม คนขบัรถเป็น
ประธานในประโยคหลงัดว้ยแต่ละไว ้
 
การแทน 
  ในกรณีท่ีผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนไม่ตอ้งการใชว้ธีิซ ้ าหรือวธีิละเม่ือกล่าวถึงบุคคล ส่ิง เหตุการณ์ การกระท า 
หรือสภาพเดียวกนั ก็อาจใชว้ิธีน าค าหรือวลีอ่ืนมาแทน การใชค้  าหรือวลีอ่ืนมาแทนจึงแสดงความเก่ียว
เน่ืองกนัของประโยค เช่น 
  ลูกชายของหญิงชรา  จากบา้นไปนานแลว้  เขา อาจเสียชีวติไปแลว้ก็ได ้
  ประโยคหนา้และประโยคหลงักล่าวถึงบุคคลคนเดียวกนัคือ ลูกชายของหญิงชรา   ค าสรรพนาม เขา 
ในประโยคหลงั หมายถึง ลูกชายของหญิงชรา  ท่ีกล่าวถึงในประโยคหนา้ 
 
 
 
 
 



วเิคราะห์การร้อยเรียงประโยค 
  วธีิท าใหป้ระโยคเก่ียวขอ้งกนัทั้งการเช่ือม  การซ ้ า  การละ และการแทนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจ
น าไปวเิคราะห์ขอ้เขียนท่ีปรากฏในท่ีต่าง ๆได ้การวเิคราะห์จะท าใหเ้ราเขา้ใจความหมายของขอ้เขียนอยา่ง
แจ่มแจง้ และยงัเป็นแนวทางในการฝึกทกัษะการร้อยเรียงประโยคดว้ย 
ตวัอยา่ง  
  ลีซอ เป็นชาวเขาท่ีมีบุคลิกภาพงดงาม  มีผวิกายค่อนขา้งขาว มีร่างระหงและใบหนา้เป็นรูปไข่   
ชาวเขาเผ่านี ้ ยงัชีพดว้ยการปลูกขา้ว  ปลูกขา้วโพด  และฝ่ิน  ลีซอ  ส่วนใหญ่ไม่สูบฝ่ิน ในบรรดาหนุ่มลีซอ
นั้น หาคนติดฝ่ินแทบไม่ไดเ้ลย 
  ประโยคแรกกล่าวถึงชาวเขาเผ่าลีซอ  ประโยคท่ีเหลือทั้งหมดมีเน้ือความเก่ียวกบัชาวเขาเผา่น้ี  แต่
ประโยคท่ี ๒ และ ๓ ใชว้ธีิไม่เอ่ยช่ือ  ประโยคท่ี ๔ ใชว้ลี  ชาวเขาเผ่านี ้ แทน ประโยคท่ี ๕ ใชก้ารซ ้ าค  า
วา่ ลีซอ  และประโยคท่ี ๖ ใชว้ลี หนุ่มลีซอนั้น เพื่อจ ากดัความหมายใหแ้คบเขา้วา่หมายถึงเฉพาะชายหนุ่ม
เผา่ลีซอเท่านั้น  (ท่ีมา :  kurubird ) 
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