
 ๑ 
 

 
                 ค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
                                 ส ำหรับครู 
 
  

 เม่ือครูผูส้อนไดน้ ำบทเรียนส ำเร็จรูปไปใชค้วรปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑.  ศึกษำบทเรียนส ำเร็จรูปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทำ้ย  ทั้งเน้ือหำและ
       กิจกรรมใหเ้ขำ้ใจก่อน 
 ๒.  ศึกษำวำ่กิจกรรมใดท่ีครูตอ้งเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำหรือใหค้  ำปรึกษำ 

๓. ทดสอบควำมรู้ก่อนเรียน  เพื่อวดัควำมรู้พื้นฐำนของนกัเรียนแต่ละคน 
๔. ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  โดยใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูป  ควบคู่กบั      
       แผนกำรสอน 
๕. ช้ีแจงใหน้กัเรียนอ่ำนค ำแนะน ำในกำรใชบ้ทเรียนส ำเร็จรูปและปฏิบติัตำม 
       ทุกขั้นตอน  ทุกกรอบ  ทั้งเน้ือหำ  กิจกรรม  ค  ำถำม  ค  ำตอบ 
๖. ใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกหดัทำ้ยบทเรียน  เม่ือเรียนจบเพื่อทบทวนควำมรู้ 
๗. ทดสอบควำมรู้หลงัเรียน  หลงัจำกท่ีนกัเรียนศึกษำจบเล่ม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 

 
     

ค ำแนะน ำกำรใช้บทเรียนส ำเร็จรูป 
ส ำหรับนักเรียน 

 
 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษำดว้ยตนเอง  บทเรียนมีทั้ง
ค  ำอธิบำย  ตวัอย่ำง  แบบฝึกหัด  และค ำตอบแบบฝึกหัด  ครูไม่อธิบำย  ผูเ้รียนจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมขั้นตอนต่อไปน้ีอยำ่งครบถว้น  จึงจะเกิดผลดี 

๑. นกัเรียนอ่ำนจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษำบทเรียน 
๒. นกัเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อใหท้รำบว่ำมีควำมรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน

มำกน้อยเพียงใด  ถำ้ท ำขอ้ใดไม่ไดอ้ำจเวน้  หรือเดำก็ได ้ ไม่ตอ้งกงัวลหรือ
เสียเวลำมำก  แลว้บนัทึกคะแนนไว ้

๓. นักเรียนศึกษำบทเรียนตำมล ำดบัโดยไม่ตอ้งรีบร้อน ไม่ตอ้งเคร่งเครียด  แต่
ควรมีสมำธิเพื่อใหส้ำมำรถเรียนรู้ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

๔. เม่ือเขำ้ใจแลว้ใหท้ ำแบบฝึกหดัหรือตอบค ำถำมทุกขอ้ 
๕. ตรวจดูเฉลยท่ีอยู่กรอบถดัไปถำ้ตอบผิดให้กลบัไปศึกษำบทเรียนและตอบ

ค ำถำมอีกคร้ัง  เม่ือตอบถูกแลว้จึงศึกษำเร่ืองต่อไป 
๖. นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนท ำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ  ต้องมีควำม

ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ถำ้มีขอ้สงสัยใหป้รึกษำผูส้อนทนัที 
๗. เม่ือศึกษำจบบทเรียนแลว้ใหท้ ำแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้น ำมำเปรียบเทียบ

กบัคะแนนก่อนเรียน 
๘. ส่งคืนบทเรียนน้ีตำมก ำหนดเวลำ  และตอ้งรักษำใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีดีต่อไป 
 

   
 
 
 



 ๓ 

 

 

 
 
 
 
 

          เพื่อน ๆ  เตรียมกระดำษ         

                        ส ำหรับเขียนดว้ยนะคะ   
                           อยำ่เขียนลงในเล่ม   

               เม่ือเพื่อน ๆ  พร้อมแลว้ 
               กศึ็กษำบทเรียนไดเ้ลยค่ะ 

 
 
 
 
 

   ขอแมวเหมียวศึกษำบทเรียน 
            ดว้ยนะฮะ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวตอบลงในกระดำษค ำตอบท่ีแจกให้ 
๑. ค ำประเภทใดไม่จดัอยูใ่นชนิดของค ำ     ๖.  ประโยคใดมีกริยำช่วย 

ก.    ค  ำนำม     ก.  เขำเหมือนแม่ 
ข.    ค  ำกริยำ     ข.  ฉนัเดินหมำกรุก 
ค. ค ำประสม    ค.  ครูแจกขนมใหแ้ก่เด็ก ๆ 
ง. ค ำวเิศษณ์    ง.  เขำตอ้งมำถึงวนัน้ีแน่ ๆ 

๒. “กำร”  ในขอ้ใดเป็นอำกำรนำม                  ๗.   ค  ำวเิศษณ์บอกเวลำปรำกฏอยูใ่นขอ้ใด 
ก. กำรกิน     ก.  น ้ำไหลเฉ่ือย 
ข. กำรงำน     ข.  กำรนอนต่ืนสำยไม่ดี 
ค. กำรเงิน     ค.  เธอควรเดินชำ้ลงหน่อย 
ง. กำรไฟฟ้ำ    ง.  คุณแม่ใหเ้ธอกลบับำ้นด่วน 

๓. ประโยคใดมีค ำนำมเรียกขำน     ๘.  “บน”  ในขอ้ใดไม่จัดเป็นค ำบุพบท 
ก. สวสัดีค่ะท่ำน    ก.  ป้ำแกบ้นดว้ยหวัหมู 
ข. คุณตำก ำลงัเดินมำแลว้   ข.  เด็กวิง่เล่นบนหอ้งเรียน 
ค. ฮลัโหล  ท่ีน่ีบำ้นคุณปิงปิงค่ะ  ค.  กินบนเรือนข้ีบนหลงัคำ 
ง. นกัเรียน  หนัหนำ้มำทำงน้ีทุกคน  ง.  สมุดกำรบำ้นอยูบ่นโตะ๊ครู 

๔. “แดง”  ประโยคใดเป็นสรรพนำมบุรุษท่ี ๒    ๙.  “............เร่ืองแค่น้ีเอง  คิดมำกไปได”้ 
ก. น่ีคือดินสอแดง              ก.  โธ่เอย๊  ! 
ข. แดงอ่ำนหนงัสือเรียน   ข.  ปัดโธ่ ! 
ค. คนยนือยูต่รงนั้นคือแดง   ค.  ตำ๊ยตำย ! 
ง. แดงช่วยหยบิกระดำษใหพ้อ่ดว้ย  ง.  อนิจจำ ! 

๕. ประโยคใดเป็นสรรพนำมไม่เจำะจง     ๑๐.  “เธอก็รู้น่ีนำวำ่เขำเป็นอยำ่งไร  ยงัจะไป 
ก. อนิจจงัไม่เท่ียง    ……กบัเขำอีก”  ควรเติมค ำอุทำนค ำใด 
ข. แจกใหใ้ครก็ได ้    ก.  รู้จกัมกัจ่ี 
ค. ต่ำงก็ท ำงำนส่วนตวั   ข.  นบัหนำ้ถือตำ 
ง. ท่ีนัน่เป็นท่ีพกันกักีฬำ   ค.  หลงใหลไดป้ล้ืม 
        ง.  เมียง ๆ มอง ๆ 

      



 ๕ 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

๑.  ค 
๒. ก 
๓.  ง 
๔.  ง 
๕.  ข 
๖.  ง 
๗.  ข 
๘.  ก 
๙.  ก 
๑๐. ค 

 
 
 

 
 

 



 ๖ 

  

 

 
 

กรอบที่  ๑ 
 

 
  
 สวสัดีครับ  บทเรียนส ำเร็จรูป     ก่อนท่ีจะศึกษำรำยละเอียด 

เล่มน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชนิดและ  ของบทเรียนขอใหเ้พื่อน ๆ 
หนำ้ท่ีของค ำ  ชั้น ม.๒    อ่ำนจุดประสงคท่ี์ตอ้งกำร 
      ใหเ้พื่อน ๆ  ไดเ้รียนรู้ก่อนค่ะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จุดประสงค์ 
 
 เม่ือนกัเรียนศึกษำบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียนสำมำรถ 

๑. อธิบำยควำมหมำยของค ำทั้ง ๗  ชนิดไดถู้กตอ้ง 
๒. บอกลกัษณะ  ชนิด  และหนำ้ท่ีของค ำทั้ง  ๗  ชนิดไดถู้กตอ้ง 

 
 



 ๗ 
 

 

 

 
กรอบที่  ๒ 

 
 

                          ก่อนท่ีเรำจะไดศึ้กษำเน้ือหำ  เรำมำดู 
โครงสร้ำงของสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

            กนัก่อน  วำ่ประกอบดว้ยสำระอะไรบำ้ง 
         นะครับ 
 
 
    กำรอ่ำน 

 
 
กำรเขียน         ฟัง  ดู  พดู 
 
 

สำระภำษำไทย  ม. ๒ 
 
 
 
 วรรณคดี       หลกัภำษำ 
           วรรณกรรม 
 
 
ค ำถำม   สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมกีีส่ำระ  อะไรบ้ำงเอ่ย 
 
 



 ๘ 
 

 

 

 

 
กรอบที ่ ๓ 

 
เฉลย   
   
                   ๕  สำระ  ประกอบด้วย 
              สำระท่ี  ๑  กำรอ่ำน    
              สำระท่ี  ๒  กำรเขียน 
              สำระท่ี  ๓  กำรฟัง  กำรดู  กำรพดู   
             สำระท่ี  ๔  หลกัภำษำไทย 
             สำระท่ี  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
           

            
 
           

       เก่งมำก  ตอบถูกหมดเลยค่ะ     

         
        
 
 
                                                                                     
 
                   ต่อไป เรำมำดูกนัดีกว่ำนะคะว่ำผงัมโนทศัน์ 
                 ในกำรเรียนหลกัภำษำช้ัน ม. ๒ มอีะไรบ้ำง 
 
 
 
 



 ๙ 
 

 
 

 
กรอบที ่ ๔ 

 
 

                          ผงัมโนทศัน์สำระหลกัภำษำ  มดีังนี้    
           
           
      
            ธรรมชำติของภำษำ 
 
     
                พยำงค ์ ค  ำ                      ค  ำและหนำ้ท่ี  
               กำรสร้ำงค ำ                                     ของค ำ   
 
             
       ส ำนวน  ค ำพงัเพย                                                                 ค  ำท่ียมืมำจำก 
              และภำษำถ่ิน    หลกักำรใช้ภำษำ    ภำษำต่ำงประเทศ 
  
      
 
     กำรใชค้  ำรำชำศพัท ์                       
                   
                  
 
           ค ำถำม     ผงัมโนทศัน์  สำระที ่ ๔  หลกัภำษำไทยมกีีป่ระเด็น 
 



 ๑๐ 
 

 

 

 

                   

               เฉลย        กรอบที ่๕ 
 
 ๖  ประเด็น 
 
  ค ำนำม      ค ำสรรพนำม 
 
ค ำอุทำน                     ค ำกริยำ 
                                                        ชนิดของค ำในภำษำไทย 
 
 ค ำสันธำน       ค ำวเิศษณ์ 

           
           
        ค ำบุพบท 
 
     ค ำในภำษำไทยมี ๗  ชนิด  ดงัแผนผงัควำมคิด 
     (Mind Mapping)  ขำ้งบนน้ี 
 

๑.   ค ำนำม  คือ  ค  ำท่ีใชเ้รียกช่ือคน  สัตว ์ ส่ิงของ 
สภำพ  อำกำร  และลกัษณะทั้งท่ีเป็นรูปธรรม  
และนำมธรรม  แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด 

 
๑.   สำมำนยนำม  เช่น  หนงัสือ  เกำ้อ้ี  โตะ๊  วดั    ฯลฯ 
๒.  วสิำมำนยนำม  เช่น   นภำพร  กรชนก   อรชร  ฯลฯ 
๓.  ลกัษณนำม  เช่น  ดำ้ม  อนั  เลำ  ปำก    ป้ืน  เล่ม   วง ฯลฯ 
๔.  สมุหนำม  เช่น  ฝงู  โขลง  บริษทั  กอง    คณะ    หมู่  ฯลฯ 
๕.  อำกำรนำม เช่น  ควำมสำมคัคี  กำรวิง่  ควำมรัก  ฯลฯ 

 

ค ำถำม         ค ำต่อไปนี ้ เป็นค ำนำมชนิดใด  ๑. เขำก ำลงัมี ควำมรัก   ๒.   กชพรไปโรงเรียน 

 
   



 ๑๑ 
 

 

 

 
เฉลย        กรอบที ่ ๖ 
 

 
๑.  อำกำรนำม       
๒.  วสิำมำนยนำม    ๒.  ค ำสรรพนำม  คือ  ค  ำท่ีใชแ้ทนค ำนำม 

      มี  ๗  ชนิด  คือ 
๒.๑  สรรพนำมใช้แทนบุคคล  เช่น  คุณ  ฉนั  

   เธอ  เขำ  มนั  กระผม  ท่ำน  ฯลฯ  
๒.๒  สรรพนำมใช้ช้ีระยะ  เช่น  น่ี  นัน่  โน่น  

ฯลฯ 
๒.๓  สรรพนำมใช้ถำม  เช่น  ใคร  อะไร  

ไหน    ท่ีใด   ท ำไม  ฯลฯ 
๒.๔  สรรพนำมบอกควำมไม่เจำะจง  เช่น  

ใคร   อะไร   ใด ๆ  ฯลฯ 
๒.๕  สรรพนำมบอกควำมช้ีซ ้ำ  แบ่งพวก  

หรือรวมพวก  เช่น  ต่ำง บำ้ง  กนั  ฯลฯ   
๒.๖  สรรพนำมเช่ือมประโยค  เช่น ท่ี ซ่ึง อนั 
๒.๗  สรรพนำมเน้นนำมทีอ่ยู่ข้ำงหน้ำ  เช่น     

สุนขัมันกดัเด็ก  ,  คุณยำยท่ำนต่ืนเชำ้  
 
 
 

ค ำถำม   ประโยคต่อไปนีเ้ป็นสรรพนำมชนิดใด 
           ๑.   น่ีคือบำ้นของฉนั  
           ๒.  ใคร ๆ กอ็ยำกจะรวย   

 

 
 
 



 ๑๒ 

 

 

 
 
เฉลย        กรอบที ่ ๗ 
 

 
๑. สรรพนำมใชช้ี้ระยะ 
๒. สรรพนำมบอกควำมไม่เจำะจง 
 
  ๓.  ค ำกริยำ  คือ  ค  ำท่ีแสดงควำมหมำยวำ่  กระท ำ 
 มีอำกำร  หรืออยูใ่นสภำพ   
 ค ำกริยำแบ่งเป็น  ๔  ชนิด 
 
 ๓.๑  กริยำไม่ตอ้งมีกรรม (อกรรมกริยำ)  เช่น  หวัเรำะ   
     ร้องไห ้ เดิน  ปลิว   วิง่  ยิม้   ฯลฯ   
 ๓.๒  กริยำมีกรรม  (สกรรมกริยำ)  เช่น  กิน  จิก  สอน   
     เขียน  เรียน  ท ำ    ฯลฯ 
     ๓.๓  กริยำอำศยัส่วนเติมเตม็  (วกิตรรถกริยำ) คือกริยำ 
     ท่ีมีควำมหมำยไม่สมบูรณ์ตอ้งอำศยัค ำท่ีตำมมำขำ้งหลงั 
     เช่น  เหมือน  คลำ้ย  เท่ำ  ประดุจวำ่  แปลวำ่  ฯลฯ   
 ๓.๔  ค ำช่วยกริยำ  เช่น  โปรด  อำจ  ตอ้ง  น่ำจะ  คง   
 อยำ่  ถูก    ก ำลงั   จะ  ฯลฯ 
 
 
 

ค ำถำม   ค ำทีข่ดีเส้นใต้ในประโยคต่อไปนีเ้ป็นค ำกริยำชนิดใด 
    ๑.  พ่อขำยคอมพิวเตอร์   
                                     ๒.  นกคือสัตวปี์กสวยงำม 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 

 

 
 
 

เฉลย        กรอบที ่ ๘ 
 

 
๑. สกรรมกริยำ 
๒. กริยำอำศยัส่วนเติมเตม็ 
 

๔.  ค ำวเิศษณ์  คือ  ค  ำท่ีมีควำมหมำยบ่งช้ีลกัษณะ 
ต่ำง ๆ  เช่น  ขนำด  สัณฐำน  สี  กล่ิน  รส   
สถำนท่ี  ปริมำณ  จ  ำนวน  ฯลฯ 
       ค  ำวเิศษณ์แบ่งไดด้งัน้ี 

 
   
              ๔.๑  วเิศษณ์บอกลกัษณะ  เช่น  ใหญ่  เล็ก  อว้น 
             ผอม   ยำว  สั้น    เด็ก    ชรำ   แก่   ฯลฯ 
     ๔.๒  วเิศษณ์บอกเวลำ  เช่น  ก่อน  เชำ้  สำย  บ่ำย 

          ปัจจุบนั   อนำคต   อดีต   แต่ก่อน  ฯลฯ 
๔.๓  วเิศษณ์บอกสถำนท่ี  เช่น  ใกล ้ ไกล  ใต ้   
          เหนือ  ขวำ   บน   ล่ำง   ริม  ฯลฯ 
๔.๔  วเิศษณ์บอกจ ำนวน  เช่น  บรรดำ  ลว้นแต่   
         ทั้งส้ิน  หลำย  มำก  นอ้ย  จุ  หน่ึง  สอง  ฯลฯ 
๔.๕  วเิศษณ์บอกควำมช้ีเฉพำะ  เช่น  นั้น  น่ี  แน่ 
          เอง  ฯลฯ 

 

 

ค ำถำม   ประโยคต่อไปนีเ้ป็นค ำวเิศษณ์ชนิดใด 
    ๑.  ต  ำรวจหลำยคนลอ้มจบัคนร้ำย    
    ๒.  ฉนันอนก่อนจึงต่ืนเชำ้ 
 
 



 ๑๔ 
 

 

 

 

 

      
เฉลย        กรอบที ่ ๙ 
 
 

๑.  วเิศษณ์บอกปริมำณ  หรือจ ำนวน 
๒.  วเิศษณ์บอกเวลำ 
 

 
เพือ่น ๆ  เก่งมำกครับ  มำศึกษำค ำวเิศษณ์กนัต่อ 
    ดีกวำ่นะครับ 
 
  ๔.๖  วเิศษณ์บอกควำมไม่ช้ีเฉพำะ  เช่น     อ่ืน   อะไร          

ใด  ไหน  ฯลฯ 
๔.๗  วเิศษณ์แสดงค ำถำม  เช่น  ไหน  อะไร  เท่ำไร  ฯลฯ 

 
 

๔.๘  วเิศษณ์แสดงค ำขำนรับ  เช่น  ค่ะ  ครับ   
                    ขอรับ  จะ๊  ขำ  ฯลฯ 
           ๔.๙  วเิศษณ์แสดงควำมปฏิเสธ  เช่น  อยำ่  ไม่   
                    หำไม่  มิได ้ ฯลฯ 
 
 

     ค่อย ๆ  ท ำควำมเขำ้ใจนะคะ  หำกเพื่อน ๆ  พอเขำ้ใจแลว้ 
                                     ลองมำตอบค ำถำมทำ้ยกรอบซิคะ 
 
 
ค ำถำม   ประโยคต่อไปนี้เป็นค ำวเิศษณ์ชนิดใด 
    ๑.  กระเป๋ำใบน้ีรำคำเท่ำไร     
    ๒.  คุณครูครับผมมำส่งกำรบำ้นครับ 
 
 
 



 ๑๕ 
 

 

 

 

 
เฉลย        กรอบที ่ ๑๐ 
 

 

๑. วเิศษณ์แสดงค ำถำม 
๒. วเิศษณ์แสดงค ำขำนรับ 
 

  เป็นอยำ่งไรครับ   พอจะเขำ้ใจบำ้งหรือยงั 
พยำยำมหน่อยนะครับ  ต่อไปเป็นค ำบุพบท 
 
 
๕.   ค ำบุพบท  คือ  ค  ำน ำหนำ้บท  ท ำหนำ้ท่ีเช่ือม   
ค ำหรือกลุ่มค ำเขำ้ดว้ยกนั  เพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์ 
ระหวำ่งค ำและกลุ่มค ำนั้น ๆ  ไดแ้ก่   
๕.๑  แสดงควำมสัมพนัธ์เก่ียวกบัสถำนท่ี  เช่น 
ใน  บน  ใต ้ ใกล ้ ท่ี  ฯลฯ 
๕.๒  แสดงควำมสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวลำ  เช่น   
เม่ือ  จน  ตั้งแต่  ฯลฯ 
๕.๓  แสดงควำมสัมพนัธ์เก่ียวกบัสำเหตุ  เช่น   
แก่  เพื่อ  ดว้ย  กบั  ต่อ  ฯลฯ 
 

       ตัวอย่ำง   เช่น    -   แม่ครัวไปท่ีตลำด 
- เขำมำตั้งแต่ฉนัต่ืนนอน 
- เขำดีต่อฉนัมำก 

 

ค ำถำม   ให้นักเรียนขดีเส้นใต้ค ำบุพบทในประโยคต่อไปนี ้
    ๑.  เขำเล้ียงนกไวส้ ำหรับดูเล่น    
    ๒.  เขำโฆษณำเพื่อหำเสียง     
                                    ๓.  ฉนัจะอยูใ่กลเ้ธอ 
 
 



 ๑๖ 
 

 

 

 

 

 
 

เฉลย        กรอบที ่ ๑๑ 
 

 

๑.  เขำเล้ียงนกไวส้ ำหรับดูเล่น  
๒.  เขำโฆษณำเพื่อหำเสียง 
๓.  ฉนัจะอยูใ่กลเ้ธอ 
 
     เพื่อน ๆ  คะ  เรำไดศึ้กษำค ำนำม  สรรพนำม 
     กริยำ  วเิศษณ์  และค ำบุพบท  พอสังเขปไปแลว้   

ต่อไปน้ีเรำมำท ำควำมรู้จกั  กบัค ำสันธำน  ซ่ึงเป็น   
๑ ใน  ๗  ของชนิดของค ำในภำษำไทยต่อเลยค่ะ 
 
 
   ๖.   ค ำสันธำน  คือ  ค  ำท่ีท ำหนำ้ท่ีเช่ือมค ำกบัค ำ   
ประโยคกบัประโยค  ขอ้ควำมกบัขอ้ควำม  หรือ 
เช่ือมควำมใหส้ละสลวย 
 

      ๖.๑  เช่ือมค ำกบัค ำหรือกลุ่มค ำ  อำจแยกเป็น  ๒ ประโยค   
เช่น  เขำฉลำดแต่โกง  (เขำฉลำด  กบัเขำโกง)   
         เขำมีลูกเม่ือแก่  (เขำมีลูก  กบัเขำแก่) 

 
๖.๒  เช่ือมประโยคกบัประโยค  ตัวอย่ำง  เช่น 
- เขำมำท ำงำนหรือมำเล่น  (เขำมำท ำงำน  กบั  เขำมำเล่น) 
- เขำชอบร้องเพลงแต่ฉนัชอบเตน้ร ำ   (เขำชอบร้องเพลง  กบั    ฉนัชอบเตน้ร ำ) 

       ๖.๓   เช่ือมควำมให้สละสลวย  ตัวอย่ำง  เช่น 
- ลดัดำวลัยฝึ์กท ำอำหำรทั้งคำวและหวำน   (นำมกบันำม) 
- ขนมชั้นควรมีรสหวำนและมนั   (วเิศษณ์กบัวิเศษณ์) 

 

ค ำถำม   ค ำสันธำนท ำหน้ำทีอ่ะไร 
 



 ๑๗ 

 

 

 

 

  

 
เฉลย      กรอบที ่ ๑๒ 
 

 
ค ำสันธำน  ท ำหนำ้ท่ีเช่ือมค ำกบัค ำ  ประโยค 
กบัประโยค  ขอ้ควำมกบัขอ้ควำม  หรือ 
เช่ือมควำมใหส้ละสลวย 
 
เพื่อน ๆ  ครับ  ชนิดของค ำ  ชนิดสุดทำ้ย  คือ   
ค ำอุทำน  เรำมำศึกษำกนัต่อเลยนะครับ 
 
๗.  อุทำน  คือ  ค  ำท่ีเปล่งออกมำเพื่อแสดงควำมรู้สึกของ 
ผูพ้ดู  ค  ำอุทำนไม่จดัเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของประโยค 
ค ำอุทำนแบ่งไดเ้ป็น ๒  ชนิด  คือ 
 
๗.๑  ค ำอุทำนโดยตรง หรือ อุทำนบอกอำกำร  ตัวอย่ำง 

- เม่ือรู้สึกแปลกใจ  เช่น  โอโ้ฮ  แหม  บะ๊  วะ๊  เอะ๊  อุย๊ 
- เม่ือรู้สึกสงสำร  เช่น  พุทโธ่  อนิจจำ  โถ  โธ่ 
- เม่ือรู้สึกตกใจ  เช่น  วำ้ย    อุ๊ย  
- เม่ือรู้สึกผดิหวงั  เฮ ้ วำ้ 
- เม่ือรู้สึกเจบ็  เช่น  โอย  โอะ๊  ซู๊ด   โอย๊ 
- เม่ือรู้สึกหวำดหวัน่  เช่น  ตำยละวำ  แยแ่ลว้ 

 
       เพื่อน ๆ  ครับ  นอกจำกน้ีแลว้ค ำอุทำนโดยตรงยงั 
     ใชก้บัค ำประพนัธ์  ดว้ยนะครับ  เช่น 
- โอเ้วรกรรมจ ำพรำกตอ้งจำกนุช 
- อำ้แม่พิมลสกลโฉม 
 
ค ำถำม      จงเติมค ำอุทำนในประโยคต่อไปนีใ้ห้เหมำะสม 
       ๑.  ………เจบ็นะเล่นบำ้ ๆ          ๒.  ………..มำแต่เชำ้เชียว 
 



 ๑๘ 
 

 

 

 

 
 

เฉลย       กรอบที ่ ๑๓ 
 
 

 

๑.  โอ๊ย !    ๒.  โอ้โฮ ! 
 
        ๗.๒  ค ำอทุำนเสริมบท  มกัใชโ้ดยไม่ค ำนึงถึง 
     ควำมหมำย  แต่เพื่อเพิ่มน ้ำหนกัแก่ค ำท่ีถูกเสริม 
     เม่ือผูก้ล่ำว  เกิดควำมรู้สึกอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
 
 
            ตัวอย่ำง 

- รู้สึกโล่งใจ  เช่น  หมดเร่ืองหมดรำวไปเสียทีนะพี ่
- รู้สึกร ำคำญ  เช่น  เขำมวัแต่โอเ้อว้หิำรรำย 
- รู้สึกโกรธ  เช่น  เห็นฉนัเป็นหวัหลกัหวัตอ 
- รู้สึกรังเกียจ  เช่น  ไปอำบน ้ำอำบท่ำเสียทีเถอะ 
 

       อุทำนเสริมบทบำงค ำมีควำมหมำยไม่ชดัเจน  
หรือไม่มีควำมหมำยเลย  ตวัอยำ่งเช่น 
- หล่อนเป็นลูกเตำ้ของใคร 
- ไปดูหนงัสือหนงัหำเสียบำ้ง 
- ยำมยำกจนเพื่อนฝงูกไ็ม่อินงัขงัขอบ 

 

ค ำถำม     จงขดีเส้นใต้ค ำอทุำนเสริมบทในประโยคต่อไปนี ้
๑. นอ้งเล่นน ้ำจนเส้ือแสงเปียกหมดแลว้ 
๒.  ฉนัเป็นเดก็บำ้นนอกคอกนำ 
๓. แม่ซ้ือขนมนมเนยมำมำกมำย 
 



 ๑๙ 
 

 

 

 

  
 

 

เฉลย       กรอบที ่ ๑๔ 
 
 
 

 

๑. นอ้งเล่นน ้ำจนเส้ือแสงเปียกหมด 
๒. ฉนัเป็นเดก็บำ้นนอกคอกนำ      
๓. แม่ซ้ือขนมนมเนยมำมำกมำย 
 
 
 

มำถึงตอนน้ีแลว้  เพื่อน ๆ  คงจะ 
พอเขำ้ใจแลว้นะคะ  หำกยงั 
สงสัยหรือยงัขอ้งใจกย็อ้นกลบั 
ไปศึกษำอีกคร้ัง 
 
 

จำกนั้นใหเ้พื่อน ๆ  ท ำแบบฝึกทำ้ยบท  
ในหนำ้ต่อไปเลยนะคะ 

 
 
 
 
 
 

       เพื่อน ๆ  ครับเรำสองคนขอลำไปก่อน 
         เจอกนัในบทเรียนต่อไปนะครับ  
  



 ๒๐ 
 

 
 
 

แบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน  เร่ืองค ำและหน้ำทีข่องค ำ 
 
 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนีแ้ล้วบอกว่ำค ำทีข่ดีเส้นใต้เป็น  ค ำนำม   
                  ค ำสรรพนำม  ค ำกริยำ  ค ำวเิศษณ์  ค ำบุพบท  ค ำสันธำน  หรือค ำอทุำน 
๑.  พอเขำไดดิ้บไดดี้กเ็ลยลืมเรำ        
๒.  นอ้งกินอำหำรทุกชนิด         
๓.  กวำ่เขำไปถึงบำ้นกพ็อดีค ่ำ         
๔.  คนไหนนอ้งสำวของเธอ         
๕.  เขำซ้ืออำหำรใหสุ้นขั         
๖.  เรำไดไ้ปท ำบุญในวนัเขำ้พรรษำ        
๗.  สมบติัทั้งหมดตกเป็นของเขำ        
๘.  พ่อของฉนัชอบคำ้ขำยแต่แม่ชอบรับรำชกำร      
๙.  เขำเขียนหนงัสือดว้ยปำกกำ        
๑๐. หนอยแน่  ท ำซึมไปได ้         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ยำกเลย 
ใช่ไหมครับเพื่อน ๆ 

 
 



 ๒๑ 
 

 
 

 
เฉลยแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน  เร่ืองค ำและหน้ำทีข่องค ำ 

 
 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนีแ้ล้วบอกว่ำค ำที่ขดีเส้นใต้เป็น  ค ำนำม   
                  ค ำสรรพนำม  ค ำกริยำ  ค ำวเิศษณ์  ค ำบุพบท  ค ำสันธำน  หรือค ำอทุำน 

๑.  พอเขำไดดิ้บไดดี้กเ็ลยลืมเรำ        
๒.  นอ้งกินอำหำรทุกชนิด         
๓.  กวำ่เขำไปถึงบำ้นกพ็อดีค ่ำ        
๔.  ไหนนอ้งสำวของเธอ        
๕.  เขำซ้ืออำหำรใหสุ้นขั         
๖.  เรำไดไ้ปท ำบุญในวนัเขำ้พรรษำ       
๗.  สมบติัทั้งหมดตกเป็นของเขำ        
๘.  พ่อของฉนัชอบคำ้ขำยแต่แม่ชอบรับรำชกำร      
๙.  เขำเขียนหนงัสือดว้ยปำกกำ        
๑๐. หนอยแน่  ท ำซึมไปได ้        

 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัด 
 

           ๑.  ค ำอทุำน   ๖.  ค ำนำม 
           ๒.  ค ำกริยำ   ๗.  ค ำวเิศษณ์ 
           ๓.  ค ำสันธำน   ๘.  ค ำสันธำน 
                      ๔.  ค ำสรรพนำม  ๙.  ค ำบุพบท 
           ๕.   ค ำนำม   ๑๐.  ค ำอทุำน 

 



 ๒๒ 

  
แบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวตอบลงในกระดำษค ำตอบท่ีแจกให้ 

๑. “แดง”  ประโยคใดเป็นสรรพนำมบุรุษท่ี ๒    ๖.  “............เร่ืองแค่น้ีเอง  คิดมำกไปได”้ 
ก. น่ีคือดินสอแดง              ก.  โธ่เอย๊  ! 
ข. แดงอ่ำนหนงัสือเรียน   ข.  ปัดโธ่ ! 
ค. คนยนือยูต่รงนั้นคือแดง   ค.  ตำ๊ยตำย ! 
ง. แดงช่วยหยบิกระดำษใหพ้อ่ดว้ย  ง.  อนิจจำ ! 

๒.   “กำร”  ในขอ้ใดเป็นอำกำรนำม                  ๗.   ค  ำวเิศษณ์บอกเวลำปรำกฏอยูใ่นขอ้ใด 
ก.  กำรกิน     ก.  น ้ำไหลเฉ่ือย 
ข.  กำรเงิน     ข.  กำรนอนต่ืนสำยไม่ดี 
ค.  กำรงำน     ค.  เธอควรเดินชำ้ลงหน่อย 
ง.  กำรไฟฟ้ำ    ง.  คุณแม่ใหเ้ธอกลบับำ้นด่วน 

๓.  ประโยคใดมีค ำนำมเรียกขำน     ๘.  “บน”  ในขอ้ใดไม่จัดเป็นค ำบุพบท 
ก.  สวสัดีค่ะท่ำน    ก.  ป้ำแกบ้นดว้ยหวัหมู 
ข.  คุณตำก ำลงัเดินมำแลว้   ข.  เด็กวิง่เล่นบนหอ้งเรียน 
ค.  ฮลัโหล  ท่ีน่ีบำ้นคุณปิงปิงค่ะ  ค.  กินบนเรือนข้ีบนหลงัคำ 
ง.  นกัเรียน  หนัหนำ้มำทำงน้ีทุกคน  ง.  สมุดกำรบำ้นอยูบ่นโตะ๊ครู 

๔.  ค ำประเภทใดไม่จดัอยูใ่นชนิดของค ำ     ๙.  ประโยคใดมีกริยำช่วย 
ก.  ค  ำนำม     ก.  เขำเหมือนแม่ 
ข.  ค  ำกริยำ     ข.  ฉนัเดินหมำกรุก 
ค.  ค  ำประสม    ค.  ครูแจกขนมใหแ้ก่เด็ก ๆ 
ง.  ค  ำวเิศษณ์    ง.  เขำตอ้งมำถึงวนัน้ีแน่ ๆ 

๕.  ประโยคใดเป็นสรรพนำมไม่เจำะจง     ๑๐.  “เธอก็รู้น่ีนำวำ่เขำเป็นอยำ่งไร  ยงัจะไป 
ก.  อนิจจงัไม่เท่ียง    ……กบัเขำอีก”  ควรเติมค ำอุทำนค ำใด 
ข.  แจกใหใ้ครก็ได ้    ก.  รู้จกัมกัจ่ี 
ค.  ต่ำงก็ท ำงำนส่วนตวั   ข.  นบัหนำ้ถือตำ 
ง.  ท่ีนัน่เป็นท่ีพกันกักีฬำ   ค.  หลงใหลไดป้ล้ืม 
        ง.  เมียง ๆ มอง ๆ 
 



 ๒๓ 
 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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