บทเรียน
เรื่อง ชนิดและหน้ าที่ของคา
รายวิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑

นายเถวียน รินทร

โรงเรียนน้าคาวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สั งกัดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ในกระบวนการเรี ยนการสอน การจัดทาบทเรี ยนประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ นับว่า
เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ เพราะจะช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป็ นไปตามหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนน้ าคาวิทยา บทเรี ยนที่จดั ทาขึ้นนี้เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยเน้นทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
เนื่องจากวิชาภาษาไทย เป็ นวิชาที่เน้นทักษะสาคัญทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ดังนั้น การดาเนินกิจกรรมตามบทเรี ยน จึงเป็ นการสร้างบรรยากาศในการสอนที่
เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งยังได้เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยน
โดยสอดแทรกการเป็ นผูน้ า ผูต้ าม จากการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ให้นกั เรี ยนรู้หลักการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม จาเป็ นต้องมีผนู้ าและ ผูต้ ามที่ดี รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และรู้จกั คิดอย่าง
มีเหตุผล
ข้าพเจ้าได้พฒั นาบทเรี ยน เรื่ อง ชนิดและหน้าที่ของคาฉบับนี้มาโดยลาดับ ได้ปรับปรุ ง
แก้ไขส่วนที่บกพร่ องให้สมบูรณ์ โดยได้รับความกรุ ณาจาก นายสวาสดิ์ อินธิศร ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนน้ าคาวิทยา และนายปฏิวตั ิ บุญเย็น ปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน
น้ าคาวิทยา ขอขอบคุณครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรี ยนน้ าคาวิทยา ทุกท่าน
รวมทั้งกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยจากโรงเรี ยนอื่นๆ ที่ได้นาบทเรี ยน เรื่ อง ชนิดและหน้าที่ของ
คา ของข้าพเจ้าไปใช้ และขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีนามปรากฏในบรรณานุกรมทุกท่านมา ณ โอกาส
นี้ดว้ ย

นายเถวียน ริ นทร
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ
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บทเรียน เรื่อง คานาม
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของคานาม
ความหมายของคานาม
คานาม หมายถึง คาที่บ่งบอกชื่อของคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ อาการ
สภาพและลักษณะ ทั้งสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
ตัวอย่ าง :
ชื่อคน เช่น นางหนูแดง นายแสงทอง นายทองดี ฯลฯ
ชื่อสั ตว์ เช่น ช้าง ม้า เป็ ด ไก่ นก ฯลฯ
ชื่อสิ่ งของ เช่น สมุด โต๊ะ เสื้ อ พัดลม ผ้าห่ม ฯลฯ
ชื่อสถานที่ เช่น โรงเรี ยน บ้านพักครู สถานีรถไฟ ฯลฯ
ชื่ออาการ เช่น การกิน การนอน ความเจริ ญ ฯลฯ
ชื่อสภาพ เช่น ความร้อน ความหนาว ฯลฯ
ทีเ่ ป็ นลักษณะ เช่น บ้าน ๓ หลัง นาฬิกา ๒ เรือน ฯลฯ

๒

ประเภทของคานาม

คานามแบ่ งออกได้ ๕ ประเภท คือ
๑. สามานยนาม คือ คานามทัว่ ไป ไม่ระบุ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น คน รถ
จังหวัด ประเทศ ไม่ได้หมายถึงใคร คนใดคนหนึ่ง หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นต้น
๒. วิสามานยนาม คือ คานามที่เฉพาะเจาะจงให้แน่ชดั ลงในว่าหมายถึงอะไร
เช่น นายดี อิเหนา ครู เชย วัดสว่างอารมณ์ เป็ นต้น
๓. ลักษณนาม คือ คานามที่ทาหน้าที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรู ปร่ าง ลักษณะ
ขนาด เช่น ช้าง ๑ โขลง พระภิกษุ ๒ รู ป เป็ นต้น
๔. สมุหนาม คือ นามที่อยูร่ วมกันเป็ นหมู่ เป็ นกลุ่ม เช่น ฝูงนก ฝูงปลา
กลุ่มชน โขลงช้าง เป็ นต้น
๕. อาการนาม คือ คาเรี ยกสิ่ งที่ไม่มีรูปร่ าง ไม่มีขนาด แต่จะมีคาว่า “การ
และความ ” นาหน้า เช่น การกิน การเดิน ความรู้ ความสวย เป็ นต้น

๓

หน้ าทีแ่ ละการใช้ คานาม
หน้ าทีแ่ ละการใช้ คานาม มีดงั นี้
๑. เป็ นประธานของประโยค เช่น
ครู สอนนักเรี ยน
นักเรียนอ่านหนังสื อ
๒. เป็ นกรรมของประโยค เช่น
นกจิกหนอน
หมากัดแมว
๓. ทาหน้าที่ขยายคานามอื่น เช่น
ด.ญ.พรวดีนักเรียนชั้น ม. ๑ สอบได้ที่ ๑
ดอกดาวเรื องหน้ าบ้ านสวยงามมาก
๔. ขยายคากริ ยา บอกสถานที่หรื อทิศทาง เช่น
คุณยายนอนอยูบ่ ้ าน
เขาไปโรงเรียน
๕. คานามบอกเวลา ใช้ขยายกริ ยาหรื อขยายคานามอื่น ๆ เช่น
อากาศหนาวจัดเวลากลางคืน
อากาศร้อนจัดเวลากลางวัน
๖. ใช้สาหรับเรี ยกขาน เช่น
คุณครู ครับ ครู จะไปไหนครับ
หนูจ๋า ตั้งใจเรี ยนนะจ๊ะ
๗. คานามที่เป็ นส่วนเติมเต็มให้กริ ยา ได้แก่คาว่า เป็ น เหมือน คล้าย เท่า คือ
ซึ่งไม่จดั ว่าเป็ นกรรมของกริ ยานั้น ๆ เช่น
เธอเหมือนน้ องฉันมาก
เขาเป็ นนักเรียนนอก

๔
ใบงานที่ ๑ เรื่อง คานาม กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คานาม หมายความว่า …………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
แบ่งออกเป็ น…………ประเภท ได้แก่………………………………………………....
…………………………………………………………………………………............
……………………………………...………………………………………………….
……………………………………...………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....
๒. จงระบุหน้าที่ของคานาม โดยสังเขป พร้อมตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

๕
๓. จงเติมคานามในช่องว่างต่อไปนี้ให้รับกับข้อความที่มีอยูเ่ ดิม
๑) นักเรี ยนควรอ่าน……………………………….ทุกวัน
๒) ภารโรงปลูก…………………………………..รอบบริ เวณโรงเรี ยน
๓) คุณแม่ซ้ือปากกาให้ฉนั ๒ ……………………
๔) เก้าอี้รับแขก …………………………นั้น สวยจัง
๕) วันเพ็ญเดือนสิบสอง …………………………เต็มดวงสวยงามมาก
๖) แม่ครัวไป…………………………….เพื่อซื้อกับข้าว
๗) คุณแม่ให้ …………………………….ก่อนฉันไปโรงเรี ยน
๘) คนครัวหุง …………………………….ให้เรา
๙) นก……………………………………..หนึ่ง บินเต็มท้องฟ้ าไปหมด
๑๐) นักเรี ยนไปเชิญคุณครู (ชื่อครู )…………………………………มาหน่อย
๑๑) ผมซื้อดินสอมา ๓
………………. ครับ
๑๒) ขออวยพรให้นกั เรี ยนทุกคนจงมีแต่ ……………………………..
๑๓) ลูกโป่ ง ………………………………..นั้น สี สวย
๑๔) คุณแม่ซ้ือนาฬิกาให้ผม ๑ ……………………..
๑๕) โอ้โฮ ตารวจพบปื นตั้ง ๒ …………………….แน่ะ

เลขที่

รายชื่อสมาชิก

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

๖
เฉลยใบงานที่ ๑
ข้ อ ๑
คานาม หมายถึง คาที่บ่งบอกชื่อของคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ อาการ
สภาพและลักษณะ ทั้งสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
คานามแบ่งออกได้ ๕ ประเภท คือ
๑. สามานยนาม
๒. วิสามานยนาม
๓. ลักษณะนาม
๔. สมุหนาม
๕. อาการนาม
ข้ อ ๒
หน้าที่ของคานาม มีดงั นี้
๑. เป็ นประธานของประโยค เช่น ครู สอนนักเรี ยน
๒. เป็ นกรรมของประโยค เช่น นกจิกหนอน
๓. ทาหน้าที่ขยายคานามอื่น เช่น ดอกดาวเรื องหน้าบ้านสวยงามมาก
๔. ขยายคากริ ยา บอกสถานที่หรื อทิศทาง เช่น คุณยายนอนอยูบ่ า้ น
๕. คานามบอกเวลา ใช้ขยายกริ ยาหรื อขยายคานามอื่น ๆ เช่น
อากาศหนาวจัดเวลากลางคืน
๖. ใช้สาหรับเรี ยกขาน เช่น คุณครู ครับ ครู จะไปไหนครับ
๗. คานามที่เป็ นส่วนเติมเต็มให้กริ ยา เช่น เธอเหมือนน้องฉันมาก
ข้ อ ๓ อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน

๗
แบบประเมินการปฏิบตั ิตามใบงาน เรื่อง คานาม กลุ่มที่ ……………
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการที่ประเมิน

ระดับคะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

หมายเหตุ

เติมคา / ตอบคาถามได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
ใช้ภาษาและเขียนหนังสื อได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อ ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๘

บทเรียน เรื่อง คาสรรพนาม
ใบความรู้ ที่ ๑
เรื่อง คาสรรพนาม

ความหมายของคาสรรพนาม
คาสรรพนาม คือ คาที่ใช้แทนคานามเพื่อไม่ตอ้ งกล่าวคานามนั้นซ้ าอีก
ประเภทของคาสรรพนาม
คาสรรพนาม
แบ่งออกเป็ น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. บุรุษสรรพนาม (สรรพนามใช้แทนบุคคล) คือ สรรพนามที่ใช้แทนการพูดจา
แบ่งเป็ น ๓ ประเภท คือ
- สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้แทนตัวผูพ้ ดู เช่น ฉัน ผม ข้าพเจ้า ข้า ตู
อัว๊ ข้อย เป็ นต้น
- สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้แทนตัวผูฟ้ ัง หรื อผูท้ ี่เราพูดด้วย เช่น ลื้อ
เอ็ง มึง คุณ เธอ ใต้เท้า พระองค์ พระคุณเจ้า ท่าน เป็ นต้น
- สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใช้แทนผูท้ ี่กล่าวถึง เช่น เขา มัน ท่าน หล่อน
พระองค์ เป็ นต้น
๒. ประพันธสรรพนาม (สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค) สรรพนามชนิดนี้
เราจะพบในประโยคความซ้อนมักมีคาว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน ผูท้ ี่ ผูซ้ ่ ึง
ตัวอย่ าง
ฉันชอบบ้านทีอ่ ยูร่ ิ มคลอง
กระท่อมอันเก่าแก่เป็ นที่อยูข่ องเขา
นักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถควรได้รับรางวัล

๙
๓. ปฤจฉาสรรพนาม (สรรพนามใช้ถาม) คาสรรพนามพวกนี้ได้แก่คาว่า
ใคร อะไร ไหน ผูใ้ ด อย่างไร สิ่ งใด ฯลฯ
ตัวอย่ าง
ใครมา
อะไรอยูใ่ นกระเป๋ า
ผู้ใดอยูใ่ นห้องนั้น
๔. วิภาคสรรพนาม (สรรพนามบอกความชี้ซ้ า หรื อแบ่งพวก หรื อรวมพวก)
สรรพนามพวกนี้ได้แก่คาว่า ต่ าง บ้ าง กัน เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
เด็กคู่น้ นั รักกันจริ ง
นักกีฬาต่ างแสดงฝี มือเต็มที่
นักเรี ยนบ้ างอ่านหนังสื อบ้ างเล่น
๕. นิยมสรรพนาม (สรรพนามใช้ช้ ีระยะ) เป็ นสรรพนามชี้เฉพาะเพื่อบ่งความ
ให้ชดั เจนได้แก่คาว่า นี่ นี้ นั้น โน้น อย่างนี้ อย่างนั้น อย่างโน้น ทั้งนี้ ฯลฯ
ตัวอย่ าง
นั่นสถานีอนามัย
โน่ นคือดอยสุเทพ
นีค่ ือบ้านของคุณป้ า
๖. อนิยมสรรพนาม (สรรพนามบอกความไม่เจาะจง) สรรพนามพวกนี้
มีรูปซ้ ากันกับสรรพนามที่ใช้ถาม แต่จะใช้ในประโยคที่มีความหมาย
แสดงความไม่แน่นอน ไม่ใช่คาถาม
ตัวอย่ าง
อะไรฉันก็กินได้
ผู้ใดจะไม่ไปก็ได้นะ
ใคร ๆ ก็ชอบละครเรื่ องนี้

๑๐
๗. สรรพนามใช้ เน้ นนามทีอ่ ยู่ข้างหน้ า เป็ นคาสรรพนามบุรุษต่าง ๆ ที่เรี ยงไว้
หลังคานามเน้นความรู้สึกของผูพ้ ดู
ตัวอย่ าง
พรเพ็ญเธอเป็ นคนสวย
หยก แกไปช่วยขนถ่านให้ดว้ ยนะ
เจ้าด่างมันชอบเห่าคนใส่เสื้ อลาย
คุณยายท่ านเป็ นห่วงหลานสาวมาก
เพื่อน ๆ ของลูก เขาจะมาสนุกกันทุกวัน

หน้ าทีแ่ ละการใช้ คาสรรพนาม
คาสรรพนาม ทาหน้ าทีต่ ่ าง ๆ ในประโยค ดังนี้
๑. เป็ นประธานของประโยค เช่น
ฉันกาลังทาการบ้าน
เธอเป็ นหัวหน้าเวร
ใครเป็ นนักร้องขวัญใจวัยรุ่ น
๒. เป็ นกรรมหรื อผูร้ ับใช้ในประโยค เช่น
คุณพ่อคุณแม่อบรมพวกเราเสมอ ๆ
ครู ให้ฉันและเพือ่ นเชิญธงชาติ
คุณยายให้น้องไปซื้อหมากพลูที่ตลาด
๓. เป็ นส่วนเติมเต็มของประโยค เช่น
คุณเป็ นใครกันแน่
ประธานชมรมวัฒนธรรมคือเธอนี่เอง
คนนั้นคล้ายเธอมาก
******************************

๑๑

เลขที่

ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
รายชื่อสมาชิก
ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คาสรรพนาม หมายความว่า …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
๒. คาสรรพนาม มี…………….ประเภท ได้แก่ …………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงระบุหน้าที่ของคาสรรพนาม โดยสังเขป พร้อมตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๔. เติมคำลงในช่องว่ำให้ได้ใจควำม
๑) “ พี่พงศ์ค่ะ ………………….มาร้องเรี ยก……………….อยูห่ น้าบ้านแนะ ”
“ งั้นรึ ………….ไปเชิญ……………….เข้ามาในบ้านก่อนซิ ……………….
อาบน้ าเกือบเสร็ จแล้ว ”
๒) “…………………… เป็ นเจ้าของบ้านนี้หรื อครับ ”
“ ใช่ครับ นี่บา้ น……………….เอง มีเรื่ องอะไรรึ ครับ”
“ …………………..ให้มาบอกว่า เด็กบ้านนี้ถกู รถชนที่ตลาดครับ ”

๑๒
เฉลยใบงานที่ ๑
เติมคาในช่ องว่ างดังนี้
๑. คาสรรพนาม หมายความว่า คาทีใ่ ช้ แทนคานามทีเ่ คยกล่าวมาแล้วครั้งหนึง่
เพือ่ ไม่ ให้ ซ้าซากซึ่งไม่ เพราะหู
๒. คาสรรพนาม มี ๗ ประเภท ได้แก่
๑. บุรุษสรรพนาม
๒. ประพันธสรรพนาม
๓. ปฤจฉาสรรพนาม
๔. วิภาคสรรพนาม
๕. นิยมสรรพนาม
๖. อนิยมสรรพนาม
๗. สรรพนามใช้เน้นนามที่อยูข่ า้ งหน้า
๓. หน้าที่ของคาสรรพนาม โดยสังเขป ดังนี้
๑. เป็ นประธานของประโยค เช่น
ฉันกาลังทาการบ้าน
๒. เป็ นกรรมหรื อผูร้ ับใช้ในประโยค เช่น
คุณพ่อคุณแม่อบรมพวกเราเสมอ ๆ
๓. เป็ นส่วนเติมเต็มของประโยค เช่น
คุณเป็ นใครกันแน่
๔. เติมคาในช่องว่างดังนี้
๑) “ พี่พงศ์ค่ะ ใคร มาร้องเรี ยก พี่ อยูห่ น้าบ้านแน่ะ ”
“ งั้นรึ น้ อง ไปเชิญ เขา เข้ามาในบ้านก่อนซิ พี่ อาบน้ าเกือบเสร็ จแล้ว ”
๒) “ คุณ เป็ นเจ้าของบ้านนี้หรื อครับ ”
“ ใช่ครับ นี่บา้ น ผม เอง มีเรื่ องอะไรรึ ครับ”
“ ตารวจ ให้มาบอกว่า เด็กบ้านนี้ถกู รถชนที่ตลาดครับ ”

๑๓
แบบประเมินการปฏิบัตติ ามใบงาน กลุ่มที่ ……………
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการที่ประเมิน

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

เติมคาในช่องว่างได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
ใช้ภาษาและเขียนหนังสื อได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อ………..………………………….ผูป้ ระเมิน
(………..……………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๑๔

บทเรียน เรื่อง คากริยา
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมาย ประเภทและหน้าที่ของคากริ ยา

ความหมายของคากริยา
คากริยา หมายถึง คาที่แสดงอาการ หรื อการกระทาของคานามและคาสรรพนาม
เช่นคาว่า ยืน นอน นัง่ เดิน กิน ดื่ม ทา พูด คิด เป็ นต้น
ประเภทของคากริยา
คากริยาแบ่ งออกได้ ๔ ประเภท คือ
๑. สกรรมกริยา คือ กริ ยาที่ตอ้ งการกรรมมารองรับ จึงจะได้ใจความสมบูรณ์
ตัวอย่ าง เช่ น
- ฉัน กินข้ าว
- เธอ เขียนจดหมาย
- แม่คา้ ขายข้ าวแกง
๒. อกรรมกริยา คือ กริ ยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว ไม่ตอ้ งการกรรมมารองรับ
ตัวอย่ าง เช่ น
- ครู ยืน ในห้อง
- เธอ เดินไป โรงเรี ยน
- ต้นไม้ โค่น ข้างถนน

๑๕
๓. วิกตรรถกริยา ( กริยาอาศัยส่ วนเติมเต็ม ) คือ กริ ยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง
ใช้ประกอบประธานตามลาพังไม่ได้ จะต้องมีคานาม คาสรรพนาม หรื อคาวิเศษณ์มาขยาย
จึงจะได้ความ กริ ยาพวกนี้ได้แก่คาว่า เป็ น เหมือน เท่ า คล้าย คือ เสมือน ดุจ
ประหนึ่ง ราวกับ เพียงดัง เปรียบเหมือน อุปมาเหมือน
ตัวอย่ าง เช่ น
- ผม เป็ น ครู
- แมว คล้าย เสื อ
- รู ปร่ าง ราวกับ ยักษ์
- เขาทางาน ประดุจ เครื่ องจักร
๔. กริยาช่ วยหรือกริยานุเคราะห์ คือ กริ ยาที่ทาหน้าที่ช่วยกริ ยาอื่นในประโยค
ให้แสดงความหมายบอกกาล เช่น
บอกปัจจุบันกาล
- เขา กาลัง ทางาน
- เธอ ยัง เรี ยน อยู่
บอกอดีตกาล
- เขา ได้ ทางานแล้ว
- เธอ เคย ไปที่ไหนบ้าง
บอกอนาคตกาล
- เขา จะ เรี ยนต่อที่ไหน
- ผม จะ ไปพบคุณในวันพรุ่ งนี้

๑๖

หน้าที่ของคากริ ยาและตัวอย่างการใช้คากริ ยา
หน้ าทีข่ องคากริยา มีดงั นี้
๑. ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ตัวอย่าง
นั่งมาก ทาให้ปวดหลัง
อ่านดัง ๆ เป็ นดีแน่
๒. ทาหน้าที่เป็ นกรรม
ตัวอย่าง
เขารัก เรียน มากกว่ารัก เล่น
เขาชอบ กินจุบจิบ
๓. ทาหน้าที่เป็ นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค
ตัวอย่าง
นักเรี ยนทุกคน ควรอนุรักษ์ ธรรมชาติ
พวกเราพัฒนา โรงเรี ยนของเรา
๔. ทาหน้าที่เป็ นส่วนขยาย
ตัวอย่าง ขยายประธาน เช่น ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่
ตัวอย่าง ขยายกริ ยา เช่น นักเรี ยนเดินเล่นตอนเช้า

*******************************

๑๗
ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
เลขที่

รายชื่อสมาชิก

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คากริ ยา หมายความว่า …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
๒. คากริ ยา มี…………….ประเภท ได้แก่ …………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงระบุหน้าที่ของคากริ ยา โดยสังเขป พร้อมตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

๑๘

๔. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ระบุคากริ ยาและประเภทลงในตารางต่อไปนี้ (ตามตัวอย่าง)
ให้ถกู ต้อง
ประโยค
คากริยา
ประเภทของคากริยา
กิน
สกรรมกริ ยา
ตัวอย่ าง : แมวกินปลา
๑) ฉันไปโรงเรี ยน
๒) แดงเหมือนพ่อมาก
๓) แม่ซ้ือปลาจากตลาด
๔) เจ้าด่างวิ่งเร็ วมาก
๕) ประตูบา้ นเปิ ดแต่เช้า
๖) แม่เปิ ดประตูตอนเช้า
๗) แมวนอนใกล้หน้าต่าง
๘) เขาเป็ นนักกีฬาที่เก่งมาก
๙) นกเกาะบนต้นไม้
๑๐) ฉันมีสวนมะพร้าวสิ บไร่
๕. จงเติมคากริ ยาลงในช่องว่างให้เหมาะสม
๑) ขนม………..อยูบ่ นโต๊ะ
๒) ความจริ ง……………สิ่ งไม่………..
๓) ยาย……………….ข้าวหลาน
๔) ตารวจ……………ผูร้ ้ายแล้ว
๕) นักเรี ยนต้อง…………….หนังสื อทุกวัน

***********************

๑๙
เฉลยใบงานที่ ๑
๑. คากริ ยา หมายความว่า คาที่แสดงอาการ หรื อการกระทาของคานามและคาสรรพ
นาม เช่นคาว่า ยืน นอน นัง่ เดิน กิน ดื่ม ทา พูด คิด เป็ นต้น
………………………………………………………………………………………..
๒. คากริ ยา มี ๔ ประเภท ได้แก่
๑. สกรรมกริ ยา
๒. อกรรมกริ ยา
๓. วิกตรรถกริ ยา
๔. กริ ยาช่วยหรื อกริ ยานุเคราะห์
………………………………………………………………………………………...
๓. หน้าที่ของคากริ ยา โดยสังเขป พร้อมตัวอย่าง
๑. ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ตัวอย่าง
นั่งมาก ทาให้ปวดหลัง
อ่านดัง ๆ เป็ นดีแน่
๒. ทาหน้าที่เป็ นกรรม
ตัวอย่าง
เขารัก เรียน มากกว่ารัก เล่น
เขาชอบ กินจุบจิบ
๓. ทาหน้าที่เป็ นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค
ตัวอย่าง
นักเรี ยนทุกคน ควรอนุรักษ์ ธรรมชาติ
พวกเราพัฒนา โรงเรี ยนของเรา
๔. ทาหน้าที่เป็ นส่วนขยาย
ตัวอย่าง ขยายประธาน เช่น ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่
ตัวอย่าง ขยายกริ ยา เช่น นักเรี ยนเดินเล่นตอนเช้า
………………………………………………………………………………………...

๒๐
๔. คากริ ยาและประเภทของคากริ ยา
ประโยค
คากริยา
ประเภทของคากริยา
กิน
สกรรมกริ ยา
ตัวอย่ าง : แมวกินปลา
๑) ฉันไปโรงเรี ยน
ไป
อกรรมกริ ยา
๒) แดงเหมือนพ่อมาก
เหมือน
วิกตรรถกริ ยา
๓) แม่ซ้ือปลาจากตลาด
ซื้อ
สกรรมกริ ยา
๔) เจ้าด่างวิ่งเร็ วมาก
วิ่ง
อกรรมกริ ยา
๕) ประตูบา้ นเปิ ดแต่เช้า
เปิ ด
อกรรมกริ ยา
๖) แม่เปิ ดประตูตอนเช้า
เปิ ด
สกรรมกริ ยา
๗) แมวนอนใกล้หน้าต่าง
นอน
อกรรมกริ ยา
๘) เขาเป็ นนักกีฬาที่เก่งมาก
เป็ น
วิกตรรถกริ ยา
๙) นกเกาะบนต้นไม้
เกาะ
อกรรมกริ ยา
๑๐) ฉันมีสวนมะพร้าวสิ บไร่
มี
สกรรมกริ ยา
๕. คากริ ยาที่ควรเติมในช่องว่าง หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน
๑) ขนมวางอยูบ่ นโต๊ะ
๒) ความจริ งเป็ นสิ่ งไม่ตาย
๓) ยายป้ อนข้าวหลาน
๔) ตารวจจับผูร้ ้ายแล้ว
๕) นักเรี ยนต้องอ่านหนังสื อทุกวัน

๒๑
แบบประเมินการปฏิบัตติ ามใบงาน กลุ่มที่ ……………
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการที่ประเมิน

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

บอกความหมายและประเภท
ของคากริ ยาได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
บอกหน้าที่และใช้คากริ ยาได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๒๒

บทเรียน เรื่อง คาวิิเษณ์
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของคาวิเศษณ์

ความหมายของคาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ หมายถึง คาที่มีความหมายบ่งชี้ลกั ษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด
สัณฐาน (รู ปทรง) สี กลิ่น รส นอกจากนี้ยงั บ่งชี้ สถานที่ ปริ มาณ จานวน เป็ นต้น
ประเภทของคาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ แบ่งออกเป็ น ๙ ประเภท คือ
๑. ลักษณวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์บอกลักษณะ ชนิด สี ขนาด สัณฐาน เสี ยง
อาการ กลิ่น รส ความรู้สึก ได้แก่คาว่า ชัว่ ดี ขาว ดา ใหญ่ เล็ก เปรี้ ยว หวาน ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- ฉันมีกระเป๋ าใบเล็ก
- ยายดีมีบา้ นหลังใหญ่
- ดอกมะลิมีกลิ่นหอม
๒. กาลวิเศษณ์ คอื คาวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต อนาคต
ปัจจุบนั ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- ฉันนอนก่อนฉันจึงตื่นเช้ า
- หน้าหนาวนักเรี ยนมักจะมาสาย
- คนโบราณไม่ชอบทางานเวลากลางคืน

๒๓
๓. สถานวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น บน ล่าง เหนือ ใต้ ใกล้
ไกล ซ้าย ขวา หน้า หลัง ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- จากทิศเหนือเขาล่องเรื อไปทิศใต้
- คนฉลาดอยูห่ น้ าคนกล้าอยูห่ ลัง
- รถเร็ วชิดขวารถช้าชิดซ้ าย
๔. ประมาณวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์บอกปริ มาณหรื อจานวน เช่น มาก น้อย
ทั้งหมด ทั้งนั้น ทั้งสิ้น และบอกจานวนนับ เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
- คนอ้วนมักกินจุ
- คนสูบบุหรี่ มากไม่ดี
- ชนทั้งผองเป็ นพี่นอ้ ง
๕. นิยมวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะแน่นอนหรื อจากัดลงไป
ได้แก่คาว่า นี่ นัน่ โน่น ทั้งนี้ ทั้งนั้น แน่นอนทีเดียว อย่างนี้ อย่างนั้น ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- บ้านนีม้ ีคนซื้อไปแล้ว
- ขนมนีฉ้ นั ทาเองทั้งนั้น
- ผลไม้นตี่ อ้ งปลอกเปลือกอย่ างนี้
๖. อนิยมวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่บอกความไม่ช้ ีเฉพาะ ไม่กาหนดแน่นอน
ได้แก่คาว่า ใด อันใด ใย ทาไม อะไร เช่นไร เหตุใด ไหน ฯลฯ (แต่ไม่ใช่คาถาม)
ตัวอย่ าง
- คนไหนจะนอนก่อนก็ได้
- ปี นี้เธอมีอายุเท่ าไรก็ช่างเธอซิ
- สิ่ งใดก็ไม่สาคัญเท่าความสามัคคี

๒๔
๗. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือวิเศษณ์ที่บอกเนื้อความเป็ นคาถามหรื อความสงสัย ได้แก่
คาว่า หรื อ ใด อะไร ทาไม ไหน อย่างไร เช่นใด ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- ปี นี้เธอมีอายุเท่ าไร
- คนไหนไม่ส่งการบ้าน
- สิ่ งใดอยูใ่ นตูเ้ ธอรู้ไหม
๘. ประติชญาวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์แสดงคาขานรับในการเจรจาโต้ตอบ
ได้แก่คาว่า จ๋ า จ๊ะ ค่ะ ครับ ขอรับ ขา โว้ย ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- คุณแม่ขา สวัสดีค่ะ
- ท่านขอรับโปรดเมตตาผมเถิด
- คุณครู ครับ อธิบายช้า ๆ หน่อยครับ
๙. ปฏิเสธวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ ได้แก่คาว่า ไม่
ไม่ได้ หามิได้ ไม่ใช่ หาไม่ บ่ ไม่…มิได้ ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- เขามิได้ รักเธอหรอก
- น้องไม่ อ่านหนังสื อ
- เงินทองมิใช่ ของหาง่ายนะลูก

๒๕

หน้ าทีแ่ ละตัวอย่ างการใช้ คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ มกั ทาหน้ าทีเ่ ป็ นส่ วนขยายในประโยคได้ แก่
๑. ขยายคานาม เช่น
บ้านเก่าทาสี ใหม่
หนังสื อนีค้ ุณแม่ซ้ือให้
๒. ขยายคาสรรพนาม เช่น
ชายคนนั้นต้องเป็ นเขาแน่
เธอทั้งหลายโปรดงดสูบบุหรี่
๓. ขยายคากริยา เช่น
นกบินสู ง
เขาวิ่งเร็ว
๔. ขยายคาวิเศษณ์ เช่น
เด็กคนนั้นกินจุมาก
ฉันทาเองจริงๆ
๕. เป็ นคาอกรรมกริยา หรื อกริ ยาที่ไม่ตอ้ งการกรรม เช่น
ด.ญ. สมหญิงสวย
ด.ช. สมชายหล่อ
***************************

๒๖

เลขที่

ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
รายชื่อสมาชิก
ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คาวิเศษณ์ หมายความว่า …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
๒. คาวิเศษณ์ มี…………….ประเภท ได้แก่ …………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงระบุหน้าที่ของคาวิเศษณ์มา ๔ อย่าง ยกตัวอย่างประกอบ
๑. …………………………………………………………
๒. …………………………………………………………
๓. …………………………………………………………
๔. …………………………………………………………
๔. เติมคาในช่องว่างให้ได้ความบริ บูรณ์
๑) ถ้าเรามีร่ายกาย………….. สุขภาพ …………….จิตใจ……….
ก็นบั ว่าเราเป็ นคนโชคดี
๒) วันนี้มีเค้าว่าฝนจะตก………. เพราะท้องฟ้ ามืด………..และอากาศชื้น…….
๓) นางงามในวรรณคดีไทยจะต้องมีรูปร่ าง………….…….ผิว………………..
ผม………………..ท่วงทีกริ ยา ……………………………………………

๒๗
เฉลยใบงานที่ ๑
เติมคาในช่ องว่ างดังนี้
๑. คาวิเศษณ์ หมายความว่า คาที่ใช้ขยายอื่น ๆ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น
๒. คาวิเศษณ์ มี ๙ ประเภท ได้แก่
๑. ลักษณวิเศษณ์
๒. กาลวิเศษณ์
๓. สถานวิเศษณ์
๔. ประมาณวิเศษณ์
๕. นิยมวิเศษณ์
๖. อนิยมวิเศษณ์
๗. ปฤจฉาวิเศษณ์
๘. ประติชญาวิเศษณ์
๙. ปฏิเสธวิเศษณ์
๓. หน้าที่ของคาวิเศษณ์ ๔ อย่าง ได้แก่
๑. ขยายคานาม เช่น บ้านเก่าทาสี ใหม่
๒. ขยายคาสรรพนาม เช่น เธอทั้งหลายโปรดงดสูบบุหรี่
๓. ขยายคากริ ยา เช่น เขาวิ่งเร็ ว
๔. ขยายคาวิเศษณ์ เช่น เด็กคนนั้นกินจุมาก
๔. เติมคาในช่องว่างดังนี้ (อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน)
๑) ถ้าเรามีร่ายกาย สมบูรณ์ สุขภาพ แข็งแรง จิตใจ ดี ก็นบั ว่าเราเป็ นคนโชคดี
๒) วันนี้มีเค้าว่าฝนจะตก หนัก เพราะท้องฟ้ ามืด ครึ้ม และอากาศชื้น มาก
๓) นางงามในวรรณคดีไทยจะต้องมีรูปร่ าง สันทัด ผิว สวย
ผม ดา ท่วงทีกริ ยา อ่อนโยน

๒๘

แบบประเมินการปฏิบตั ิตามใบงาน กลุ่มที่ ……………
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการที่ประเมิน

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

บอกความหมายและประเภท
ของคาวิเศษณ์ได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
บอกหน้าที่และใช้คาวิเศษณ์ได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๒๙

บทเรี ยน เรื่ อง คำบุพบท
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมาย ประเภทและหน้าที่ของคาบุพบท

ความหมายของคาบุพบท
คาบุพบท คือคาที่ใช้นาหน้าคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา หรื อคาวิเศษณ์
เพื่อบอกตาแหน่งของคาเหล่านั้น และแสดงความสัมพันธ์กนั ระหว่างคาหรื อประโยค
ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ตัวอย่าง
- สุนทรภู่เป็ นบิดา แห่ ง กลอนตลาด
- ฉันอยู่ ใกล้ เธอ
- เขาอยูก่ นั ตาม มี ตาม เกิด

ประเภทของคาบุพบท
คาบุพบท จาแนกออกได้ ๒ ประเภท คือ
๑. คาบุพบททีแ่ สดงความสั มพันธ์ กบั บทอืน่ ได้แก่
๑.๑ นามกับนาม
เช่น ฉันชอบนาฬิกา ของนายแดง
๑.๒ นามกับสรรพนาม เช่น มือของ เขาสวยมาก
๑.๓ นามกับกริยา
เช่น อาหาร สาหรับ รับประทานมีอะไรบ้าง
๑.๔ สรรพนามกับนาม เช่น เธอพบใคร ใน ห้องนั้น
๑.๕ สรรพนามกับสรรพนาม เช่น อะไร ของ เธอที่หายไป
๑.๖ สรรพนามกับกริยา
เช่น เธอเห็น แก่ กิน
๑.๗ กริยากับนาม
เช่น พี่คุย กับ น้อง

๓๐
๑.๘ กริ ยากับสรรพนาม เช่น เขาคิด ของ เขาเอง
๑.๙ กริ ยากับกริ ยา
เช่น กิน เพื่อ อยู่
๑.๑๐ ประโยคกับประโยค เช่น เขานอน ตั้งแต่ ฝนตกครั้งแรก
๒. คาบุพบททีไ่ ม่ แสดงความสั มพันธ์ กบั บทอืน่ ได้แก่ คาบุพบทที่เป็ น
คาร้องเรี ยก มักมีคาว่า ดูกร ดูก่อน ดูรา ข้าแต่ ดูแน่ะ คาบุพบททั้ง ๕ คานี้
มิได้ทาหน้าที่ประกอบส่วนใดของประโยคนอกจากเป็ นคาร้องเรี ยกเท่านั้น
ตัวอย่ าง
- ดูกร มหาพราหมณ์ ท่านจงทาตามที่เราบอก
- ดูก่อน ภิกษุท้งั หลาย เราขอเตือนท่านทั้งหลายให้เป็ นผูส้ งบ
- ดูรา สหายที่รัก ขอท่านจงมีความอดทนเถิด
- ข้ าแต่ ท่านผูเ้ จริ ญทั้งหลาย
- ดูแน่ ะ .. พี่นอ้ งทั้งหลาย บัดนี้เรามาช่วยท่านแล้ว
หน้ าทีแ่ ละตัวอย่ างการใช้ คาบุพบท
คาบุพบททาหน้ าทีใ่ นประโยค ดังนี้
๑. นาหน้ าคานาม ตัวอย่าง เช่น
เงิน ของ ครู หาย
เขานัง่ บน เก้าอี้
๒. นาหน้ าคาสรรพนาม ตัวอย่าง เช่น
ฉันคิด ถึง เธอเสมอ
หนังสื อ ของ เขาอยูท่ ี่นี่
๓. นาหน้ าคากริยา ตัวอย่าง เช่น
เขาเห็น แก่ กิน
เขาทางานหนัก จนกระทัง่ ตาย

๓๑
๔. นาหน้ าคาวิเศษณ์ ตัวอย่าง เช่น
เขามา โดย เร็ ว
ฉันพูด ตาม จริ ง
๕. นาหน้ าประโยค ตัวอย่าง เช่น
เขามา ตั้งแต่ ฉันตื่นนอน
เขาพูดเสี ยงดัง กับ คนที่หูตึง

๓๒
ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
เลขที่

รายชื่อสมาชิก

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คาบุพบท หมายถึง …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
๒. คาบุพบท มี…………….ประเภท ได้แก่ …………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงระบุหน้าที่ของบุพบทมา ๕ อย่าง ยกตัวอย่างประกอบ
๑. …………………………………………………………
๒. …………………………………………………………
๓. …………………………………………………………
๔. …………………………………………………………
๕. …………………………………………………………
๔. ดูหนังสื อเรี ยน หลักการใช้ภาษาไทย ม.๑ สานักพิมพ์วฒั นาพานิช หน้า ๖๗-๖๘
ประกอบ
๑) ฉันเห็น …………ตาทีเดียว เธอเป็ นคนหยิบปากกา ……….นายแดงไป
๒) จาเลยให้การ …….. ศาล……………..ความเป็ นจริ ง
๓) เขาทางานหนัก ………………ลูก
๔) เสื้ อตัวนี้เหมาะ ………… รู ปร่ างของเธอ
๕) ควรเรี ยนวิธีรับประทานอาหาร …………ช้อนส้อม

๓๓

เฉลยใบงานที่ ๑
เติมคาในช่ องว่ างดังนี้
๑. คาบุพบท หมายถึง คาที่ใช้นาหน้าคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา
หรื อคาวิเศษณ์ เพื่อบอกตาแหน่งของคาเหล่านั้นและแสดงความสัมพันธ์กนั
๒. คาบุพบท มี ๒ ประเภท ได้แก่
๑. คาบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์กบั บทอื่น เช่นคาว่า แก่ เพื่อ ต่อ
แต่ กว่า จาก แห่ง ของ เมื่อ เป็ นต้น
๒. คาบุพบทที่ไม่แสดงความสัมพันธ์กบั บทอื่น เช่นคาว่า ดูก่อน ดูรา
ข้าแต่ แนะ เป็ นต้น
๓. หน้าที่ของคาบุพบทมี ๕ อย่าง ได้แก่
๑. นาหน้ าคานาม ตัวอย่าง เช่น เขานัง่ บน เก้าอี้
๒. นาหน้ าคาสรรพนาม ตัวอย่าง เช่น หนังสื อ ของ เขาอยูท่ ี่นี่
๓. นาหน้ าคากริยา ตัวอย่าง เช่น เขาเห็น แก่ กิน
๔. นาหน้ าคาวิเศษณ์ ตัวอย่าง เช่น ฉันพูด ตาม จริ ง
๕. นาหน้ าประโยค ตัวอย่าง เช่น เขามา ตั้งแต่ ฉันตื่นนอน
๔. เติมคาในช่องว่างดังนี้ (อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน)
๑) ฉันเห็น กับ ตาทีเดียว เธอเป็ นคนหยิบปากกา ของ นายแดงไป
๒) จาเลยให้การ ต่ อ ศาล ตาม ความเป็ นจริ ง
๓) เขาทางานหนัก เพือ่ ลูก
๔) เสื้ อตัวนี้เหมาะ กับ รู ปร่ างของเธอ
๕) ควรเรี ยนวิธีรับประทานอาหาร ด้ วย ช้อนส้อม

๓๔

แบบประเมินการปฏิบตั ิตามใบงาน กลุ่มที่ ……………
ที่

รายการที่ประเมิน

๑
๒
๓
๔

เติมคาในช่องว่างได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
ใช้ภาษาและเขียนหนังสื อได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๓๕

บทเรี ยน เรื่ อง คำสันธำน
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมาย ประเภทและหน้าที่ของคาสันธาน

ความหมายของคาสั นธาน

คาสันธาน คือคาที่ทาหน้าที่เชื่อมคากับคา วลีกบั วลี หรื อประโยคกับประโยค
เพื่อให้คาหรื อข้อความ หรื อประโยคมีความเชื่อมกันอย่างสละสลวย
ตัวอย่ าง
- ฉันรักเธอ แต่ เธอไม่รู้หรอก
- คุณจะดื่มน้ าชา หรือ กาแฟคะ
- แม้ ว่า เขายากจน แต่ เขาก็ต้ งั ใจเรี ยน

ประเภทของคาสั นธาน
คาสั นธาน จาแนกประเภทออกได้ดงั นี้
๑. สั นธานเชื่อมความคล้อยตามกัน ได้แก่คาว่า และ กับ
ทั้ง…. และ พอ…ก็ ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- เขา และ เธอไปเที่ยวน้ าตก
- พอ ฝนตกน้ า ก็ ท่วม
๒. สั นธานเชื่อมความขัดแย้ งกัน ได้แก่คาว่า แต่ แต่วา่ ถึง…ก็
ถ้า…ก็ แม้…ก็ ฯลฯ

๓๖
ตัวอย่ าง
- เขาขยัน แต่ สอบตก
- ถึง เขาจะปฏิเสธ ก็ ไม่พน้ ผิด
๓. สั นธานเชื่อมความทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลกัน ได้แก่คาว่า จึง เพราะฉะนั้น
เพราะ …จึง ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- เธอขยัน จึง สอบได้คะแนนดี
- เพราะ เขาไม่ชอบ จึง ไม่ต้ งั ใจเรี ยน
๔. สันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คาว่า หรื อ
ไม่…ก็ มิฉะนั้น ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- เธอจะไปงานเลี้ยง หรือ จะอยูบ่ า้ น
- เธอต้องมาให้ทนั มิฉะนั้น จะถูกตัดสิ ทธิ์
๕. สั นธานเชื่อมความต่ างตอนกัน ได้แก่คาว่า ฝ่ าย ส่วน ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- ฉันเขียนหนังสื อ ส่ วน เธอเอาแต่นอน
- อนึ่งเล่าเจ้านั้นก็เฉยอยู่
๖. สั นธานเชื่อมความเพือ่ สละสลวย ได้แก่คาว่า อันว่า อย่างไรก็ดี
อย่างไรก็ตาม ฯลฯ
ตัวอย่ าง
- คาสันธานนี้ยาก อย่ างไรก็ตาม ครู จะอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจให้ได้
- อันว่ า ความกรุ ณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่

๗. สั นธานเชื่อมความแสดงความเปรียบเทียบ ได้แก่คาว่า เหมือนกับ
ราวกับ ดุจดัง ฯลฯ

๓๗
ตัวอย่ าง
- เขาวิ่งเร็ ว ราวกับ ลมพัด
- นัยน์ตาเธอ ดุจ เนื้อทราย
หน้ าทีแ่ ละตัวอย่ างการใช้ คาสั นธาน
๑. ทาหน้าที่เชื่อมคากับคาที่เป็ นชนิดเดียวกัน
ตัวอย่ าง :
ในตะกร้าผลไม้มีมะม่วง มะปราง ส้มโอ และทุเรี ยน
๒. ทาหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค
ตัวอย่ าง :
หยกขยันทางาน จึง เป็ นที่รักของป้ าสมศรี
๓. ทาหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความ
ตัวอย่ าง :
การเชื่อข่าวลือที่เขาเล่าต่อ ๆ กันมา มักจะเสี ยงาน ฉะนั้น เมื่อฟังข่าวใด ๆ แล้ว
ควรไตร่ ตรองให้รอบคอบเสี ยก่อน

*********************************

๓๘
ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม.๑
เลขที่

รายชื่อสมาชิก

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ ให้ถกู ต้อง
๑. คาสันธาน หมายถึง …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
๒. คาสันธาน มี…………….ประเภท ได้แก่ …………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงระบุหน้าที่ของคาสันธานมา ๓ อย่าง และยกตัวอย่างประกอบ
๑. …………………………………………………………
๒. …………………………………………………………
๓. …………………………………………………………
๔. เติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑) ฉันชวนเขาแล้ว …………………..เขาไม่มา
๒) ………….เขาจะยากจน เขา ……………ไม่โกงใคร
๓) ………… เขาประมาท เขา ……………..ขับรถชนเด็ก
๔) เขาไว้ใจให้เราทาเรื่ องนี้ให้เสร็ จ ………….. เราจะเหลวไหลไม่ได้
๕) เธอจะไปรับเงินเอง ………………เธอจะมอบฉันทะให้ใครไปแทน

๓๙
เฉลยใบงานที่ ๑
เติมคาในช่ องว่ างดังนี้
๑. คาสันธาน หมายถึง คาที่ใช้เชื่อมคากับคา ประโยคกับประโยคหรื อข้อความกับ
ข้อความเพื่อให้สละสลวย
๒. คาสันธาน มี ๗ ประเภท ได้แก่
๑. สั นธานเชื่อมความคล้อยตามกัน ได้แก่คาว่า และ กับ
๒. สั นธานเชื่อมความขัดแย้ งกัน ได้แก่คาว่า แต่ แต่วา่ ถึง…ก็
๓. สั นธานเชื่อมความทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลกัน ได้แก่คาว่า จึง เพราะฉะนั้น
๔. สั นธานเชื่อมความให้ เลือกเอาอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ได้แก่คาว่า หรื อ
๕. สั นธานเชื่อมความต่ างตอนกัน ได้แก่คาว่า ฝ่ าย ส่วน ฯลฯ
๖. สั นธานเชื่อมความเพือ่ สละสลวย ได้แก่คาว่า อันว่า อย่างไรก็ดี
๗. สั นธานเชื่อมความแสดงความเปรียบเทียบ ได้แก่คาว่า เหมือนกับ
๓. หน้าที่ของคาสันธาน ๓ อย่าง ได้แก่
๑. ทาหน้าที่เชื่อมคากับคา เช่น หล่อนชอบทั้งมะลิและกุหลาบ
๒. ทาหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น เขาเกียจคร้านเขาจึงสอบตก
๓. ทาหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความ เช่น คนเราต้องการปัจจัย ๔
ด้ วยเหตุนี้ เราจึงจาเป็ นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อปัจจัย ๔
๔. เติมคาในช่องว่างดังนี้
๑) ฉันชวนเขาแล้ว แต่ เขาไม่มา
๒) ถึง เขาจะยากจน เขา ก็ ไม่โกงใคร
๓) เพราะ เขาประมาท เขา จึง ขับรถชนเด็ก
๔) เขาไว้ใจให้เราทาเรื่ องนี้ให้เสร็ จ ดังนั้น เราจะเหลวไหลไม่ได้
๕) เธอจะไปรับเงินเอง หรือ เธอจะมอบฉันทะให้ใครไปแทน

๔๐

แบบประเมินการปฏิบตั ิตามใบงาน กลุ่มที่ ……………ชั้น ม. ๑
ที่

รายการที่ประเมิน

๑

บอกความหมายและประเภท
ของคาสันธานได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
บอกหน้าที่และใช้คาสันธานได้ถกู ต้อง
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

๒
๓
๔

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………

๔๑

บทเรี ยน เรื่ อง คำอุทำน
ใบความรู้ที่ ๑
เรื่ อง ความหมายและประเภทของคาอุทาน

ความหมายของคาอุทาน
คาอุทาน คือคาที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกของผูพ้ ดู ไม่จดั เป็ นส่วนสาคัญ
ในประโยค คือไม่เป็ นส่วนของภาคประธานหรื อภาคแสดง แต่คาอุทานบ่งบอกให้ผฟู้ ัง
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผูพ้ ดู ในขณะนั้น ดังนั้น การพิจารณาความหมายของคาอุทาน
เราจึงต้องพิจารณาให้สมั พันธ์กบั ข้อความของประโยคนาหน้า หรื อประโยคหลังคาอุทาน
นั้น ๆ ด้วย แต่ในบางกรณี ผพู้ ดู อาจเปล่งคาอุทานโดยไม่มีประโยคก็ได้
ประเภทของคาอุทาน
คาอุทาน แบ่ งได้ ๒ ประเภท คือ
๑. คาอุทานบอกอาการ
ต่าง ๆ เช่น
เมื่อรู้สึกแปลกใจ
เมื่อรู้สึกสงสาร
เมื่อรู้สึกเจ็บ
เมื่อรู้สึกผิดหวัง
เมื่อรู้สึกหวาดกลัว
เมื่อรู้สึกตกใจ

คาอุทานประเภทนี้เป็ นคาที่เปล่งออกมาเมื่อมีความรู้สึก
ก็เปล่งออกมาว่า
ก็เปล่งออกมาว่า
ก็เปล่งออกมาว่า
ก็เปล่งออกมาว่า
ก็เปล่งออกมาว่า
ก็เปล่งออกมาว่า

โอ้โฮ แหม อะไรกัน
อนิจจา โถ พุทโธ่ พุทโธ่เอ๋ ย
โอย โอ๊ย อุย๊
ว้า เฮ้อ
แย่แล้ว ตายละวา
ว้าย อุย๊ ต๊ายตาย

๔๒

๒. คาอุทานเสริมบท คาอุทานประเภทผูใ้ ช้มกั ไม่คานึงถึงคาเสริ ม แต่มุ่งจะเสริ ม
น้ าหนักแก่คาที่ถกู เสริ ม และผูก้ ล่าวมักจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
เมื่อรู้สึกโล่งใจ
อาจอุทานว่า เออ ! หมดเรื่ องหมดราวกันเสี ยที
เมื่อรู้สึกราคาญ
อาจอุทานว่า ดูซิมือไม้ ฉนั เปื้ อนหมด
เมื่อรู้สึกรังเกียจ
อาจอุทานว่า เมื่อไร จะตัดผมตัดเผ้ าเสี ยที

***********************

ตัวอย่ างแถบประโยคการใช้ คาอุทาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พุทโธ่ ! ก็แค่น้ ีนี่เอง
อุ๊ย ! เจ็บเหลือเกิน
ว๊ าย ! เกรดสี่ เชียวหรื อ
ฉันไม่มีหนังสื อหนังหา อะไรหรอก
เธอเข้ าอกเข้ าใจมากแค่ไหน

***********************

๔๓

ใบงานที่ ๑ กลุ่มที่ ………….. ชั้น ม. ๑
เลขที่

รายชื่อสมาชิก

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

คาชี้แจง : นักเรี ยนทุกกลุ่มเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. คาอุทาน หมายถึง ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
๒. คาอุทาน มี…………….ประเภท ได้แก่
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
๓. จงแต่งประโยคที่มีคาอุทานมา ๕ ประโยค
๑) ……………………………………………………………………………
๒) …………………………………………………………………………..
๓) …………………………………………………………………………..
๔) ………………………………………………………………………….
๕) …………………………………………………………………………..
๔. จงเติมคาอุทานเสริ มบทต่อไปนี้ให้เหมาะสม
๑) เธออาบน้ า…………...แล้วหรื อยัง
๒) จงหมัน่ ดูหนังสือ…………..…หน่อยนะ
๓) เธอ……………ได้ดีแล้วอย่าลืมฉันล่ะ
๔) เอาของฝาก……………..ติดมือไปด้วย
๕) เขาไม่มี…………สตางค์มากมายพอที่จะฝากมาหรอกนะ
เฉลยใบงานที่ ๑

๔๔

เติมคาในช่ องว่ างดังนี้
๑. คาอุทาน หมายถึง คาที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ หรื อความรู้สึกของผูพ้ ดู
๒. คาอุทาน มี ๒ ประเภท ได้แก่
๑. คาอุทานบอกอาการ
๒. คาอุทานเสริมบท
๓. แต่งประโยคที่มีคาอุทาน ๕ ประโยค (อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ อน)
๔. เติมคาอุทานเสริ มบทต่อไปนี้
๑) เธออาบน้ าอาบท่าแล้วหรื อยัง
๒) จงหมัน่ ดูหนังสือหนังหาหน่อยนะ
๓) เธอได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมฉันล่ะ
๔) เอาของฝากติดไม้ติดมือไปด้วย
๕) เขาไม่มีสตุง้ สตางค์มากมายพอที่จะฝากมาหรอกนะ

๔๕
แบบประเมินการปฏิบตั ิตามใบงาน กลุ่มที่ ……………ชั้น ม. ๑
ที่

รายการที่ประเมิน

๑
๒

เติมคาในช่องว่างได้สมบูรณ์ถกู ต้อง
ใช้คาอุทาน / แต่งประโยคได้
เหมาะสม
ความสะอาดเรี ยบร้อย
ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่
รวม
คะแนนรวมที่ได้

๓
๔

ระดับคะแนน
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ………………………………….ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ…………
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