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 ประโยค (Sentence) หมายถงึหน่วยหนึ่งของภาษา ท่ีมีความสมบรูณ์โดย
การเป็นการแทนความหมายของสภาพ ประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง
การประกอบประโยคจะประกอบค าสองค าหลกั ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นค านามในภาค
ประธาน (Subject) และค ากริยาในภาคแสดง หรือภาคขยายประธาน 
(predicate) โดยมากจะยดึหลกัว่าประโยคท่ีสมบรูณ์ จะต้องประกอบด้วย
กริยาแท้อยา่งน้อยหนึง่ตวั หรือเพ่ือง่ายตอ่การท าความเข้าใจประโยค คือ ค า
หลายๆ ค ารวมกนั โดยมีกริยาส าคญัอา่นแล้วได้ใจความสมบรูณ์ เช่น 

 I see a dog. 

 Where is the book? 

 Come here. 



 แตถ้่าหากค าหลายๆ ค ารวมกนัแล้ว อ่านไมไ่ด้ความโดยขาดกริยาส าคญั กลุม่ค า
เหลา่นัน้ เรียกว่า วลี (Phrase) 

 In the morning 

 Across the river 

 Along the road 

 At our school 

 A beautiful rose 

 Two years ago 

 



 ประโยค (Sentence) แบง่เป็นสว่นส าคญัได้ 2 สว่น คือ ภาคประธาน 
(Subject) และภาคแสดงขยายประธาน (Predicate) 

 ประธาน (Subject) คือ สว่นท่ีเป็นผู้แสดงกริยาในประโยค 
◦ ค ำนำม 
 The man, The cat, Those children 

◦ สรรพนำม 
 I, You, He, She, It, We, They 

 ภาคแสดง (Predicate) คือสว่นท่ีแสดงให้ทราบวา่ ประธานท าอะไร โดยมี
ค ากริยา (Verb) เป็นส าคญั และบางครัง้อาจจะมีกรรม (Object) หรือ
สว่นขยายอ่ืนๆ ก็ได้ 
 



5.3.1 Simple Sentence (เอกตัถประโยค) 
 เป็นประโยคความเดียว หมายถึง ประโยคท่ีพดูออกไปแล้ว มีความหมายอนั

บริบรูณ์เพียงความเดียว มีใจความเดียว โดยมีภาคประธานเป็นตวัเดียว 
และมีภาคกริยาเพียงตวัเดียว 

 ตวัอยา่งประโยค 
 I am a Buddhist student of MCU. 

 He walks in the garden. 

 She is studying Basic English. 

 They play soccer together. 

 The sun rises in the East. 
 



 ในประโยคหนึง่มี 1 ประธาน และ 1 กริยา 
 สามารถแบง่ออกได้เป็น 6 รูปแบบ 

1) ประโยคบอกเลา่ (Affirmative Sentence) 

2) ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 

3) ประโยคค าถาม (Interrogative Sentence) 

4) ประโยคค าถามเชิงปฏิเสธ (Negative Question 

   Sentence) 

5) ประโยคขอร้องหรือบงัคบั (Imperative Sentence) 

6) ประโยคอทุาน (Exclamation Sentence) 



 เป็นประโยคท่ีบรรยายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในสาร 
 ตวัอยา่งประโยค 

 - The students are in the university. 

 - She is my best mom. 

 - We played football in the playground. 

 - They were walking in the rain. 

 - My books are under a table. 



 สามารถนบัเป็นประโยคบอกเลา่ชนิดหนึง่ โดยผู้พดูมกัจะเน้นในการ
ปฏิเสธมากกวา่ โดยจะมีค าวา่ไม ่(not) อยูด้่วย 

 ตวัอยา่งประโยค 
  - He is not in the room. 

  - They have not much money. 

  - She does not see him. 

  - I am not smoking. 

  - You do not have to go to the zoo. 



 ประโยคท่ีมีเนือ้ความเป็นค าถาม ได้แก่ ประโยคท่ีมีเนือ้ความเป็น
ค าถาม เพื่อต้องการทราบค าตอบ 

 ตวัอยา่งประโยค 
  - Do you go to school? 

  - What did you want? 

  - What do you want to be? 

  - Can you speak English? 

  - Where do you come from? 



 ได้แก่ประโยคท่ีมีค าถามเชิงปฏิเสธ 
ตวัอยา่งประโยค 
 - Why do not you do that again? 

 - Does not he do his homework? 

 - Can not Saengdao sing a song? 

 - Has not she a book? 

 - Have not they any girlfriends? 



 ประโยคท่ีให้ผู้ ฟังเตม็ใจท าตาม หรือต้องท าตามท่ีผู้พดูต้องการ มี
เนือ้ความขอร้องหรือบงัคบัให้กระท า 

 ตวัอยา่งประโยค 
 - Stand up please. / Please stand up. 
 - Help me please. / Please help me. 
 - You should follow my words/orders. 
 - Don’t shut/close the door. 
 - Stop what you are doing. / Stop it. 
 - Freeze. 



 เป็นประโยคท่ีมีจดุประสงค์พิเศษเหนือกวา่ประโยคบอกเลา่ โดยให้ผู้ ฟัง
เข้าใจถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สกึโดยตรง มีเนือ้ความเปลง่อทุานขึน้ 
มีทัง้ ตกใจ ประหลาดใจ เสียใจ ดีใจ 

 ตวัอยา่งประโยค 
  - Oh! My god (gosh)! 
  - How beautiful she is! 
  - Wow, what a pity! 
  - How nice she is! 
  - What a surprise! 



5.3.2 Compound Sentence (อเนกตัถประโยค) 
 ประโยคความรวม หมายถงึ ประโยคความเดียวตัง้แต ่2 ประโยคน ามา

รวมกนัอยา่งมีระบบระเบียบและได้ใจความสมบรูณ์ โดยมีสนัธานเป็น
ตวัเช่ือมประสาน (coordinating conjunctions)   
อยูใ่นระหวา่งประโยคความเดียวนัน้ 

 ประโยคใหญ่ท่ีรวมประโยคเลก็ Simple Sentence 2 ประโยค
เข้าด้วยกนั หรืออาจจะเรียกวา่ Double Sentence ก็ได้ 

 ค าสนัธาน (Conjunctions) เช่ือมประโยค คือ 
 and, but, or, therefore, for, both…and, 

either…or, neither…nor, as well as, not 
only…but also 



 

 

 

 

 

For     And    Nor   But    Or     Yet  So 

F A N B O Y S 



 Susan wants to eat but John does not want. 

 Peter went to see the movie and he liked it. 

 Both you and I have to visit the United 
Kingdom in one day. 

 You must do this or I shall punish you. 

 Neither the doctor nor the nurse is here. 

 Don’t talk about chocolate cakes, for I try to 
lose weight. 

 My mother is very kind and sweet, therefore 
many people love her.  

 



5.3.3 Complex Sentence (สงักรประโยค) 
 ประโยคความซ้อน หมายถึง ประโยคท่ีมีเนือ้ความซบัซ้อน โดย

ประโยคความเดียวประโยคหนึง่จะมีใจความส าคญั และอีก
ประโยคหนึง่จะมีใจความขยายประโยคหลกันัน้ ถ้าขาดเนือ้ความ
ใดเนือ้ความหนึง่แล้ว จะท าให้เนือ้ความทัง้หมดไม่สมบรูณ์ 

 Principal Clause + Subordinate Clause 
 Principal Clause + Dependent Clause 

 ประโยคหลัก + อนุประโยค หรือ ประโยคอำศัย 



 Subordinate Clause (อนปุระโยค) แบง่ออกตามหน้าท่ีได้ 3 แบบ 
 1. Noun Clause (นามานปุระโยค) คือ อนปุระโยคท่ีท าหน้าท่ี
เช่นเดียวกบันาม เช่น 

  I know who he is. (Object ของ know มี
ความหมายเหมือนกบั the man) 

  What he just said is true.  (Subject ของ is) 
 2. Adjective Clause (คณุานปุระโยค) คือ อนปุระโยคท่ีท าหน้าท่ี
ขยายนาม หรือ สรรพนามเช่นเดียวกบัคณุศพัท์ เช่น 

  The boy who is playing there is my son. 

  I like the rose that she gave me. 
 



 3. Adverb Clause (วิเศษณานปุระโยค) คือ อนปุระโยคท่ีท าหน้าท่ี
ขยายกริยา เช่นเดียวกบักริยาวิเศษณ์ เช่น 

  John came when I was asleep. (ขยาย came) 
  He died where he was born.  (ขยาย died) 
 
 สิ่งที่จะช่วยให้สังเกตว่ำเป็นประโยคควำมซ้อน หรือ Complex 

Sentence คือ 
  - Conjunction คือ ค ำสันธำนเป็นค ำที่ใช้เช่ือมประโยคเล็ก 
  - Relative Pronoun คือ ค ำสรรพนำมที่ใช้เช่ือมประโยค 



 Conjunction (สนัธาน) หรือค าเช่ือม 
◦ if , because, though, when 

◦ where, why, since, so 

◦ than, as, after, before 

◦ till, until, as soon as 

 

 Relative Pronoun ค าสรรพนามเช่ือม 
◦ who, whom, that, which, whose 


