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คํานํา 

 
  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง   คําประสม   ฉบับนี้   เปน
เครื่องมือท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย   ชั้น
มัธยมศึกษาปที่   ๓   นักเรียนสามารถฝกทักษะเพ่ิมเติมจากเน้ือหา   พรอมทั้ง
ประเมินผลตนเองไดจากเฉลย   โดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง   สามารถใช
เปนเอกสารประกอบการเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
  เอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี   ตองขอขอบพระคุณ
อาจารยสุชีรา   ชชัวารุรัตน   ครชูํานาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนวัดรวง   ที่กรุณาให
คําปรึกษา   แนะนํา   และเปนกําลังใจ   จนทําใหเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้มี
คุณคามากยิ่งข้ึน   หวังเปนอยางยิ่งวา   คงจะเปนประโยชนตอผูเรียนในการศึกษาหา
ความรูในเรื่อง   คําประสม   กับตนเองหรือกลุมผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
                                                                                    สุวดี   ไตรรงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน     ๑ 
สาระสําคัญ         ๒ 
จุดประสงคการเรียนรู        ๒ 
แบบทดสอบกอนเรียน        ๓ 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน       ๕ 
คําประสม         ๖ 
แบบฝกกิจกรรม                 ๑๒ 
เฉลยแบบฝกกิจกรรม                 ๑๕ 
แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                    ๑๖ 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน                                                                            ๑๘ 
บรรณานุกรม                                                                                                  ๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน 
 
 

  เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้   สรางข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาไดดวย
ตนเอง   โดยนักเรียนจะไดประโยชนจากบทเรียนตามจุดประสงคที่ต้ังไว   ดวยการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 

 ๑. นักเรียนอานจุดประสงคการเรียนรูกอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบ 
       การเรียน 

 ๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวบันทึกคะแนนไว 
 ๓. ศึกษาบทเรียนตามลําดับโดยไมตองรีบรอน   เมื่อเขาใจแลวใหทําแบบฝก
กิจกรรมหรอืตอบคําถามทุกขอ 

๔. เมื่อทํากิจกรรมเสริมความรูแลว   ใหนักเรียนตรวจดูเฉลยหนาถัดไป   ถา
ตอบผิดใหกลับไปศึกษาบทเรียนและตอบคําถามอีกครั้ง   เมื่อตอบถูกตอง
แลวจึงศึกษาเรื่องตอไป 

 ๕. นักเรียนตองไมดูเฉลยกอนทํากิจกรรมเสริมความรู   หรือแบบทดสอบ 
       กอนเรียน – หลังเรียน   ตองมีความซ่ือสัตยตอตนเอง 
๖.   นักเรียนตองศึกษาบทเรียนนี้ดวยตนเอง   ถามีปญหาหรือขอสงสัยให  
       ปรึกษาผูสอนทันที 
๗.   ใหนกัเรยีนเขียนคําตอบลงบนกระดาษคําตอบ   และหามขีดเขียนขอความ 
       ใดๆลงในบทเรียนนี้ 
๘.   เมื่อศึกษาจบแลว   ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบ 
       จากเฉลย   แลวนําผลคะแนนท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคะแนนครั้งกอน 

 ๙. สงคืนเอกสารประกอบการเรียนตามกําหนดเวลาและตองรักษาใหอยูใน 
       สภาพดแีละไมสูญหาย 

 
 



 
 
 

                            สาระสําคัญ 
   
                                      คําประสม    คือ   คําท่ีเกิดจากการนําคํามูล  

ต้ังแต  ๒   คําข้ึนไปมารวมกันอาจเปนคําไทยแท                                                      
                                                    หรือคําท่ีมาจากภาษอ่ืนก็ได   แลวเกิดความหมาย 
                                                    ใหมแตยังมีเคาความเดิมอยู     
 
 

                            จุดประสงคการเรียนรู 
                            ๑. บอกคําจํากัดความของคําประสมพรอมท้ัง  

                                    ยกตัวอยางได 
                              ๒. บอกรูปลักษณของคําประสมได 
                              ๓. นําคําประสมมาแตงประโยคได 

 
                                                                                                                             

                                                                                           
 
 
 



 
                                                          

                                                       สวัสดีครับเพ่ือนๆ   วันนี้จุกจะมาชวนเพ่ือนๆได  
                                              ศึกษาเรือ่ง   “   คําประสม  ”   ลองศึกษาเนื้อหากอน 
                                              นะครับจะทําใหเขาใจเรื่องคําประสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 

 
 
 
 
 

 



  
 

   คําประสม   คือ คําท่ีเกิดจากการนําคํามูลต้ังแต ๒ คําข้ึนไปมารวมกัน
อาจเปนคําไทยแทหรือคําท่ีมาจากภาษอ่ืนก็ได      แลวเกิดความหมายใหมแตยังมีเคา
ความเดิมอยู    เชน 
 

 

                                             +          
 = 

 
รถไฟ 

 

ประเภทของคําประสม  
               ๑.    คําท่ีนํามาประสมกันนํามาจากภาษาใดก็ได   เชน 
                     -   คําประสมท่ีเปนคําไทยกับคําไทย   เชน   แม + บาน   =   แมบาน พอ 
+ ตา   =   พอตา   โรง + เรียน   =   โรงเรียน 
                     -   คําประสมท่ีเปนคําไทยกับบาลี   เชน  ราช + วัง   =   ราชวัง             
พล + เรือน   =   พลเรือน    รถ + ไฟ   =   รถไฟ  
                      -   คําประสมระหวางภาษาบาลี สันสกฤตหรือคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน เชน 
กิจ + ธุระ   =   กิจธุระ   วงศ + ญาติ   =   วงศญาติ    น้ํา + ซุป   =   น้ําซุป  
                ๒. ชนิดของคํามูลท่ีนํามาผสมกัน อาจเปนนาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ 
บุพบท  
                       -   คําประสมท่ีมีคํานามเปนตัวต้ัง   เชน   พอตา    ปากจัด    คนใช 

 



น้ําหวาน    คนนอก    ภาคใต 
                      -   คําประสมท่ีมีคํากริยาเปนตัวต้ัง   เชน   ยิงปน   เชื่อใจ   หอหมก  จับ
จอง   อวดดี  
                      -  คําประสมท่ีมีคําวิเศษณเปนตัวต้ัง   เชน   หลายใจ  นารัก หวานเย็น  
                      -  คําประสมท่ีมีคําบุพบทเปนตัวต้ัง   เชน   ใตเทา   ทีน่อน   ใตดิน 
ลักษณะคําประสม 

                    คําประสมท่ีสรางมีลักษณะตางๆ ตามการใช แยกไดเปน ที่ใชเปน
คํานาม คํากริยา และคําวิเศษณ   คําประสมที่ใชเปนคํานาม สวนมากคําตัวต้ังเปน
คํานาม ที่เปนคําอ่ืนก็มีบาง   คําประสมประเภทนี้ใชเปนชื่อส่ิงตางๆ ที่มีความหมาย
จํากัดจําเพาะพอเอยชื่อข้ึนยอมเปนที่รับรูวาเปนชื่อของอะไรหากคําน้ันเปนท่ียอมรับ
ใชกันทั่วไปแลว 
          ๑. คําตัวต้ังเปนนามและคําขยายเปนวิเศษณ   ไดแก 

                           มด + แดง    คือ   มดชนิดหน่ึงตัวสีแดง  ไมใชมดตัวสีแดงทั่วๆ ไป 
อาจเติมตอเปน   มด + แดง +ไฟ   ก็ได   เปนการบอกประเภทยอยของ   มดแดง    ลง
ไปอีกทีหน่ึง  

                            รถ + เรว็   คือ   รถไฟท่ีเร็วกวาธรรมดาเพราะไมไดหยุดแวะทุก
สถานี 

                            น้ํา + แข็ง   คือ   น้ําชนิดหน่ึงที่แข็งเปนกอนดวยความเย็นจัดตาม
ธรรมชาติ หรือทําข้ึนที่เราใชอยูทุกวันหมายถึงนํ้าที่แข็งเปนกอนดวยกรรมวิธีอยาง
หน่ึง 
          ๒. คําตัวต้ังเปนคํานาม คําขยายเปนกริยา บางทีมีกรรมมารบัดวย  ไดแก 
 
                            ผา + ไหว   คือ   ผาสําหรับไหวที่ฝายชายนําไปใหแกญาติผูใหญ
ฝายหญิง เพ่ือแสดงความเคารพในเวลาแตงงาน 

ไม + เทา   คือ   ไมสาํหรับเทาเพ่ือยันตัว                            



                      

                       โตะ + กิน + ขาว   คือ   โตะสําหรับกินขาว 
          ๓.    คําตัวต้ังเปนคํานาม คําขยายเปนคํานามดวยกันไดแก 

เรือน + ตน + ไม    คือ   เรือนท่ีไวตนไมไมใหโดนแดดมาก                         

เกาอี้ + ดนตรี   คือ   การเลนชิงเกาอ้ีมีดนตรีประกอบเปนสัญญาณ                         

                        คน + ไข   คือ   คนที่เจ็บไขไดปวย อยูในความดูแลของแพทย    

                        แกง + ไก   คือ   แกงเผ็ดที่ใสไก ไมใชแกงที่ใสไกทั่วๆ ไป  

           ๔. คําตัวต้ังเปนคํานาม คําขยายเปนบุรพบท ไดแก  

                         คน + กลาง   คือ   คนท่ีไมเขาขางฝายใด คนที่ติดตอระหวางผูซื้อกับ   

                                               ผูขาย 

คน + ใน  คือ   คนในครอบครัว ในวงการ คนสนิท                           

                          เครื่อง + ใน  คือ   อวัยวะภายในของสัตว ซึ่งมักใชเปนอาหาร ไดแก 

                                               ตับ  ไต  ไส  ของหมู วัว  ควาย   เปนตน 

                           ฝาย + ใน  คือ  หญิงท่ีสังกัดอยูในพระราชฐานชั้นใน เปนเจานาย  

                                                 และ   ขาราชการ  

ความ + ใน   คือ   เรือ่งสวนตัวซ่ึงรูกันในระหวางคนสนิทกัน ๒ –   

คําวา   ราชวัง   เปน
คําประสมหรือเปลา

                            



                                                   ๓   คน 

 

                        

                        คน + นอก   คือ   คนนอกครอบครัว   นอกวงการ 

                        ของ + นอก   คือ   ของไมแท   มักใชหมายถึงทองวิทยาศาสตรที่เรียก   

                                             ทองนอก 

                       เมือง + นอก   คือ   ตางกระเทศ มักหมายถึงยุโรป   อเมรกิา 

                       นกัเรียน + นอก   ก็มักหมายถึงนักเรียนที่เรียนในถิ่นทั้งสองน้ัน 

ฝาย + หนา    คือ เจานายและขาราชการท่ีไมใชฝายใน                         

ความ + หลัง   คือ   เรื่องท่ีผานมาแลวของแตละคน                         

เบี้ย + ลาง  คือ  อยูใตอํานาจ                         

                        เบี้ย + บน   คือ   มีอํานาจเหนือ 

          ๕. คําตัวต้ังท่ีไมใชคํานาม และคําขยายก็ไมจํากัด 

อาจเปนเพราะพูดไมเต็มความ คํานามท่ีเปนคําตัวต้ังจึงหายไป กลาย 

เปนคํากริยาบาง คําวิเศษณบาง เปนตัวต้ัง ไดแก 

                         ตม + ยํา   ตม + สม    ตม + ขา    เปนชื่อแกงแตละอยาง   มีลักษณะ   
ตางๆ กัน เดิม นาจะมีคํา แกง อยูดวย เพราะขณะน้ียังมีอีกมาก ที่พูดแกงตมยํา แกง
ตมสม แกง(ไก)ตมขา 

 

 

 



                         เรียง+เบอร คือ ใบตรวจเลขสลากกินแบงของรัฐบาลท่ีมีเบอรเรียงๆ 

                                             กันไป เดิมคงจะมีคํา ใบ อยูดวย 

                          พิมพ  +  ดีด   คือ   เครื่องพิมพดีด  

สาม  +  ลอ   คือ  รถสามลอ                            

                          สาม + เกลอ   (เครื่องยกตอกกระทุงลง มีที่ถือสําหรับยกสามท่ี) 

สาม + งาม  (ไมหรือเหล็กที่แยกเปนสามงาม อาวุธที่มีปลายแหลม                             

                                               เปนสามแฉก)  

ขอควรสังเกตเก่ียวกับคําประสม  

                ๑.  คําท่ีไมเกิดความหมายใหม จัดเปน วลี หรือกลุมคํา เชน 

      ลูกหมาตัวน้ีถูกแมทิ้ง เปนวลี    เพราะไมเกิดความหมายใหม 

เจาหนาที่กําลังฉีดยากําจัดลูกน้ํา   เปนคําประสม  เพราะไมไดหมายถึงลูกของนํ้า       

                  ๒.  มักใชคําตอไปนี้นําหนา   เชน   ชาง   นัก   ชาว   โรง   เครือ่ง   ของ   
ที่   ผู   การ   ความ   น้ํา   แม   ลูก   พอ    

 

            
 

 

ศึกษาเนื้อหาแลวทํา
แบบฝกตอเลยนะครับ   

  



 
 

แบบฝกกิจกรรม 
เร่ือง   คําประสม 

 
 
กิจกรรมท่ี   ๑   บอกคําจํากัดความคําประสมพรอมท้ังยกตัวอยางได 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนตอบคําถามพรอมท้ังยกตัวอยางคําประสมใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

 
 
 
 
 

 

คําประสม 
หมายถึง................ 
.........................
.........................
.........................
......................... 

 

  

    
 

                           

คําถามงายมาก เพื่อนๆของ
จุกคงทําไดทุกคนนะครับ 



 
กิจกรรมท่ี   ๒   บอกรูปลักษณคําประสมไดถูกตอง 
คําชี้แจง    คําประสมท่ีกําหนดใหตอไปนี้เกิดจากคําใดประสมกัน 
 

คําท่ี คําประสม เกิดจาก 

ตัวอยาง มาหมุน นาม + กริยา 

๑ แมบาน  
๒ มดแดง  
๓ ลูกเลี้ยง  
๔ กินใจ  
๕ ตมยํา  
๖ เรือนตนไม  
๗ ผาไหว  
๘ รถเร็ว  
๙ หอหมก  
๑๐ สมตํา  

           
                                  
 
 
        
                                                                                                         

 

โกะตอบไดทุกขอเลย  
พวกเราก็ตอบไดทุกขอ
เหมือนกัน 

 



 
กิจกรรมท่ี   ๓   นําคําประสมมาแตงเปนประโยคได 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนยกตัวอยางคําประสม   ๑๐   คํา   แลวนําคําประสมน้ันมาแตงเปน  
                   ประโยค   ดงัตัวอยางที่กําหนดให 
 

ตัวอยาง   หอหมก   =   ยายฉันทําหอหมกอรอยมาก  
 

ลําดับท่ี คําประสม ประโยค 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

                                                                                                  

เพื่อนๆมีน้ําใจกับผมมาก 

 
 



 
 

 เฉลยแบบฝกกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมท่ี   ๑ 
 คําประสม   หมายถึง   คําท่ีเกิดจากการนําคํามูลต้ังแต ๒ คําข้ึนไปมารวมกันอาจ
เปนคําไทยแทหรือคําท่ีมาจากภาษอ่ืนก็ได      แลวเกิดความหมายใหมแตยังมีเคาความ
เดิมอยู 

ตัวอยางคําประสม   (   คําตอบอยูในดุลยพินิจของผูสอน )  
 
กิจกรรมท่ี   ๒    
 ๑.   นาม + นาม   ๒.   นาม + วิเศษณ 
 ๓.   นาม + กริยา   ๔.   กริยา + นาม 
 ๕.   กริยา + กริยา   ๖.   นาม + นาม 
 ๗.   นาม + กริยา   ๘.   นาม + วิเศษณ 
 ๙.   กริยา + กริยา   ๑๐.  นาม + กริยา 
 
กิจกรรมท่ี   ๓ 
 ( คําตอบอยูในดุลยพินิจของผูสอน ) 
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