บทเรียนสำเร็จรู ป เรื่องชนิดและหน้ ำที่ของคำในประโยค
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑

เล่มที่ ๑ คำนำม

นำยสำยันต์ ดวงอัคฆะ
ครูชำนำญกำรโรงเรียนโซ่ พสิ ัยพิทยำคม จังหวัดบึงกำฬ
สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

ก

คำนำ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเรื่ องชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๑ เล่ มที่ ๑ ค ำนำม เป็ นสื่ อนวัต กรรมทำงกำรศึ ก ษำที่ผูร้ ำยงำนได้จ ัด ทำขึ้ นเพื่ อใช้
ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ในหน่ วยกำรเรี ยนรู ้ที่ ๙ เรื่ องชนิ ดและหน้ำที่ของคำ
ในประโยค รำยวิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ ๑ โรงเรี ยนโซ่ พิสัยพิทยำคม
จังหวัดบึงกำฬ ซึ่ งได้จดั ทำทั้งหมด ๗ เล่ม คือ
เล่มที่ ๑ คำนำม
เล่มที่ ๒ คำสรรพนำม
เล่มที่ ๓ คำกริ ยำ
เล่มที่ ๔ คำวิเศษณ์
เล่มที่ ๕ คำบุพบท
เล่มที่ ๖ คำสันธำน
เล่มที่ ๗ คำอุทำน
สำหรับเล่มที่ ๑ คำนำมเล่มนี้ นักเรี ยนจะได้ฝึกทักษะกำรเรี ยนรู ้ในกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ ตำมกรอบบทเรี ยนสำเร็ จรู ป โดยทำแบบทดสอบก่ อนเรี ยน ศึ กษำกรอบเนื้ อหำ
ค ำนำม จ ำนวน ๗ กรอบ ฝึ กตอบค ำถำมท้ำ ยกรอบเนื้ อ หำแต่ ล ะกรอบ และท ำ
แบบทดสอบหลังเรี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดกำรเรี ยนรู ้ทุกกรอบเนื้อหำ

สำยันต์ ดวงอัคฆะ

ข

สำรบัญ

คำนำ..................................................................................................................
สำรบัญ..............................................................................................................
คำชี้แจงกำรใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปสำหรับครู ผสู ้ อน............................................
คำชี้แจงกำรใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปสำหรับนักเรี ยน.............................................
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง คำนำม.........................................................
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง คำนำม..........................................................
บรรณำนุกรม.....................................................................................................

หน้ำ
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
๒
๕
๖
๗
๘
๙
๑๒
๑๔
๑๗
๒๐
๒๑
๒๒

ค

คำชี้แจงกำรใช้ บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับครู ผ้ สู อน
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเรื่ อง ชนิ ดและหน้ำที่ของคำในประโยคระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๑ เล่มที่ ๑ คำนำม เล่มนี้ ผูจ้ ดั ทำได้แยกสื่ อกำรเรี ยนรู ้เป็ น ๒ ส่ วน
๑. แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ สำหรับครู ผสู ้ อน
๒. บทเรี ยนส ำเร็ จ รู ปเรื่ องชนิ ด และหน้ ำ ที่ ข องค ำในประโยคระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษำปี ที่ ๑ เล่มที่ ๑ คำนำม เพื่อใช้เป็ นสื่ อประกอบกำรเรี ยนกำรสอนควบคู่ไปกับ
แผนกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ ให้ค รู อ่ำ นแผนกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ ใ ห้เ ข้ำ ใจและแจกบทเรี ย น
สำเร็ จรู ปให้นกั เรี ยนคนละ ๑ เล่ม เสร็ จแล้วอธิ บำยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตำมลำดับขั้นตอน
ดังนี้
๑ อธิบำยวิธีกำรศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ป โดยให้เรี ยนไปทีละกรอบ
๒ ให้นกั เรี ยนศึกษำควำมรู ้จำกบทเรี ยนด้วยตนเอง
๓ ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อนที่จะศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
๔ ให้นกั เรี ยนศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปอย่ำงอิสระ
๕ ให้ นัก เรี ย นท ำแบบทดสอบหลัง เรี ย นอี ก ครั้ งหนึ่ งหลัง จำกศึ ก ษำ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปแล้ว
๖ ประเมินผลกำรเรี ยนของนักเรี ยนหลังจำกศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
เรื่ องนี้แล้ว ถ้ำนักเรี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยนได้เกินร้อยละ ๘๐ ถือว่ำผ่ำน
๗ เมื่ อนักเรี ยนศึ ก ษำบทเรี ย นส ำเร็ จรู ปเรี ย บร้ อยแล้ว ให้เก็ บบทเรี ย น
สำเร็ จรู ปเข้ำที่ให้เรี ยบร้อยและส่ งกระดำษคำตอบที่ครู ผสู ้ อน

ง

คำชี้แจงกำรใช้ บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียน
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเรื่ องชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยคระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่
๑ เล่มที่ ๑ คำนำมเล่มนี้ มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนศึกษำด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อให้บทเรี ยนชุดนี้
เป็ นประโยชน์ ต่ อนัก เรี ย นตรงตำมจุ ด ประสงค์ข อให้นัก เรี ย นศึ ก ษำ โดยปฏิ บตั ิ ต ำม
ขั้นตอนต่อไปนี้อย่ำงเคร่ งครัด
๑. บทเรี ยนชุดนี้ใช้เวลำ ๑ ชัว่ โมง
๒. อ่ำนขั้นตอนกำรแนะนำวิธีเรี ยนอย่ำงละเอียด
๓. ให้ นั ก เรี ยนตั้ง ใจศึ ก ษำตั้ง แต่ แ รก ท ำควำมเข้ำ ใจในบทเรี ยนนี้ และท ำ
แบบฝึ กหัดไปตำมลำดับโดยตอบคำถำมลงในกระดำษคำตอบ
๔. นักเรี ยนควรหำคำตอบจำกกำรทำแบบฝึ กหัดให้เสร็ จเสี ยก่อน แล้วควร
ตรวจสอบกับเฉลย
๕. ถ้ำคำตอบผิดให้กลับไปศึกษำเนื้อหำใหม่เพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
๖. นักเรี ยนต้องมีควำมซื่ อสัตย์เสมอ โดยไม่ดูคำตอบก่อนเป็ นอันขำดจึงจะทำให้
กำรเรี ยนได้ผลดี
๗. หลังจำกศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปเรี ยบร้อยแล้ว ให้เก็บเข้ำที่ให้เรี ยบร้อยและ
ส่ งกระดำษคำตอบกับครู ผสู ้ อน
๘. ขอให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิไปทีละขั้นตอนด้วยควำมตั้งใจและมีสมำธิ

จ

ขั้นตอนกำรศึกษำบทเรียนสำเร็จรูป
ศึกษำคำชี้แจงสำหรับนักเรี ยน
ศึกษำมำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ และสำระสำคัญ
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษำบทเรี ยนตั้งแต่กรอบที่ 1
ถึงกรอบสุ ดท้ำยตำมลำดับ
สอบผ่ ำน คือ
ทำแบบทดสอบ
ได้ 8 คะแนนขึน้ ไป

ทำแบบฝึ กหัดท้ ำยบทเรียน

ศึกษำเรื่องใหม่ ต่อไป

สอบไม่ ผ่ำน คือ
ทำแบบทดสอบ
ได้ ต่ำกว่ ำ 8 คะแนน
กลับไปศึกษำใหม่

เมื่อนักเรี ยนเข้ำใจขั้นตอนกำรศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปแล้ว
ให้นกั เรี ยนลองไปศึกษำมำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
ตลอดทั้งจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ในหน้ำถัดไปเลยนะครับ

ฉ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๔ : เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลง
ของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำ
ภำษำไทยไว้เป็ นสมบัติของชำติ

ตัวชี้วดั
ท ๔.๓ วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยคตำมหลักภำษำ

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
๑ นักเรี ยนสำมำรถจำแนกชนิดของคำได้
๒ นักเรี ยนสำรมำรถวิเครำะห์หน้ำที่ของคำในประโยคได้

ตัวชี้วดั และจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
คือเป้ ำหมำยในกำรศึกษำที่เรำจ้องทรำบ
ให้นกั เรี ยนตั้งใจศึกษำกันนะครับ

สวัสดีครับนักเรียน......
วันนีเ้ รำมำรู้จักชนิดและหน้ ำที่ของคำนำมในประโยคกันนะครับ
ก่อนอืน่ นักเรียน ต้ องทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับ

๒

แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ชนิดและหน้ ำทีข่ องคำในประโยค เล่มที่ ๑ คำนำม
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
โดยทำเครื่ องหมำย × (กำกบำท) ลงในกระดำษคำตอบ
๑. ข้อใดมีวิสำมำนยนำม
ก. จำปี มีนิสัยดี
ข. ฉันชอบดอกจำปี
ค. เขำจำปี เกิดไม่ได้
ง. งำนประจำปี ของจังหวัด
๒. ข้อใดมีคำลักษณนำม
ก. พระวัดป่ ำฉันอำหำรเพียงมื้อเดียว
ข. เรำได้ยนิ ดีตอ้ นรับคณะผูม้ ำเยือน
ค. ฝูงนกฝูงนี้อพยพมำจำกไซบีเรี ย
ง. โขลงช้ำงโขลงสุ ดท้ำยแห่ งป่ ำห้วยขำแข้ง
๓. ข้อใดไม่มีคำอำกำรนำม
ก. กำรเมืองเป็ นเรื่ องของทุกคน
ข. กำรไฟฟ้ ำมอบควำมสุ ขให้ทุกครัวเรื อน
ค. บ้ำนคือสถำนที่มีควำมรักและควำมอบอุ่น
ง. ควำมกตัญญูกตเวทีเป็ นเครื่ องหมำยของคนดี

๓

๔. ข้อใดมีคำสมุหนำม
ก. เรำทำข้อสอบผิด ๓ ข้อ
ข. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำให้เรี ยนฟรี ๑๕ ปี
ค. ช้ำงโขลงนี้เป็ นช้ำงโขลงสุ ดท้ำยในป่ ำเมืองกำญจนบุรี
ง. คณะนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนโซ่ พสิ ัยพิทยำคมร่ วมกันทำควำมสะอำดวัด
๕. ข้อควำมต่อไปนี้ไม่มีคำนำมชนิดใด
“สำวมิสทีนต้องลงเรื อมำ ๓ วัน เพื่อส่ งแป้ งหอม ๑๐๐ โหลให้แก่นำงผีเสื้ อน้ ำ
ที่ถ้ ำหัวกะโหลก”
ก. สมุหนำม
ข. ลักษณนำม
ค. สำมำนยนำม
ง. วิสำมำนยนำม
๖. คำนำมที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้ำที่เป็ นประธำนของประโยค
ก. เธอกินข้ำวหรื อยัง
ข. น้องตื่นนอนตอนสำย ๆ
ค. แมวเป็ นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
ง. ครู ทำโทษนักเรี ยนที่ไม่ทำกำรบ้ำนส่ ง
๗. ข้อใดมีคำนำมทำหน้ำที่เป็ นประธำนของประโยค
ก. เรำนัดกันที่ร้ำนเดิม
ข. ฉันแปลหนังสื อหลำยเรื่ อง
ค. เขำยอมเสี ยสละทุกอย่ำงเพื่อลูก
ง. ปลำวำฬเป็ นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

๔

๘. คำนำมที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้ำที่เป็ นกรรมของประโยค
ก. ตำรวจจับผูร้ ้ำยได้
ข. เด็กเล็ก ๆ ชอบงอแง
ค. สุ นขั เป็ นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์
ง. นักเรี ยนชอบออกกำลังกำยตอนเย็น ๆ
๙. ข้อใดเป็ นคำนำมที่ขยำยนำมอื่น
ก. พี่บอกกำรบ้ำนน้อง
ข. พวกเขำเป็ นนักเรี ยน
ค. ฉันคืนนำฬิกำแดงแล้ว
ง. สุ วรรณำเพื่อนฉันจะมำถึงบ่ำยนี้
๑๐. ข้อใดเป็ นคำนำมที่ขยำยคำกริ ยำ
ก. ปลำกินเหยือ่
ข. เขำสวมแว่นตำ
ค. พี่บอกกำรบ้ำนน้อง
ง. น้องชอบดื่มน้ ำเวลำกลำงคืน

ถ้ำนักเรียนทำไม่ ได้ ไม่ เป็ นไรครับ
ต้ องมำศึกษำควำมรู้เรื่อง “คำนำม” ก่อน
แล้วนักเรียนจะเข้ ำใจและทำข้ อสอบได้ แน่ นอนครับ

๕

กรอบที่ ๑ คำนำม
นักเรี ยนทรำบไหมครับว่ำคำนำมหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ลองคิดในใจแล้วอ่ำนควำมหมำยของคำนำมดูว่ำ
จะตรงกับคำตอบในใจของนักเรี ยน หรื อเปล่ำ

ควำมหมำยของคำนำม

ชื่อคน
ชื่อสั ตว์
สิ่ งของ
สถำนที่

คำนำม หมำยถึง คำที่ใช้เรี ยกชื่อ คน
สัตว์ สิ่ งของ สถำนที่ สภำพ อำกำร
ทั้งที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น

: วำสนำ, สมศรี , พรเทพ ...
: ไก่, ปลำ, แมว ...
: หนังสื อ, มีด, ดอกไม้, เรื อ, กระเป๋ ำ ...
: บ้ำน, วัด, โรงพยำบำล ...

คำถำมกรอบที่ ๑

คำว่ำ ศรี สุดำ และ น้ ำตกเจ็ดสี
เป็ นคำนำมหรื อเปล่ำครับ
เพรำะอะไรเอ่ย.......?

๖

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๑
เป็ นคำนำม เพรำะ เป็ นคำที่เรี ยกชื่อคนและชื่อน้ ำตกครับ
เมื่อนักเรี ยนทรำบควำมหมำยคำนำมแล้ว
เรำมำดูกนั ต่อนะครับว่ำคำนำมมีกี่ชนิด
และมีชนิดอะไรบ้ำง

กรอบที่ ๒ ชนิดของคำนำม
คำนำมมี ๕ ชนิด
๑. คำนำมทัว่ ไป (สำมำนยนำม) คือ คำนำมที่ใช้เรี ยกชื่อทัว่ ไป
ไม่เจำะจงว่ำเรี ยกคนใด สัตว์ตวั ใด หรื อสิ่ งของใด เช่น ครู นักเรี ยน โรงเรี ยน
อำเภอ จังหวัด ประเทศ ช้ำง ลิง นก เห็ด รถ ถนน คลอง คน มหำวิทยำลัย ฯลฯ
...
คำถำมกรอบที่ ๒
ลองมำตอบคำถำมดูนะครับ โดยให้นกั เรี ยน
ขีดเส้นใต้คำนำมทัว่ ไปจำกประโยคต่อไปนี้
๑. เป็ ดร้องเสี ยงดัง ๒. ดอกไม้มีสีสวย
๓. เขำเป็ นเด็ก
๔. ฉันซื้ อโทรศัพท์มือถือ

๗

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๒
๑. เป็ ดร้องเสี ยงดัง ๒. ดอกไม้มีสีสวย ๓. เขำเป็ นเด็ก ๔. ฉันซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไม่ยำกเลยใช่ไหมครับ สำหรับคำนำมชนิดที่ ๑
นักเรี ยนมำศึกษำคำนำมชนิดที่ ๒ ต่อเลยนะครับ

กรอบที่ ๓ วิสำมำนยนำม
๒. คำนำมเฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
คือ คำนำมที่ใช้เรี ยกชื่อเฉพำะเจำะจงลงไป บ่งบอกให้เห็นเป็ นเอกลักษณ์
เช่น นัน่ สมทรงใช่ม้ ยั จ๊ะ โรงเรี ยนโซ่ พิสัยพิทยำคม วัดป่ ำ วันจันทร์
จังหวัดบึงกำฬ แม่น้ ำเจ้ำพระยำ ช้ำงเอรำวัณ ประเทศไทย ลิงชิมแปนซี ฯลฯ
คำถำมกรอบที่ ๓

ให้นกั เรี ยนบอกคำนำมชี้เฉพำะจำกประโยคต่อไปนี้
๑. ภูกระดึงอยูใ่ นจังหวัดเลย
๒. น้ ำตกเจ็ดสำวน้อยเป็ นน้ ำตกยอดนิยม

๘

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๓
๑. ภูกระดึง - จังหวัดเลย

๒. น้ ำตกเจ็ดสำวน้อย

เก่งมำกเลยครับ ต่อไปเป็ นคำนำมบอกหมวดหมู่
มำศึกษำกันต่อเลยนะครับ

กรอบที่ ๔ สมุหนำม
๓. คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
คือ คำนำมที่บอกหมวดหมู่ของนำมนั้น ๆใช้นำหน้ำคำนำม เช่น
ช่อดอกไม้ กองทหำร กองลูกเสื อ คณะครู คณะนักเรี ยน ฝูงปลำ ฝูงสัตว์
คำถำมกรอบที่ ๔
ให้นกั เรี ยนบอกคำนำมบอกหมวดหมู่จำกประโยคที่กำหนด
๑. กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรผลิตอำหำรแปรรู ป
๒. ฝูงกำบินวนอยูเ่ หนื อหลังคำบ้ำน
๓. หมู่ลกู เสื อชั้น ม. ๑ ฝึ กเดินทำงไกล
๔. พวกเด็ก ๆ วิ่งกรู เมื่อเห็นรถขำยไอศกรี ม
๕. ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมกำรนักเรี ยน

๙

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๔
๑. กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร
๔. พวกเด็ก ๆ

๒. ฝูงกำ
๓. หมู่ลูกเสื อ
๕. คณะกรรมกำรนักเรี ยน

ดีใจด้วยกับคนที่ตอบถูกนะครับ
เรำมำศึกษำลักษณะนำมกันต่อเลยนะครับ

กรอบที่ ๕ ลักษณนำม
๔. คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณนำม)
คือ คำนำมที่บอกลักษณะของนำม เพื่อให้รู้สัดส่ วนรู ปพรรณสัณฐำน
ของคำนำมนั้น ๆ คำประเภทนี้จะวำงไว้หลังวิเศษณ์บอกจำนวน เช่น
นำมทัว่ ไป
๑. แม่กุญแจ
๒. ลูกกุญแจ
๓. ภิกษุ สำมเณร นักพรต นักบวช นักบุญ
๔. ยักษ์ ภูติผปี ี ศำจ ฤำษี พญำลิง (จำกเรื่ องรำมเกียรติ์)
๕. ปี่ ขลุ่ย
๖. ช้ำงบ้ำน
นำมทัว่ ไป

นำมบอกลักษณะ
แม่, ตัว
ลูก, ดอก
รู ป
ตน
เลำ
เชือก
นำมบอกลักษณะ

๑๐

นำมทัว่ ไป
๗. นำฬิกำ
๘. ข้ำวโพด
๙. หนังสื อ สมุด เกวียน อำวุธมีคม เทียน เข็ม กรรไกร สิ่ ว
๑๐. ผูแ้ สดงมหรสพที่มีโรง เช่น ละคร ลิเก
๑๑. คณะบุคคลที่เล่นเป็ นวง เช่น ตะกร้อ ดนตรี เพลงสักวำ
๑๒. ของที่อยูต่ ิดกันเป็ นพืด เช่น จำก พลุ ลูกปื น ปลำย่ำง
๑๓. แหวน กำไล
๑๔. ของที่มีรูปเป็ นหลังคำ เช่น เรื อน ตึก ประทุน เก๋ ง บุษบก
๑๕. ของแบน ๆ เช่น กระดำษ กระดำน กระเบื้อง อิฐ
๑๖. ของแบน กว้ำงใหญ่ เช่น ผ้ำ เสื่ อ พรม กระแชง
๑๗. ของแผ่นที่มีกรอบ เช่น ประตู กระจกเงำ กรอบรู ป
๑๘. ของทึบหนำรู ปยำว ๆ เช่น เหล็ก ตะกัว่ ดินสอ
๑๙. ของที่มีส่วนถือและลำกรู ปยำว เช่น ร่ ม ฉัตร ธนู เบ็ด ช้อน
๒๐. ของที่เป็ นต้น เช่น ไม้ เสำ ซุ ง
๒๑. ของกลมยำวเป็ นปล้อง เช่น ไม้ไผ่ อ้อย
๒๒. ของกลมยำวกลวง เช่น ปล้องไม้ไผ่ ข้ำวหลำม พลุ ปื น
๒๓. สิ่ งที่เป็ นทำงยำว เช่น ถนน ทำง ลำน้ ำ ว่ำว
๒๔. ของที่มีปำกกว้ำง เช่น แห อวน สวิง โพงพำง
๒๕. ของเป็ นดวงกลม ๆเช่น ตะวัน เดือน ดำว ไฟ จิต วิญญำณ
๒๖. ของแบนเป็ นพืดยำว เช่น เลื่อย ตอก
๒๗. ของเล็กยำวเรี ยงเป็ นแถว เช่น ลูกกรง ฟัน

นำมบอกลักษณะ
เรื อน
ดอก, ฝัก
เล่ม
โรง
วง
ตับ
วง
หลัง
แผ่น
ผืน
บำน
แท่ง
คัน
ต้น
ลำ
กระบอก
สำย
ปำก
ดวง
ปื้ น
ซี่

๑๑

เป็ นอย่ำงไรบ้ำงครับนักเรี ยน
ครู จะขอทบทวนควำมจำดูหน่อยนะครับ

คำถำมกรอบที่ ๕
ให้ นักเรียนขีดเส้ นใต้ คำทีเ่ ป็ นลักษณนำมจำกประโยคทีก่ ำหนดให้
๑. คุณพ่อนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รู ปมำสวดพระพุทธมนต์
๒. เขำทำข้อสอบผิดเพียงข้อเดียว
๓. สิ นค้ำชิ้นนี้มีควำมแข็งแรงทนทำนเป็ นพิเศษ

๑๒

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๕
๑. คุณพ่อนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รู ปมำสวดพระพุทธมนต์
๒. เขำทำข้อสอบผิดเพียงข้อเดียว
๓. สิ นค้ำชิ้นนี้มีควำมแข็งแรงทนทำนเป็ นพิเศษ
เป็ นอย่ำงไรบ้ำง ตอบถูกกันไหมครับ
ต่อไปเรำก็จะมำศึกษำคำนำมชนิดสุ ดท้ำยกันแล้วนะครับ
มำเริ่ มกันเลยครับคนเก่ง.....

กรอบที่ ๖ อำกำรนำม
๕. คำนำมบอกอำกำรหรือควำมเป็ นอยู่ (อำกำรนำม)
คือ นำมบอกอำกำร ได้แก่ คำกริ ยำหรื อคำวิเศษณ์ที่มีคำว่ำ
"กำร" "ควำม"นำหน้ำ

เพื่อให้เข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น
ลองมำดูตวั อย่ำงในหน้ำถัดไปนะครับ

๑๓

"กำร"
ใช้นำหน้ำคำกริ ยำทั้งหลำย เช่น
กำรกิ น กำรเดิน กำรเล่ น กำรนอน
กำรวิ่ง กำรฟัง กำรออกกำลังกำย
กำรคิด กำรเขียน ฯลฯ
หมำยเหตุ นำมบำงคำแม้จะมี "กำร"
น ำหน้ ำ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ค ำอำกำรนำม เช่ น
กำรไฟฟ้ ำ กำรเงิ น กำรประปำ ฯลฯ
ค ำเหล่ ำ นี้ จัด เป็ นสำมำนยนำม หรื อ
นำมทัว่ ไป

"ควำม"
ใช้นำหน้ำคำกริ ยำที่มีควำมหมำยในทำง
"เกิด ดับ มี เป็ น เจริ ญ เสื่ อม" หรื อ
กริ ยำที่เกี่ยวกับจิตใจ เช่น ควำมตำย
ควำมคิด ควำมจน ควำมรัก ควำมทุกข์
ควำมเจริ ญ ควำมสุ ข และนำหน้ำคำ
วิเศษณ์ เช่น ควำมอ้วน ควำมดี ควำม
สวยงำม ควำมสดใส ควำมร่ ำเริ ง
ควำมบ้ำบิน่ เป็ นต้น

เมื่อทรำบควำมหมำยและลักษณะของอำกำรนำมแล้ว
มำทดลองวัดควำมรู ้กนั หน่อยนะครับ

คำถำมกรอบที่ ๖
๑. คนทุกคนต้องกำรควำมรัก
๒. กำรอ่ำนเป็ นทักษะที่จำเป็ นในชีวิตประจำวัน
๓. นักเรี ยนมีควำมสุ ขที่ได้ทำกำรบ้ำน
๔. ควำมประมำทเป็ นบ่อเกิดแห่ งควำมตำย
๕. กำรนอนเป็ นกำรพักผ่อนที่ดีที่สุด

๑๔

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๖
๑. ควำมรัก
๒. กำรอ่ำน
๓. ควำมสุ ข
๔. ควำมประมำท - ควำมตำย
๕. กำรนอน - กำรพักผ่อน

หลังจำกที่นกั เรี ยนได้ศึกษำชนิดของคำนำมไปแล้ว
ต่อไปก็จะเป็ นเรื่ องของ หน้ำที่ของคำนำมในประโยค
เรำมำศึกษำควำมรู ้ในกรอบที่ ๗ กันเลยนะครับ

กรอบที่ ๗ หน้ ำที่ของคำนำมในประโยค
คำนำมเมื่อนำมำรวมเป็ นประโยค สำมำรถทำหน้ำที่ได้ดงั ต่อไปนี้
๑. เป็ นประธำนของประโยค เช่น กบกระโดด เต่ำคลำน
คนเดิน นกบิน
( กบ เต่ำ คน นก ทำหน้ำที่เป็ นประธำน แสดงกริ ยำต่ำง ๆ )
๒. เป็ นกรรมหรื อผูถ้ ูกกระทำ เช่น งูกินกบ
( กบถูกกระทำเพรำะกบถูกงูกิน )
คนขี่มำ้
( ม้ำถูกกระทำเพรำะถูกคนขี่ )
แม่คำ้ ขำยผลไม้
( ผลไม้ถูกกระทำเพรำะถูกแม่คำ้ ขำย )

๑๕

๓. เป็ นบทขยำยนำมอื่น เพื่อให้ได้ควำมชัดเจนขึ้น เช่น
สึ นำมิคลื่นยักษ์ซดั ถล่ม ๖ จังหวัดภำคใต้
(คลื่นยักษ์ ขยำย สึ นำมิ )
นักเรี ยนโรงเรี ยนโซ่ พิสัยพิทยำคมเป็ นผูม้ ีควำมรู ้และคุณธรรม
( โรงเรี ยนโซ่ พสิ ัยพิทยำคมขยำยนักเรี ยน )
๔. ทำหน้ำที่ขยำยกริ ยำ เช่น
น้องอยูบ่ ำ้ น
( บ้ำน เป็ นคำขยำยกริ ยำ อยู่ )
ฉันชอบอ่ำนหนังสื อตอนเช้ำ ๆ
( ตอนเช้ำๆ เป็ นคำขยำยกริ ยำ อ่ำนซึ่งบอกเวลำ)

เมื่อเข้ำใจหน้ำที่ของคำนำมในประโยคแล้ว
นักเรี ยนลองมำฝึ กใช้ควำมคิดกันหน่อยนะครับ

คำถำมกรอบที่ ๗
ให้นกั เรี ยนตอบครู ว่ำคำที่ขีดเส้นใต้ทำหน้ำที่อะไรในประโยคครับ
๑. แมวเป็ นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
๒. ตำรวจจับผูร้ ้ำยได้
๓. น้องชอบดื่มน้ ำเวลำกลำงคืน

๑๖

เฉลยคำตอบกรอบที่ ๗
๑. เป็ นประธำนของประโยค

๒. เป็ นกรรม ๓. ขยำยกริ ยำ

เป็ นอย่ำงไรกันบ้ำงครับนักเรี ยน
สำหรับชนิดและหน้ำที่ของคำนำมในประโยค ที่ได้ศึกษำมำทั้งหมด
ต่อจำกนี้ไป ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อเป็ นกำรทดสอบควำมรู ้ที่ได้ศึกษำมำทั้งหมดนะครับ....

๑๗

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ชนิดและหน้ ำทีข่ องคำในประโยค เล่มที่ ๑ คำนำม
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
โดยทำเครื่ องหมำย × (กำกบำท) ลงในกระดำษคำตอบ
๑. ข้อใดมีวิสำมำนยนำม
ก. จำปี มีนิสัยดี
ข. ฉันชอบดอกจำปี
ค. เขำจำปี เกิดไม่ได้
ง. งำนประจำปี ของจังหวัด
๒. ข้อใดมีคำลักษณนำม
ก. พระป่ ำฉันอำหำรเพียงมื้อเดียว
ข. เรำได้ยนิ ดีตอ้ นรับคณะผูม้ ำเยือน
ค. ฝูงนกฝูงนี้อพยพมำจำกไซบีเรี ย
ง. โขลงช้ำงโขลงสุ ดท้ำยแห่ งป่ ำห้วยขำแข้ง
๓. ข้อใดมีคำสมุหนำม
ก. เรำทำข้อสอบผิด ๓ ข้อ
ข. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำเรี ยนฟรี ๑๕ ปี
ค. ช้ำงโขลงนี้เป็ นช้ำงโขลงสุ ดท้ำยในป่ ำเมืองกำญจน์
ง. คณะนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนชัยบำดำลวิทยำร่ วมกันทำควำมสะอำดวัด

๑๘

๔. ข้อใดไม่มีคำอำกำรนำม
ก. กำรเมืองเป็ นเรื่ องของทุกคน
ข. กำรไฟฟ้ ำมอบควำมสุ ขให้ทุกครัวเรื อน
ค. บ้ำนคือสถำนที่มีควำมรักและควำมอบอุ่น
ง. ควำมกตัญญูกตเวทีเป็ นเครื่ องหมำยของคนดี
๕. ข้อควำมต่อไปนี้ไม่มีคำนำมชนิดใด
“สำวมิสทีนต้องลงเรื อมำ ๓ วัน เพื่อส่ งแป้ งหอม ๑๐๐ โหลให้แก่นำงผีเสื้ อ
สมุทรที่ถ้ ำหัวกะโหลก”
ก. สมุหนำม
ข. ลักษณนำม
ค. สำมำนยนำม
ง. วิสำมำนยนำม
๖. คำนำมที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้ำที่เป็ นประธำนของประโยค
ก. เธอกินข้ำวหรื อยัง
ข. น้องชอบตื่นนอนตอนสำย ๆ
ค. แมวเป็ นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
ง. ครู ตีนกั เรี ยนที่ไม่ทำกำรบ้ำนส่ ง
๗. ข้อใดมีคำนำมทำหน้ำที่เป็ นประธำนของประโยค
ก. เรำนัดกันที่ร้ำนเดิม
ข. ฉันแปลหนังสื อหลำยเรื่ อง
ค. เขำยอมเสี ยสละทุกอย่ำงเพื่อลูก
ง. ปลำวำฬเป็ นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

๑๙

๘. คำนำมที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้ำที่เป็ นกรรมของประโยค
ก. ตำรวจจับผูร้ ้ำยได้
ข. เด็กเล็ก ๆ ชอบงอแง
ค. สุ นขั เป็ นสัตว์ที่ซื่อสัตย์
ง. นักเรี ยนชอบออกกำลังกำยตอนเย็น ๆ
๙. ข้อใดเป็ นคำนำมที่ขยำยคำกริ ยำ
ก. ปลำกินเหยือ่
ข. เขำสวมแว่นตำ
ค. พี่บอกกำรบ้ำนน้อง
ง. น้องชอบดื่มน้ ำเวลำกลำงคืน
๑๐. ข้อใดเป็ นคำนำมที่ขยำยนำมอื่น
ก. พี่บอกกำรบ้ำนน้อง
ข. พวกเขำเป็ นนักเรี ยน
ค. ฉันคืนนำฬิกำแดงแล้ว
ง. สุ วรรณำเพื่อนฉันจะมำถึงบ่ำยนี้

ใครทำข้อสอบได้บำ้ งครับ
นักเรี ยนมำดูเฉลยกันในหน้ำต่อไปกันเลยนะครับ

๒๐

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ชนิดและหน้ ำทีข่ องคำในประโยค เล่มที่ ๑ คำนำม
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๒๑

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ชนิดและหน้ ำทีข่ องคำในประโยค เล่มที่ ๑ คำนำม
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