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ประโยค



ประโยค
เจตนาประโยค
1. ข้อใดเป็นประโยคค าถาม

1. อะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้น                               
2. เธอนั่นเอง ฉันนึกว่าใครเสียอีก
3. ท าไมเธอไม่อ่านค าส่ังให้ดีเสียก่อน             
4. เมื่อไรเขาจะมาก็ไม่รู้



2. ข้อใดไม่มีเจตนาถามให้ตอบ

1. ก่อนจะถึงวันประชุมสัก 2 วันเธอช่วยโทร.เตือนฉันด้วยได้ไหม                  
2. เธอว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะไป – กลับกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

ภายในวันเดียว 
3. เธอรู้ได้อย่างไรว่าคนแปลกหน้าคนไหนไม่เน่าไว้ใจ คนไหนไว้ใจได้                                                       
4. เสื้อชุดนี้ของเราสวยไหม ราคาไม่แพงเลย เขาลดให้ตั้ง 50

เปอร์เซ็นต์
5. ของชิ้นนี้ถูกแสนถูกอยู่แล้ว เธอจะไปต่อราคาคนขายแก่ๆ ท าไม

น่าสงสารแกออก                 



3. ข้อใดผู้เขียนมีเจตนาแนะให้ท า

1. เป็นเด็กให้ระวังหัว เพราะเมื่อเด็กถูกผู้ใหญ่ปั่นหัว ความหายนะ
ย่อมเกิดขึ้นได้

2. สังขารย่อมมีวันโรยรา จิตใจที่ไม่พัฒนาก็เช่นกัน นานวันจิตก็
จะเสื่อมลงทุกวัน

3. ถ้าความหวังและความฝันเป็นจริงทุกอย่าง ชีวิตจะเหลืออะไร
ให้ค้นหาและรอคอย    



4. แรงบีบมือเวลาจับมือทักทายกัน สามารถบอกให้รู้ได้ว่าเจ้าตัว
จะมีอายุยืนยาวได้แค่ไหน

5. เชื่อกันว่าอุปสรรคท่ีท าให้การมองตนเองในด้านดี ๆ ต้องถูก
ขัดขวางไป มักจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิด ๆ



4. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเจตนาต าหนิ

1. เขามาหาฉันเองนี่ ฉันไม่ได้ชวนเขาหรอก
2. รถไฟจะออกอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว รีบกันหน่อยซิ
3. กระเป๋าใบนี้ก็ดีหรอก แต่ราคาแพงเกินไป
4. บางต าราบอกให้ล้างหน้าด้วยน้ าอุ่นจึงจะดี
5. คนท่ีเร่ิมต้นออมในวันน้ีจะเป็นเศรษฐีในวันหน้า



5. ประโยคในข้อใดแสดงเจตนาต่างกับข้ออื่น

1. ท าไมเขาถึงมาที่นี่                                               
2. อะไรท าให้คุณคิดอย่างนั้น
3. ท่ีไหนมีงานแสดงสินค้าส่งออก
4. ใครจะไปรู้ว่าเขาจะมาท างานวันนี้



ชนิดประโยค
1. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

1. ชาวไร่เก็บใบยาที่ยังสดตั้งแต่เช้า
2. เมื่อได้ใบยาสดแล้วต้องน าไปบ่มในโรงบ่ม
3. ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ก็ท าให้ใบยาแห้ง
4. ยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนียเป็นยาสูบประเภทบ่มไอร้อน
5. ใบยาแห้งซึ่งได้จากกระบวนการบ่มจะมีกลิ่นหอมกล้ายน้ าผึ้ง



2. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

1. เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ
เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง                                                

2. เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงส่วนใหญ่เป็นหม้อลายเขียนสีรูป
วงกลมม้วนคล้ายลายก้นหอย

3. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งอารยธรรม
ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
เป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2535



3. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

1. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดจะมีน้ าตาลฟรักโทสมากกว่าผลไม้
เมืองร้อน                                                

2. ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิดจากการรับประทาน
น้ าตาลฟรักโทสมากเกินไป

3. การควบคุมอาหารมีความส าคัญมากเพราะท าให้น้ าหนักตัว
ลดลงได้อย่างรวดเร็ว

4. การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในขั้นแรกควรจะควบคุมอาหาร
โดยเฉพาะอาหารกลุ่มแป้ง



4. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความเดียว

1. การละเล่นพื้นเมืองของไทยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไทย                                               

2. ในทุกภาคของประเทศมีการละเล่นพื้นเมืองประจ าท้องถิ่นของตนเอง
3. การละเล่นพื้นเมืองมีประโยชน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่

โลกสากล
4. คนไทยสร้างสรรค์การละเล่นพื้นเมืองแล้วสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน



5. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

1. ฉันก็อยากท าอะไรตามใจตัวเองบ้าง                   
2. อะไรที่ดี ๆ ก็น่าจะท าเสียก่อน
3. ร้านน้ีอาหารอะไรก็อร่อยท้ังน้ัน                         
4. อะไรมาก่อนเราก็กินไปพลาง ๆ



6. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

1. กระแสน้ าไหลแรงเซาะตลิ่งพังไปแถบหนึ่ง  
2. มีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินใช้ขวานทองแดงในการล่าสัตว์
3. ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บคอ            
4. การส่งเสริมการอ่านเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ง



7. ข้อใดไม่ใช่ประโยครวม

1.  พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบ้านทันที                        
2.  คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่ขลาด
3.  ใคร ๆ ก็รู้ว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ                                         
4.  ประชาชนไม่ใช้สะพานลอยต ารวจจึงต้องตักเตือน



8. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

1. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประเภท                                               
2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ ามักอยู่ในบริเวณภูเขาในภาคต่าง ๆ

ของประเทศ
3. น้ าใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั้นของหินปูนก่อให้เกิดถ้ าขนาดต่าง ๆ ขึ้น
4. นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมสิ่งสวยงามต่าง ๆ ภายในถ้ าได้



9. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

1. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่                                                

2. โลกของอินเทอร์เน็ตมีสารประโยชน์ ความบันเทิง ความรู้ และ
การสื่อสารมากมาย                                                

3. ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แฝงอยู่ในธุรกิจ
หลายประเภท                                             

4. ในร้านอาหาร โรแรม สปา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล
บางแห่งมีมุมของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งนั้น 



10. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

1. แต่เดิมการจัดฟันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรักษา
2. พ่อแม่มักได้รับค าขอจากลูก ๆ ให้พาไปจัดฟัน
3. ปัจจุบันการจัดฟันกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง
4. วัยรุ่นนิยมติดเครื่องมือจัดฟันแบบยางรัด
5. เครื่องจัดฟันแบบยางรัดมีสีสันสดใส



11. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน

1. พายุลูกนี้มีความเร็วลมศูนย์กลาง 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. เกิดฝนตกหนักในรัฐโอกาซากาและเกร์เรโร ประเทศเม็กซิโก
3. “เอริค” ซึ่งก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพายุโซนร้อน
4. พื้นที่บางส่วนของเมืองมิโชอากันจะได้รับผลกระทบจากแรงลม

ด้วย
5. ศูนย์กลางของพายุอยู่ไม่ไกลจากเมืองอะกาปุลโกในตอนใต้ของ

เม็กซิโก                   



12. ข้อใดไมใ่ช่ประโยคความซ้อน

1. คนไทยนิยมท าอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ                                               
2. ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้คนเป็นไข้หวัด                                                
3. เย็นนี้แม่บ้านจะท าแกงส้มดอกแคและผัดผักรวม                                             
4. เชื่อกันว่าการรับประทานแกงร้อน ๆ จะช่วยแก้ไข้หวัดในระยะ

เปลี่ยนฤดูได้



13. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

1. ลูกที่ดีเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ในวัยชรา                        
2. ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักลูกเสมอ
3. หากลูกทุกคนเอาใจใส่ดูแลแม่ท่านก็จะมีความสุข                                         
4. การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูก



14. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน
(1) การบริโภคอาหารทะเลมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกาย
คนเรา (2) ในเนื้อปลามีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว ซึ่งมีส่วนช่วยลด
คอเลสเตอรอลในเลือด (3) คนที่ชอบรับประทานกุ้งส่วนมาก
ไม่รับประทานหางและเปลือก (4) ทั้งหางและเปลือกกุ้งเป็น
อาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน

1. ส่วนที่ 1 2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3 4. ส่วนที่ 4



ประโยคไม่สมบูรณ์
1. ข้อความส่วนใดเป็นประโยค

1) ในอนาคตถ้าเรามองเห็นแถบประกายเรืองแสงบนท้องฟ้า
/ 2) สิ่งนั้นคือวงแหวนของโลกเรา / 3) วงแหวนอันเกิดจาก
สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เราเอง / 4) หรือที่ประกอบขึ้นจากเศษ
ชิ้นส่วนอวกาศทั้งหลาย / 5) รวมทั้งเศษชิ้นส่วนจากดาวเทียม
สื่อสารและผลผลิตจากการบุกเบิกอวกาศอื่น ๆ

1. ส่วนท่ี 1 2. ส่วนท่ี 2 3. ส่วนท่ี 3
4. ส่วนที่ 4        5. ส่วนที่ 5



2. ข้อใดเป็นประโยค

1. คนเราถ้าไม่ปล่อยให้ชีวิตไร้สาระจนเกินไปแล้ว
2. ก าลังใจนอกจากจะเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน
3. เนื่องจากโรคหลายชนิดเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เด็กและเยาวชนคือความหวังของประเทศและของโลก                                      



3. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์

1. หัวข้อการสนทนาเร่ืองความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน                                                    
2. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
3. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ                                               
4. ประเทศจีนให้ความส าคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง



4. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์

1. การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น                                
2. มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย
3. บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับจากผู้ฟัง            
4. ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร์



5. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์

1. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา                        
2. ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา
3. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น                         
4. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา



6. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

1. ส านักงาน กปร.ประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนต าบล                                               
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ส่งเสริมการขยายผลงานไปสู่ท้องถิน่

ทุกภูมิภาค                                        
3. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเข้าถึงความ

ต้องการของประชาชน
4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้น าความรู้ไปต่อยอดสู่ประชาชน

ทั่วประเทศ



7. ข้อใดไมใ่ช่ประโยค

1. การด าเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมีความพอเพียง                                                    
2. เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรช่าวนาเท่านั้น
3. เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้                                               
4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ท าให้คนสามารถดูแลตัวเองให้อยู่

ได้โดยไม่เดือดร้อน



8. ข้อใดไม่เป็นประโยค

1. นมแม่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ลูก
2. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก
3. ปัจจุบันมีการโฆษณาให้แม่ดื่มนมวัวมาก ๆ โดยสื่อว่า

ลูกในท้องจะแข็งแรง                                  
4. แม้จะมีการรณรงค์ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเป็นนมที่ดี

ที่สุดส าหรับทารก



9. ข้อใดไม่เป็นประโยค

1. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน                  
2. คนท่ีไม่ช่างพูดมักจะชา่งฟ้อง                  
3. หัวเรือนี้นักเลงเรือเขาถนอมกันนักหนา                  
4. การแสดงกิริยาไม่รู้ที่ต่ าที่สูงของคนสมัยนี้
5. เขาลงทุนลงแรงมากแต่ได้ผลเพียงเล็กน้อย




