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ค าน า 

 
 
 
         

 

แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ค าในภาษาไทยของนักเรียน              
เพ่ือส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะจ านวน ๘ เล่ม  
ดังนี้ 
  เล่มที่ ๑  เรื่อง  ค ามูล 

  เล่มที่ ๒  เรื่อง  ค าประสม 

  เล่มที่ ๓  เรื่อง  ค าซ้ า 

  เล่มที่ ๔  เรื่อง  ค าซ้อน 

  เล่มที่ ๕  เรื่อง  ค าที่มาจากภาษาบาลี 
  เล่มที่ ๖  เรื่อง  ค าที่มาจากภาษาสันสกฤต 

เล่มที่ ๗  เรื่อง  ค าสมาส 
เล่มที่ ๘  เรื่อง  ค าสมาสแบบมีสนธิ 

 แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เล่มที่ ๒ เรื่อง ค าประสม เล่มนี้ ประกอบด้วย ค าชี้แจง   
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลย 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เล่มที่ ๒ เรื่อง ค าประสม  
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไป 

 

       พงศ์สุริยา  กาหลง 
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สารบัญ 
 
 

เรื่อง           หน้า 

 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

ค าชี้แจงส าหรับครู          ๑ 
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน         ๒ 
จุดประสงค์การเรียนรู้         ๓ 
แบบทดสอบก่อนเรียน         ๔ 
ใบความรู้เรื่อง ค าประสม         ๖ 
แบบฝึกทักษะที่ ๑         ๑๑ 
แบบฝึกทักษะที่ ๒         ๑๒ 
แบบฝึกทักษะที่ ๓         ๑๓ 
แบบฝึกทักษะที่ ๔         ๑๔ 

แบบฝึกทักษะที่ ๕         ๑๖ 
แบบฝึกทักษะที่ ๖         ๑๗ 
แบบฝึกทักษะที่ ๗          ๑๘ 
แบบฝึกทักษะที่ ๘          ๑๙ 
แบบทดสอบหลังเรียน          ๒๐ 
ภาคผนวก           

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน         ๒๓ 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๘         ๒๕ 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         ๓๔ 

บรรณานุกรม           ๓๖
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แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดท าขึ้น 
เพ่ือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. ครูควรศึกษารายละเอียดก่อนสอนทุกครั้ง 

๒. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

๓. ด าเนินการสอนและปฏิบัติตามข้ันตอนแต่ละเรื่องตามที่ก าหนด 

๔. คอยช่วยเหลือแนะน านักเรียนที่ยังท าแบบฝึกทักษะไม่ได้หรือไม่ทันเวลาที่ก าหนด 

๕. ครูสังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนและบันทึกผล 

๖. ครูผู้สอนชี้แจงคะแนนและผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
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เพ่ือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

ของนักเรียน 

๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้เรื่อง ค าประสม 

๓. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๘ 

๔. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ 
๕. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยท้ายเล่ม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

   

๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและวิธีการสร้างค าประสมได้  
๒. นักเรียนสามารถระบุว่าค าใดเป็นค าประสมได้ถูกต้อง  

๓. นักเรียนสามารถแต่งประโยคโดยใช้ค าประสมได้้ 
๔. นักเรียนสามารถบอกค าจ ากัดความของค าประสมพร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง้ค าประสม 
 

ค าชี้แจง้้ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 

 

๑. ข้อใดไม่มีค าประสม  
ก.  เทียนดอกไม้ไข่ขาวมะพร้าวพร้อม น้ ามันหอมแปูงปรุงฟูุงทั่วห้อง 

ข.  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย  
ค.  แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน  
ง.  ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ท าสม่ าเสมียน  

๒. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า  
ก.  คนครัว  คนรถ  คนเดิน  
ข.  ตาปลา  ตาน้ า  ตาช้ า 
ค.  รถราง  รถขยะ  รถเมล์  
ง.  เรือพ่วง  เรือหางยาว  เรือผุ 

๓. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประเภทเดียวกับค าว่า  “พ่อสื่อ” 
ก.  พ่อค้า 
ข.  พ่อเรา 
ค.  พ่อบ้าน 
ง.  พ่อม่าย 

๔. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประสมทั้งหมด 
ก.  เครื่องเคียง  เครื่องพัง 
ข.  เครื่องปรุง  เครื่องเล่น 
ค.  เครื่องครัว  เครื่องดื่ม 
ง.  เครื่องใน   เครื่องเรือน  

๕. ข้อใดมีค าประสมมากที่สุด  
ก.  ฝูงนางนวลบินว่อนร่อนเวหา  
ข.  คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยจริงหรือ  
ค.  ดาวเทยีมช่วยในการสื่อสารได้มาก  
ง.  ภาพเขียนภาพนี้ท าให้ชื่อเสียงเขาดังกระฉ่อน 
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๖. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค ากริยากับค ากริยา 
 ก.  น้ ากะท ิ วงแขน 

ข.  ม้านั่ง  บ้านนอก  

ค.  ของกลาง  ดวงตรา  

ง.  กันชน  ตีชิง 
 

๗. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค าไทยแท้ประสมกับค าภาษาอังกฤษ  

ก.  ถนนหลวง 

ข.  สวนสัตว ์

ค.  บังแทรก 

ง.  พวงหรีด 

๘. ค าในข้อใดเป็นค าประสมชนิดค านามทุกค า  
ก.  ที่นอน  กินที่  
ข.  บาดตา  ขวัญหาย 
ค.  หวานเย็น  บกพร่อง  
ง.  ห่อหมก  กันสาด  

๙. ข้อใดเป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค ากริยา 
ก.  หน้าม้า 
ข.  คอห่าน 
ค.  แม่เลี้ยง 
ง.  กล้วยไม้ 

๑๐. ข้อความต่อไปนี้มีค าประสมกี่ค า (ไม่นับค าซ้ า)  
“ในน้ ามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุุนได้ค้นพบ            

สารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากท่ีสุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิว            
ของข้าวกล้องที่เรียกว่าร าข้าว” 

ก.  ๓ ค า 
ข.  ๔ ค า 
ค.  ๕ ค า 
ง.  ๖ ค า 
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ใบความรู้ 
เร่ือง้ค าประสม 

 

 
  

 
ค าประสม คือ ค าที่สร้างจากค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไป เกิดเป็นค าใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมี           

เค้าของความหมายเดิม ส่วนมากมักเป็นการประสมค าระหว่างค าไทยกับค าไทย แต่อาจมีค าประสม              
บางค าที่ประสมระหว่างค าไทยกับค าภาษาอ่ืน เช่น 
 

ค าไทยประสมกับค าไทย เช่น 
   

ไฟ + ฟูา  เป็นค าใหม่คือ  ไฟฟูา  
ฝน + หลวง  เป็นค าใหม่คือ  ฝนหลวง  
รถ + ไฟ  เป็นค าใหม่คือ  รถไฟ  
ถือ + ท้าย  เป็นค าใหม่คือ  ถือท้าย  
ดอก + เบี้ย  เป็นค าใหม่คือ  ดอกเบี้ย  
ขัน + หมาก  เป็นค าใหม่คือ  ขันหมาก  
ปาก + แข็ง  เป็นค าใหม่คือ  ปากแข็ง 

 
 

ค าประสมที่มาจากกค าภาษาอ่ืน เช่น 

 

เทพ + เจ้า  เป็นค าใหม่คือ  เทพเจ้า  

ราช + วัง  เป็นค าใหม่คือ  ราชวัง  

พล +เมือง  เป็นค าใหม่คือ  พลเมือง  

รถ + เมล์  เป็นค าใหม่คือ  รถเมล์  
ห้อง + โชว์  เป็นค าใหม่คือ  ห้องโชว์  
เคมี+ ภัณฑ์  เป็นค าใหม่คือ  เคมีภัณฑ์ 
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ลักษณะของค าประสม 

 
 

๑.  เกิดจากค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไปมาประสมกัน แล้วเกิดความหมายใหม่แต่ยังม ี                      
เค้าความหมายเดิมอยู่ เช่น  

 ค าไทยประสมกับค าไทย  
เช่น  ฝนหลวง ดาวเทียม สวนปุา สวนงู ผู้สื่อข่าว  

 ค าไทยประสมกับค าบาลี-สันสกฤต  
เช่น มฤคมาศ ราชโองการ เมรุมาศ พระราชด ารัส  

 ค าประสมที่มาจากภาษาอังกฤษ  
เช่น เคมีภัณฑ์ โปรแกรมหนัง รถทัวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
๒. ค ามูลที่น ามาประสมกันท าหน้าที่เป็นค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ฯลฯ เช่น  

 ค านาม เช่น  หัวใจ รถไฟ หัวหน้า ขันหมาก  
 ค ากริยา  เช่น ดีใจ ต่อว่า ยกเลิก ขัดคอ เดินเล่น  
 ค าวิเศษณ์  เช่น  ขี้เกียจ หัวรั้น มือไว ใจง่าย 

 
๓.  ค ามูลที่น ามาประสมกันนั้น ค าที่มีความหมายหลักจะอยู่ต้น ค าหลังจะเป็นค าขยาย เช่น   

  ม้าเร็ว  ลูกน้ า   ผลผลิต  เรือพ่วง แม่ครัว 
 

๔.  ค าประสมที่ย่อจากใจความมาก ๆ เช่น  
ชาวเมือง  ย่อมาจาก   คนที่อยู่ในเมือง  
ช่างทอง   ย่อมาจาก   คนที่ช านาญในการทอง  

ค าประสมชนิดนี้จะมีค าต่อไปนี้ประกอบอยู่ข้างหน้า คือ ชาว นัก ช่าง หมอ การ  ความ ของ                 
ผู้  ที ่ เครื่อง เช่น  

นัก       นักร้อง  นักเขียน  นักเรียน  นักสู้  
ชาว     ชาวบ้าน  ชาวเมือง  ชาวนา  ชาววัง  
ช่าง     ช่างไม้  ช่างเสริมสวย  ช่างไฟฟูา  ช่างทาสี  
หมอ     หมอดู  หมอความ  หมอผี  หมอนวด  
การ     การบ้าน  การเมือง  การไฟฟูา  การคลัง 
ความ     ความดี   ความชั่ว   ความสุข   ความทุกข์  ความรู้  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๘ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

ผู้      ผู้ใหญ่  ผู้ดี  ผู้อ านวยการ  ผู้น้อย  ผู้ร้าย  

ของ     ของใช้  ของไหว้  ของเล่น  ของช าร่วย  ของกิน 

เครื่อง     เครื่องหมาย  เครื่องบิน  เครื่องมือ  เครื่องเขียน  เครื่องครัว  

ที่     ที่นอน  ที่ดิน  ที่เข่ียบุหรี่  ที่เที่ยว  ที่พัก 
 

๕.  ค ามูลที่น ามาประสมกันมาจากค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์และค าบุพบท                  

ก็ได ้ เช่น 

  ค าต้ังเป็นค านามหรือสรรพนาม  
เช่น พ่อครัว แม่บ้าน พระคุณท่าน มดแดง ผู้ดี บ้านนอก 

  ค าตั้งเป็นค า กริยา  
เช่น ท่องจ า ตื่นเต้น กินตัว เข้าใจ งอกงาม อวดดี ตกต่ า  

 ค าตั้งเป็นค าวิเศษณ์  
เช่น ด าแดง อ่อนหวาน สองใจ สามตา หลายใจ  

 ค าตั้งเป็นบุพบท  
เช่น กลางบ้าน ข้างถนน ต่อหน้า 

 
๖. ค าที่น ามาประสมต้องเขียนต่างกัน เช่น  

 
 

       พ่อ    มด        พ่อมด  
 
๗.  ค าที่น ามาประสมกันต้องมีความหมายต่างกัน เช่น  

 
 
 
      เตา (นาม)              รีด (กริยา)    เตารีด  

 
๘.  เมื่อประสมค าแล้วจะได้ศัพท์ใหม่มีความหมายใหม่ที่คล้ายเนื้อความเดิม เช่น 

 ราว + ตาก + ผ้า ราวตากผ้า        หมายถึง   ไม้หรือเส้นราวเอาไว้ตากผ้า  
 รถ + ด่วน รถด่วน         หมายถึง   รถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษ 
 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๙ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
การสร้างค าประสม 

 
๑. ค านาม ประสมกับ ค าวิเศษณ์ เช่น      มดแดง  รถด่วน  น้ าแข็ง  หัวอ่อน  
๒. ค านาม ประสมกับ ค ากรยิา  เช่น      ผ้าไหว  ไมเทา  ม้านั่ง   ของกินเล่น  
๓. ค านาม ประสมกับ ค านาม  เช่น  แกงไก น้ าส้ม   คนไข   หีบเพลง  
๔. ค านาม ประสมกับ ค าบุพบท เช่น      คนกลาง  เมืองนอก  ความหลัง  เครื่องใน  
๕. ค านาม ประสมกับ ค ากริยา  เช่น  วิ่งเต้น  ต้มย า พิมพ์ดีด วาดเขียน 
๖. ค านาม ประสมกับ ค าคุณศัพท์ เช่น  เสื้อยืด  ส้นสูง  แกงร้อน ชั้นต่ า 
๗. ค ากริยา ประสมกับ ค านาม เช่น  กินเสน  วางใจ  ถือตัว  นอนใจ 
๘. ค าวิเศษณ ์ประสมกับ ค านาม เช่น  ดีใจ  หลายใจ  แข็งข้อ อ่อนใจ 
๙. ค าบุพบท ประสมกับ ค านาม  เช่น      นอกใจ  นอกคอก  เหนือหัว  ใต้เทา  
๑๐. นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาค าภาษาตา่งประเทศมาประสมกับค าไทยไดอีกด้วย เช่น  

เหยือก +  น้ า (อังกฤษกับไทย)   รถ  +  เมล (บาลีกับอังกฤษ)  
พวง  +  หรีด (ไทยกับอังกฤษ)   ตู้  +  โชว์  (ไทยกับองักฤษ) 

 

หลักการสังเกตค าประสม 
 
ค ามูลตั้งแต่สองค าขึน้ไปประสมกัน เกิดค าใหม ่มีความหมายใหม่ เป็นค าประสม  

ตัวอย่างเช่น 
พัดลม     หมายถึง    เครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟูา  
มือแข็ง     หมายถึง    ไม่ค่อยไหว้คนง่าย ๆ   
เสื้อกล้าม  หมายถึง     เสื้อชั้นในชาย  
ลูกน้อง     หมายถึง     ผู้ทีค่อยติดสอยห้อยตาม  

 
ค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไปรวมกัน ไมเกิดค าใหม่และความหมายใหม่ ไมใช่ค าประสม  

ตัวอย่างเช่น 
ลมพัด  หมายถึง    ลมโชยมา 

  มือขาด  หมายถึง    มือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัดขาด  
  คอเจ็บ  หมายถึง    คออักเสบ  

เสื้อเปื้อน หมายถึง   เสื้อติดสิ่งที่ท าให้ เกิดความสกปรก  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๐ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

     ้้ตารางเปรียบเทียบค าประสม้้วลี้้หรือ้้ประโยค  

 

 

ทบทวนความรู้ 

 
น้ าเน่า    ไม่ใช่ค าประสม  เพราะความหมายไม่เปลี่ยนจากค าเดิม 

    หมายถึง  น้ าแสดงอาการเน่า  เป็นประโยค 

  น้ าค้าง    เป็นค าประสม  หมายถึง  ไอน้ าในอากาศที่ถูกความเย็น 
                                 แล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้า 
  
  แม่ปุวย    ไม่ใช่ค าประสม  เพราะความหมายเหมือนค ามูลเดิม 
    หมายถึง  แม่ปุวย  เป็นประโยค 

  แม่พิมพ์    เป็นค าประสม  หมายถึง  แม่แบบ 
 
  เครื่องดับ   ไม่ใช่ค าประสม  เพราะความหมายเหมือนค ามูลเดิม 
    หมายถึง  เครื่องแสดงอาการดับ  เป็นประโยค 
 
 
 
 
 

ค าประสม วลี  /  ประโยค 
๑. เกิดจากค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไป 
มารวมกัน 

๑. เกิดจากค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไปมารวมกัน 

๒.เกิดค าใหม่และมีความหมายใหม่ 
เช่น   
        ลูกมือ  หมายถึง  ผู้ที่ท าการ 
                 ตามค าแนะน าของหัวหน้า 

๒. มีความหมายเพ่ิมข้ึน  เรียกว่า  วลี  หรือ  ได้ใจความ
สมบูรณ์เรียกว่าประโยค  เช่น 
    ลูกครู    หมายถึง  ลูกของครู  เป็นวลี 
    ลูกเดิน   หมายถึง  ลูกแสดงอาการเดิน เป็นประโยค 

ที่มา้:   เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ. (๒๕๔๘). หลักการใช้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๑ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบฝึกทักษะที่้๑ 
เร่ือง้้รอบรู้ค าประสม 

 
 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องค าประสมในรูปแบบแผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๒ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบฝึกทักษะที่้๒้ 
เร่ือง้้ทบทวนความจ าค าประสม้ 

   

  

้้้้้้้ค าชี้แจง้้  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    หนา้ข้อที่ถูกและท าเครื่องหมาย  หนา้ข้อที่ผิด 

 
________ ๑. ค ามูลสองค าขึ้นไปประสมกันเป็นค าประสมทุก า 
________๒. ค าประสมต้องเกิดจากค าไทยประสมกับค าไทยเทา่นั้น 
________๓. ไมเรียว เป็นค าประสม  
________๔. ไฟฉาย , ฉายไฟ เป็นค าประสมทั้งสองค า 
________๕. ใจอ่อน , อ่อนใจ  เป็นค าประสมทั้งสองค าค า 
________๗. สะพานลอย เป็นค าประสมที่เกิดจากค ามูลสามค าประสมกัน  
________๘. น้ ายาลบค าผิด เป็นค าประสม 
________๙. สบู่เหลว เป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค านาม 
________๑๐. น้ าส้มสายช ูเกิดจากค ามูล ๔ ค า ประสมกัน เป็นค าใหม่ มีความหมายใหม ่
________๑๑. เครื่องดับ เป็นค าประสมเพราะความหมายเหมือนค ามูลเดิม 
________๑๒. ค าที่น ามาประสมกันแล้วไม่มีความหมายใหม่ ไม่เกิดศัพท์ใหม่อย่างนี้ 
                  ไม่เรียกค าประสม อาจเป็นวลีหรือประโยคก็ได้ 
 
 
 
 
 

  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๓ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบฝึกทักษะที่้๓้ 
เร่ือง้ลักษณะค าประสม้ 

 
 

 
้้้้ค าชี้แจง       ให้นักเรียนบอกวิธีสร้างค าประสมจากค าที่ก าหนดให้เกิดจากค าใดประสมกัน 

 
ตัวอย่าง ถือ + ตัว เกิดจาก ค ากริยา ประสมกับ ค านาม 

 
 

๑. ม้า + หมุน  เกิดจาก ......................................................................................  
๒. แม่ + บ้าน  เกิดจาก ......................................................................................  
๓. เรือน + ต้นไม้  เกิดจาก ...................................................................................... 
๔. สถานี + โทรทัศน์ เกิดจาก ......................................................................................  
๕. หลาย + ใจ  เกิดจาก ......................................................................................  
๖. ฤดู + ร้อน  เกิดจาก ......................................................................................  
๗. เครื่อง + ใน  เกิดจาก ...................................................................................... 
๘. นอก + ใจ  เกิดจาก ......................................................................................  
๙. กิน + เส้น  เกิดจาก .................................................................................... .. 
๑๐.  อ่อน + หวาน  เกิดจาก ......................................................................................  
๑๑.  ตื่น + เต้น  เกิดจาก ......................................................................................  
๑๒.  ส้ม + ต า  เกิดจาก ...................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๔ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบฝึกทักษะที่้๔ 
เร่ือง้้ประสมค าใหม่้้ 

 
 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนค ามูลตั้งแต่สองค าข้ึนไปมาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่   
 

ตัวอย่าง  คอ  หมายถึง  ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว 
    ห่าน  หมายถึง  ชื่อนกจ าพวกเป็ด  คอยาว 

คอห่าน  หมายถึง  ส่วนของโถส้วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

๑.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๒.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 
 

๓.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... .................. 

๔.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๕.............................หมายถึง.......................................................................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๕ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๖.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๗.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 
 

๘.............................หมายถึง.......................................................................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... .................. 

๙.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๑๐..........................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๖ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบฝึกทักษะที่้๕ 
เร่ือง้เลือกสรรค าประสม 

 
้้้ค าชี้แจง     ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค   หรือ  ง  หน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

      เพียงค าตอบเดียว 
 

    จากข้อ ๑ – ๖ ข้อใดไม่เป็นค าประสม  
 

๑. ก. นักร้อง  ข. น้ ายาล้างจาน  ค. แกะด า  ง. ลมพัด 
๒. ก. ไม้กวาด  ข. ปูตาย  ค. ผ้ากันเปื้อน  ง. เครื่องยนต์ 
๓. ก. เสื้อเปื้อน  ข. รถเข็น  ค. เบี้ยล่าง  ง. ตีพิมพ์ 
๔. ก. ปากเปียก  ข. ปากแตก  ค. ปากหวาน  ง. ปากบอน 
๕. ก. คอแข็ง  ข. คอทองแดง  ค. คอเจ็บ  ง. คอหอยพอก 
๖. ก. เสื้อกล้าม  ข. เสื้อก๊ัก  ค. เสื้อกันหนาว  ง. เสื้อเก่า 
 

 
 
 
 
จากข้อ ๗ – ๑๒ ข้อใดเป็นค าประสม  

 
๗. ก. น้ าลึก  ข. น้ าล้น  ค. น้ าใจ  ง. น้ าไหล 
๘. ก. เครื่องเคียง ข. เครื่องพัง  ค. โรงหนัง ง. มือขาด 
๙. ก. น้ าแข็ง   ข. ผ้าห่ม  ค. ห่มผ้า ง. เข็มกลัด 
๑๐.  ก. แม่หลับ  ข. แม่ลูก  ค. แม่ยอม ง. แม่เหล็ก 
๑๑.  ก. ตาเจ็บ  ข. แม่พิมพ์  ค. กลัดเข็ม ง. แปูงเปียก 
๑๒.  ก. เครื่องดับ ข. แม่ปุวย  ค. น้ าค้าง ง. น้ าเน่า 

 
 

  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๗ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

้้้้้้แบบฝึกทกัษะที่้๖ 
้้้้เร่ือง้้้แยกโครงสร้างค าประสม้ 

 
 
 

้้้้้้้ค าชี้แจง ้้้จงแยกค าประสมตามโครงสร้างของค าต่อไปนี้ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 

น้ าปลา   ใจดี   ถั่วตัด   เครื่องใน   ทองม้วน   มือหนัก  รถม้า  เพ็งเล็ง  ตาต่ า                                
เบี้ยล่าง   ใบพัด   ดอกเบี้ย   ตาปลา   ซักฟอก   คอแข็ง   คัดเลือก   เรือใบ    
หัวนอก   ข่มขู่  เข็มทิศ  วงใน  บ้านพัก   คนกลาง   ใจกว้าง  ปิดบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

ค านาม้+ ค านาม ค านาม้+ ค าวิเศษณ ์ ค านาม้+ ค ากริยา 
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ค านาม้+ ค าบุพบท 
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........................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

ค ากริยา้+ ค ากริยา 

............................................

........................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๘ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
แบบฝึกทักษะที่้๗้ 

เรื่อง้้แต่งประโยคค าประสม 
 

  
ค าชี้แจง้้้ให้นักเรียนเลือกค าประสมต่อไปนี้แล้วน าไปแต่งประโยค 

 
จุดหมาย แสวงหา  สนใจ  เผ็ดร้อน  แปรงสีฟัน 
มืออาชีพ เดินหน้า  ประมาท โอดครวญ การเมือง 
เบิกบาน  บทบาท  ช่างเสริมสวย น้ ายาถูพ้ืน อ้างอิง 
ขัดขวาง  ปัดกวาด การเมือง ทรัพย์สิน คัดเลือก 

 
 

ค าประสม ประโยค 
๑.   
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  
๖.  
๗.  
๘.  
๙.  
๑๐.  

 
 

 
 
 
 

 
  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๑๙ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

   ้้้้แบบฝึกทักษะที่้๘ 
เรื่อง้้คัดค าบทประพันธ์ 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนอ่านค าประพันธ์ต่อไปนี้และเลือกค าประสมเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  

 

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา 

มีความรู้มีวิชามีความหมาย ไม่มลายสูญหายดั่งทรัพย์สิน 
แม้นมีเงินและทองกองทั่วดิน  ก็หมดสิ้นเหือดไปเยี่ยงสายชล 
อันจุดหมายหลายอย่างที่ค้างติด  จะสมหวังดังคิดประสิทธิ์ผล 
อยู่ที่ความตั้งใจไม่วกวน   อยู่ที่ตัวของตนจะกระท า 
ผู้มานะอดทนพร้อมค้นคว้า  มีวิชาแถมพกไม่ตกต่ า 
เป็นคนพูดจริงใจไม่กลับค า  มีศีลน าหนุนด้วยช่วยรุ่งเรือง 
หมั่นศึกษาหาทรัพย์ประดับเสริม  เล่าเรียนเพิ่มเติมไปให้ต่อเนื่อง 
ตั้งใจเรียนเถิดหนาอย่าขุ่นเคือง  มิสิ้นเปลืองเรื่องใดในวิชา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑............................................. ๒............................................. ๓............................................. 

๔............................................. ๕............................................. 

๖............................................. ๗............................................. ๘............................................. 

๙............................................. ๑๐..........................................

๑๑..........................................



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๐ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง้ค าประสม 

 

ค าชี้แจง้้ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 

 

๑. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประสมทั้งหมด 
ก.  เครื่องเคียง  เครื่องพัง 
ข.  เครื่องปรุง  เครื่องเล่น 
ค.  เครื่องครัว  เครื่องดื่ม 
ง.  เครื่องใน  เครื่องเรือน  

๒. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค ากริยากับค ากริยา 
 ก.  น้ ากะท ิ วงแขน 

ข.  ม้านั่ง  บ้านนอก  

ค.  ของกลาง  ดวงตรา  

ง.  กันชน  ตีชิง 

๓. ข้อใดมีค าประสมมากที่สุด  
ก.  ฝูงนางนวลบินว่อนร่อนเวหา  
ข.  คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยจริงหรือ  
ค.  ดาวเทยีมช่วยในการสื่อสารได้มาก  
ง.  ภาพเขียนภาพนี้ท าให้ชื่อเสียงเขาดังกระฉ่อน 

๔. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค าไทยแท้ประสมกับค าภาษาอังกฤษ  

ก.  ถนนหลวง  

ข.  สวนสัตว ์

ค.  บังแทรก  

ง.  พวงหรีด 

๕. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า  
ก.  คนครัว  คนรถ  คนเดิน  
ข.  ตาปลา  ตาน้ า  ตาช้ า 
ค.  รถราง  รถขยะ  รถเมล์  
ง.  เรือพ่วง  เรือหางยาว  เรือผุ 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๑ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 

๖. ข้อใดไม่มีค าประสม  
ก.  เทียนดอกไม้ไข่ขาวมะพร้าวพร้อม น้ ามันหอมแปูงปรุงฟูุงทั่วห้อง 

ข.  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย  
ค.  แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน  
ง.  ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ท าสม่ าเสมียน  

๗. ค าในข้อใดเป็นค าประสมชนิดค านามทุกค า  
ก.  ที่นอน  กินที่  
ข.  บาดตา  ขวัญหาย 
ค.  หวานเย็น  บกพร่อง  
ง.  ห่อหมก  กันสาด  

๘. ข้อความต่อไปนี้มีค าประสมกี่ค า (ไม่นับค าซ้ า)  
“ในน้ ามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุุนได้ค้นพบ            

สารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากท่ีสุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิว            
ของข้าวกล้องที่เรียกว่าร าข้าว” 

ก.  ๓ ค า 
ข.  ๔ ค า 
ค.  ๕ ค า 
ง.  ๖ ค า 

๙. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประเภทเดียวกับค าว่า  “พ่อสื่อ” 
ก.  พ่อค้า 
ข.  พ่อเรา 
ค.  พ่อบ้าน 
ง.  พ่อม่าย 

๑๐. ข้อใดเป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค ากริยา? 
ก.  หน้าม้า 
ข.  คอห่าน 
ค.  แม่เลี้ยง 
ง.  กล้วยไม้ 
 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๒ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
 

 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๓ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง้ค าประสม 

 

ค าชี้แจง้้ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 
 

๑. ข้อใดไม่มีค าประสม  
ก.  เทียนดอกไม้ไข่ขาวมะพร้าวพร้อม น้ ามันหอมแปูงปรุงฟูุงทั่วห้อง 

ข.  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย  
ค.  แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน  
ง.  ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ท าสม่ าเสมียน  

๒. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า  
ก.  คนครัว  คนรถ  คนเดิน 
ข.  ตาปลา  ตาน้ า  ตาช้ า 
ค.  รถราง  รถขยะ  รถเมล์ 
ง.  เรือพ่วง  เรือหางยาว  เรือผุ 

๓. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประเภทเดียวกับค าว่า  “พ่อสื่อ” 
ก.  พ่อค้า 
ข.  พ่อเรา 
ค.  พ่อบ้าน 
ง.  พ่อม่าย 

๔. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประสมทั้งหมด 
ก.  เครื่องเคียง  เครื่องพัง  
ข.  เครื่องปรุง  เครื่องเล่น 
ค.  เครื่องครัว  เครื่องดื่ม 
ง.  เครื่องใน  เครื่องเรือน  

๕. ข้อใดมีค าประสมมากที่สุด  
ก.  ฝูงนางนวลบินว่อนร่อนเวหา  
ข.  คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยจริงหรือ  
ค.  ดาวเทยีมช่วยในการสื่อสารได้มาก  
ง.  ภาพเขียนภาพนี้ท าให้ชื่อเสียงเขาดังกระฉ่อน 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๔ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 

๖. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค ากริยากับค ากริยา 
 ก.  น้ ากะท ิ วงแขน 

ข.  ม้านั่ง  บ้านนอก 

ค.  ของกลาง  ดวงตรา 

ง.  กันชน  ตีชิง 
 

๗. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค าไทยแท้ประสมกับค าภาษาอังกฤษ  

ก.  ถนนหลวง  

ข.  สวนสัตว ์

ค.  บังแทรก  

ง.  พวงหรีด 

๘. ค าในข้อใดเป็นค าประสมชนิดค านามทุกค า  
ก.  ที่นอน  กินที่  
ข.  บาดตา  ขวัญหาย 
ค.  หวานเย็น  บกพร่อง  
ง.  ห่อหมก  กันสาด  

๙. ข้อใดเป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค ากริยา 
ก.  หน้าม้า 
ข.  คอห่าน 
ค.  แม่เลี้ยง 
ง.  กล้วยไม้ 

๑๐. ข้อความต่อไปนี้มีค าประสมกี่ค า (ไม่นับค าซ้ า)  
“ในน้ ามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุุนได้ค้นพบ            

สารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากท่ีสุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิว            
ของข้าวกล้องที่เรียกว่าร าข้าว” 

ก.  ๓ ค า 
ข.  ๔ ค า 
ค.  ๕ ค า 
ง.  ๖ ค า 
 
 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๕ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๑ 
เร่ือง้้รอบรู้ค าประสม 

 
 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องค าประสมในรูปแบบแผนผังความคิด 
 

ค าตอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ปรับปรุง) 

สรุปความรู้ 
เรื่องค าประสม
ในรูปแบบ
แผนผังความคิด 

สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง  ครบตรง
ประเด็น เชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ใน 
การเขียนผัง
ความคิดได้ 
อย่างสวยงาม 
น่าอ่าน 

สรุปความรู้ได้ 
ครบตรงประเด็น 
เชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นความสัมพันธ์ 
มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
เขียนผังความคิด 

สรุปความรู้ได้ 
ครบตรงประเด็น 
เชื่อมโยงความรู้ได้
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สรุปความรู้ได้ 
แต่ไม่ครบประเด็น 
และเชื่อมโยง
ความรู้ไม่ได้
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

 
  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๖ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๒ 
เร่ือง้้ทบทวนความจ าค าประสม้ 

   

  

้้้้้้้ค าชี้แจง้้    ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    หนา้ข้อที่ถูกและท าเครื่องหมาย  หนา้ข้อที่ผิด 

 
  ๑. ค ามูลสองค าขึ้นไปประสมกนัเป็นค าประสมทุก า 
  ๒. ค าประสมต้อองเกิดจากค าไทยประสมกับค าไทยเทา่นั้น 
  ๓. ไมเรียว เป็นค าประสม  
  ๔. ไฟฉาย , ฉายไฟ เป็นค าประสมทั้งสองค า 
  ๕. ใจอ่อน , อ่อนใจ  เป็นค าประสมทั้งสองค าค า 
  ๖. คนใช้  แขกยาม  น้ าใจ  เป็นค าประสมทุกค า 
  ๗. สะพานลอย เป็นค าประสมที่เกิดจากค ามูลสามค าประสมกัน  
 ๘. น้ ายาลบค าผิด เป็นค าประสม 
  ๙. สบู่เหลว เป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค านาม 
 ๑๐. น้ าส้มสายชู เป็นค าประสม 
 ๑๑. เครื่องดับ ไม่เป็นค าประสมเพราะความหมายเหมือนค ามูลเดิม 
 ๑๒. ค าที่น ามาประสมกันแล้วไม่มีความหมายใหม่ ไม่เกิดศัพท์ใหม่อย่างนี้ 

                  ไม่เรียกค าประสม อาจเป็นวลีหรือประโยคก็ได้ 

 
 
 

 
 

  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๗ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๓้ 
เร่ือง้ลักษณะค าประสม้ 

 
 

 
้้้้ค าชี้แจง       ให้นักเรียนบอกวิธีสร้างค าประสมจากค าที่ก าหนดให้เกิดจากค าใดประสมกัน 

 
ตัวอย่าง ถือ + ตัว เกิดจาก ค ากริยา ประสมกับ ค านาม 

 
 
 

๑. ม้า + หมุน  เกิดจาก  ค านาม้+้ค ากริยา 
๒. แม่ + บ้าน  เกิดจาก  ค านาม้+้ค าวิเศษณ์ 
๓. เรือน + ต้นไม้ เกิดจาก  ค านาม้+้ค านาม 
๔. สถานี + โทรทัศน์ เกิดจาก  ค านาม้+้ค านาม 
๕. หลาย + ใจ  เกิดจาก  ค าวิเศษณ์้+้ค านาม 
๖. ฤดู + ร้อน  เกิดจาก  ค านาม้+้ค าวิเศษณ์ 
๗. เครื่อง + ใน  เกิดจาก  ค านาม้+ ค าบุพบท 
๘. นอก + ใจ  เกิดจาก  ค าบุพบท้+้ค านาม 
๙. กิน + เส้น  เกิดจาก  ค ากริยา้+้ค านาม  
๑๐. อ่อน + หวาน เกิดจาก  ค าวิเศษณ์้+้ค าวิเศษณ์ 
๑๑.  ตื่น + เต้น  เกิดจาก  ค ากริยา้+้ค ากริยา 
๑๒.  ส้ม + ต า  เกิดจาก  ค านาม้+้ค ากริยา 

 
 
 
 
 

 
  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๘ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๔้ 
เร่ือง้้ประสมค าใหม่้้ 

 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนค ามูลตั้งแต่สองค าข้ึนไปมาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่   

 
(ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

โดยพิจารณาจากค ามูลและค าที่ประสมกันแล้วเกิดเป็นค าใหม่และมีความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

๑.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๒.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 
 

๓.............................หมายถึง.......................................................................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... .................. 

๔.............................หมายถึง..................................................... ..................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๕.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................... .................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๒๙ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๖.............................หมายถึง.......................................................................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๗.............................หมายถึง.......................................................................................................................  
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 
 

๘.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง................................................................................. ................................ 

๙.............................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง.................................................................................................. .................... 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 

๑๐..........................หมายถึง................................................................................................................ ....... 
................................หมายถึง..................................................... ................................................................. 
.................................หมายถึง............................................................................................... ..................... 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๓๐ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๕ 
้้้้้้เร่ือง้เลือกสรรค าประสม 

 
้้้ค าชี้แจง     ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค   หรือ  ง  หน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

      เพียงค าตอบเดียว 
 

    จากข้อ ๑ – ๖ ข้อใดไม่เป็นค าประสม  
 
 

๑. ก. นักร้อง  ข. น้ ายาล้างจาน  ค. แกะด า  ง. ลมพัด 
๒. ก. ไม้กวาด  ข. ปูตาย  ค. ผ้ากันเปื้อน  ง. เครื่องยนต์ 
๓. ก. เสื้อเปื้อน  ข. รถเข็น  ค. เบี้ยล่าง  ง. ตีพิมพ์ 
๔. ก. ปากเปียก  ข. ปากแตก  ค. ปากหวาน  ง. ปากบอน 
๕. ก. คอแข็ง  ข. คอทองแดง  ค. คอเจ็บ  ง. คอหอยพอก 
๖. ก. เสื้อกล้าม  ข. เสื้อก๊ัก  ค. เสื้อกันหนาว  ง. เสื้อเก่า 
 

 
 
 
จากข้อ ๗ – ๑๒ ข้อใดเป็นค าประสม  

 
๗. ก. น้ าลึก  ข. น้ าล้น  ค. น้ าใจ  ง. น้ าไหล 
๘. ก. เครื่องเคียง ข. เครื่องพัง  ค. โรงหนัง ง. มือขาด 
๙. ก. น้ าแข็ง   ข. ผ้าห่ม  ค. ห่มผ้า ง. เข็มกลัด 
๑๐.  ก. แม่หลับ  ข. แม่ลูก  ค. แม่ยอม ง. แม่เหล็ก 
๑๑.  ก. ตาเจ็บ  ข. แม่พิมพ์  ค. กลัดเข็ม ง. แปูงเปียก 
๑๒.  ก. เครื่องดับ ข. แม่ปุวย  ค. น้ าค้าง ง. น้ าเน่า 

 
 

  



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๓๑ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

้้้้้้เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๖ 
้้้้เร่ือง้้้แยกโครงสร้างค าประสม้ 

 
 
 

้้้้้้้ค าชี้แจง ้้้จงแยกค าประสมตามโครงสร้างของค าต่อไปนี้ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 

น้ าปลา   ใจดี   ถั่วตัด   เครื่องใน   ทองม้วน   มือหนัก  รถม้า  เพ่งเล็ง  ตาต่ า                                
เบี้ยล่าง   ใบพัด   ดอกเบี้ย   ตาปลา   ซักฟอก   คอแข็ง   คัดเลือก   เรือใบ    
หัวนอก   ข่มขู่  เข็มทิศ  วงใน  บ้านพัก   คนกลาง   ใจกว้าง  ปิดบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

ค านาม้+ ค านาม ค านาม้+ ค าวิเศษณ ์ ค านาม้+ ค ากริยา 

- น้ าปลา 

- รถม้า้ 

- ตาปลา 

- เรือใบ 

- เข็มทิศ 

- คนกลาง 

- ใจดี 

- มือหนัก 

- ตาต่ า 

- เบี้ยล่าง 

- คอแข็ง 

- ใจกว้าง 

- ถั่วตัด 

- ทองม้วน 

- บ้านพัก 

ค านาม้+ ค าบุพบท 

- เครื่องใน 

- หัวนอก 

- วงใน 

ค ากริยา้+ ค ากริยา 

- ซักฟอก 

- คัดเลือก 

- ปิดบัง 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๓๒ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๗้ 

เรื่อง้้แต่งประโยคค าประสม 
 

  
ค าชี้แจง้้้ให้นักเรียนเลือกค าประสมต่อไปนี้แล้วน าไปแต่งประโยค 

 
จุดหมาย แสวงหา  สนใจ  เผ็ดร้อน  แปรงสีฟัน 
มืออาชีพ เดินหน้า  ประมาท โอดครวญ การเมือง 
เบิกบาน  บทบาท  ช่างเสริมสวย น้ ายาถูพ้ืน อ้างอิง 
ขัดขวาง  ปัดกวาด การเมือง ทรัพย์สิน คัดเลือก 

 
 

ค าประสม ประโยค 
๑. จุดหมาย  
๒. เผ็ดร้อน  
๓. แปรงสีฟัน  
๔. มืออาชีพ  
๕. เดินหน้า  
๖. การเมือง  
๗. บทบาท  
๘. ช่างเสริมสวย  
๙. น้ ายาถูพ้ืน  
๑๐. การเมือง  

 
 

 
 
 

  

 
(ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

โดยพิจารณาจากประโยคที่แต่งข้ึนต้องประกอบด้วย 
ภาคประธานและภาคแสดงครบตามองค์ประกอบของประโยค 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๓๓ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่้๘ 
เรื่อง้้คัดค าบทประพันธ์ 

 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนอ่านค าประพันธ์ต่อไปนี้และเลือกค าประสมเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  

 

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา 

มีความรู้มีวิชามีความหมาย ไม่มลายสูญหายดั่งทรัพย์สิน 
แม้นมีเงินและทองกองทั่วดิน  ก็หมดสิ้นเหือดไปเยี่ยงสายชล 
อันจุดหมายหลายอย่างที่ค้างติด  จะสมหวังดังคิดประสิทธิ์ผล 
อยู่ที่ความตั้งใจไม่วกวน   อยู่ที่ตัวของตนจะกระท า 
ผู้มานะอดทนพร้อมค้นคว้า  มีวิชาแถมพกไม่ตกต่ า 
เป็นคนพูดจริงใจไม่กลับค า  มีศีลน าหนุนด้วยช่วยรุ่งเรือง 
หมั่นศึกษาหาทรัพย์ประดับเสริม  เล่าเรียนเพิ่มเติมไปให้ต่อเนื่อง 
ตั้งใจเรียนเถิดหนาอย่าขุ่นเคือง  มิสิ้นเปลืองเรื่องใดในวิชา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑.้ความรู้ ๒.้ ความหมาย ๓.้สายชล 

๔.้จุดหมาย ๕.้หลายอย่าง 

๖.้ความตั้งใจ ๗.้ตกต่ า ๘.้จริงใจ 

๙.้กลับค า ๑๐.้เล่าเรียน 

๑๑.้ผู้มานะ 



แบบฝึกทักษะชุดการสร้างค าในภาษาไทย เร่ือง ค าประสม 
๓๔ 

 

 

ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 

 

     เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง้ค าประสม 

 

ค าชี้แจง้้ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 

๑. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประสมทั้งหมด 
ก.  เครื่องเคียง  เครื่องพัง  
ข.  เครื่องปรุง  เครื่องเล่น 
ค.  เครื่องครัว  เครื่องดื่ม 
ง.  เครื่องใน  เครื่องเรือน  

๒. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค ากริยากับค ากริยา 
 ก.  น้ ากะท ิ วงแขน 

ข.  ม้านั่ง  บ้านนอก 

ค.  ของกลาง  ดวงตรา 

ง.  กันชน  ตีชิง 

๓. ข้อใดมีค าประสมมากที่สุด  
ก.  ฝูงนางนวลบินว่อนร่อนเวหา  
ข.  คาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัยจริงหรือ  
ค.  ดาวเทยีมช่วยในการสื่อสารได้มาก  
ง.  ภาพเขียนภาพนี้ท าให้ชื่อเสียงเขาดังกระฉ่อน 

๔. ค าประสมในข้อใดเกิดจากค าไทยแท้ประสมกับค าภาษาอังกฤษ  

ก.  ถนนหลวง  

ข.  สวนสัตว ์

ค.  บังแทรก  

ง.  พวงหรีด 

๕. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า  
ก.  คนครัว  คนรถ  คนเดิน 
ข.  ตาปลา  ตาน้ า  ตาช้ า 
ค.  รถราง  รถขยะ  รถเมล์ 
ง.  เรือพ่วง  เรือหางยาว  เรือผุ 
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๖. ข้อใดไม่มีค าประสม  
ก.  เทียนดอกไม้ไข่ขาวมะพร้าวพร้อม น้ ามันหอมแปูงปรุงฟูุงทั่วห้อง 

ข.  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย  
ค.  แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน  
ง.  ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอุตส่าห์ท าสม่ าเสมียน  

๗. ค าในข้อใดเป็นค าประสมชนิดค านามทุกค า  
ก.  ที่นอน  กินที่  
ข.  บาดตา  ขวัญหาย 
ค.  หวานเย็น  บกพร่อง  
ง.  ห่อหมก  กันสาด  

๘. ข้อความต่อไปนี้มีค าประสมกี่ค า (ไม่นับค าซ้ า)  
“ในน้ ามันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอี แต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุุนได้ค้นพบ            

สารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอรีซานอล สารนี้พบมากท่ีสุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิว            
ของข้าวกล้องที่เรียกว่าร าข้าว” 

ก.  ๓ ค า 
ข.  ๔ ค า 
ค.  ๕ ค า 
ง.  ๖ ค า 

๙. ค าในข้อใดไม่เป็นค าประเภทเดียวกับค าว่า  “พ่อสื่อ” 
ก.  พ่อค้า 
ข.  พ่อเรา 
ค.  พ่อบ้าน 
ง.  พ่อม่าย 

๑๐. ข้อใดเป็นค าประสมที่เกิดจากค านามประสมกับค ากริยา 
ก.  หน้าม้า 
ข.  คอห่าน 
ค.  แม่เลี้ยง 
ง.  กล้วยไม้ 
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