
แบบฝกทักษะภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คํานาม

นายปรีชา  ศรีบัวผัน
โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวิทยา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑



คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ
สําหรับครู

ในการใชแบบฝกทักษะภาษาไทย  เร่ือง ชนิดและหนาที่ของคําใน
ภาษาไทย เลมที่ ๑ คํานาม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ครูควรอาน
คําแนะนํา ใหเขาใจ  ดังนี้

๑. ใชแบบฝกทักษะชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย
เลมที่ ๑ คํานาม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เพ่ือชวยใหนักเรียน

เขาใจเร่ือง คํานาม ไดชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. ครูควรศึกษาสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา

ของแบบฝกทักษะใหเขาใจกอนนําไปใช
๓. ครูสามารถใชแบบฝกทักษะนี้สอนในเวลาปกติ และ

การสอนพิเศษนอกเวลาเรียน
๔. ครูควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิดในขณะที่นักเรียน

ทําแบบฝกทักษะ คอยใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปญหา
๕. ครูควรตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน และ

แบบฝกทักษะ  บันทึกคะแนน และแจงผลคะแนนใหนักเรียนทราบทันที
เมื่อเรียนจบแตละเร่ือง



คําชี้แจง

๑. ทําแบบทดสอบกอนเรียน  เมื่อทําเสร็จแลวเปล่ียนกันตรวจใน
กลุม  โดยตรวจคําตอบจากเฉลย  และบันทึกคะแนน ลงใน
กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน  แลวนําสงใหครูตรวจความ
ถูกตองอีกคร้ัง ใชเวลาทําแบบทดสอบ ๑๐ นาที

๒. ศึกษารายละเอียด  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา
จากใบความรูอยางรอบคอบจนเขาใจ  ถามีปญหาขอสงสัย
ใหถามครูผูสอน

๓. ทําแบบฝกทักษะทุกแบบฝก โดยทําทีละแบบฝกทักษะ  และ
ตรวจคําตอบจากเฉลย

๔. ทําแบบฝกทักษะไปตามลําดับขั้นตอนต้ังแตตนจนจบ ดวย
ความซื่อสัตยไมดูเฉลยกอนทํา  ใชความรอบคอบ และ มีความ
ต้ังใจในการเรียนรู

๕. ทําแบบฝกทักษะไมถูกตองในขอใด  ใหกลับไปศึกษาเนื้อหา
จากใบความรูและคําอธิบายจากเพ่ือนในกลุมหรือครู แลวเร่ิมทํา แบบฝก
ทักษะใหม  จนถูกตอง

๖. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  เมื่อทําเสร็จแลวเปล่ียนกันตรวจใน
กลุม  โดยตรวจคําตอบจากเฉลย และบันทึกคะแนนลงในกระดาษคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียนแลวนําสงครู  ใชเวลาทําแบบทดสอบ ๑๐ นาที



สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

ท ๔.๑ ป. ๕ /๑ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

แบบฝกทักษะ ชนิดและหนาที่ของคํา

เรื่อง  คํานาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป ป. ๕

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

ท ๔.๑ ป. ๕ /๑ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

แบบฝกทักษะ ชนิดและหนาที่ของคํา

เรื่อง  คํานาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป ป. ๕

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทาง
ภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

ท ๔.๑ ป. ๕ /๑ ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

แบบฝกทักษะ ชนิดและหนาที่ของคํา

เรื่อง  คํานาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นป ป. ๕



คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อคน  สัตว  ส่ิงของ  และสถานที่
ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  แบงออกเปน ๕ ชนิด  ไดแก
คําสามานยนาม คําวิสามานยนาม  คําสมุหนาม  คําอาการนาม
และ  คําลักษณนาม คํานามทําหนาที่เปน  ประธาน  กรรม  สวน
ขยาย  สวนเติมเต็ม  ตามหลังคําบุพบท และใชเปนคําเรียกขาน

การเรียนรูเร่ืองคํานามจะชวยใหสามารถใชภาษาไดถูกตอง
เหมาะสมกับขอความหรือเหตุการณ  และชวยใหการส่ือสาร
มีประสิทธิภาพ

จุดประสงคการเรียนรู

๑. นักเรียนบอกความหมายของคํานามไดถูกตอง
๒. นักเรียนบอกหนาที่ของคํานามไดถูกตอง
๓. นักเรียนสามารถจําแนกชนิดของคํานามไดถูกตอง
๓. นักเรียนสามารถนําคํานามไปใชไดถูกตองตามหลักไวยากรณ

๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย

สาระสําคัญ



๑. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว  ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

๒. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

แบบทดสอบกอนเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว  ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

๒. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

แบบทดสอบกอนเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว  ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

๒. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

แบบทดสอบกอนเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด ลงในกระดาษคําตอบ



๓. ประโยคใดตอไปนี้มีคํานามมากที่สุด
ก. พืชเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย
ข. นกกินปลาหลายชนิดและชอบมาหากินที่ริมบึง
ค. กอนหินในลําธารที่มีกระแสน้ําไหลมีรูปเหมือนไข
ง. แมวชอบกินปลายาง

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔ – ๘

๔. ขอใดคือคําสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๕. ขอใดคือคําวิสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

“ผม  ลูกเสือพรประสิทธิ์ เปนนายหมู หมูสิงโต
หมูสิงโตมีสมาชิก ๘ นาย ไดรับมอบหมายใหไปทํา
ความสะอาดทีว่ัดในหมูบาน
บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว
และเรียบรอยดีครับ”



๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา  แมน้ํา
ทําหนาที่ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม

๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา  แมน้ํา
ทําหนาที่ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม

๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา  แมน้ํา
ทําหนาที่ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม



กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

ชื่อ ......................................... ชั้น ............ เลขที่ ......
ตอบ

ขอ ก ข ค ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

คะแนน ๑๐ คะแนน
สรุป

 ผาน

ไดคะแนน  ไมผาน

ผานเกณฑ  รอยละ ๘๐ ขึ้นไป



ความหมายของคํานาม

คํานาม  หมายถึง  คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว พืช  ส่ิงของ
สถานที่ สภาพ  ลักษณะ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
แบงออกเปนชนิดยอยได ๕ ชนิด ไดแก

๑. คํานามสามัญ หรือ สามานยนาม

๒. คํานามเฉพาะ หรือ วิสามานยนาม

๓. คํานามรวมหมู หรือ สมุหนาม

๔. คํานิยมธรรม หรือ อาการนาม

๕. คํานามบอกลักษณะ  หรือ ลักษณนาม

ใบความรู
เรื่อง  คํานาม

คํานามแตละชนิด
เปนยังไงนา…



๑. คํานามสามัญ หรือ สามานยนาม

คือ  คํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปของ  คน  สัตว  ส่ิงของ
และสถานที่ตาง ๆ  เชน โรงเรียน

พ่ี  นอง  ประเทศไทย  สมตํา

เสือ  ชาง  ต๊ักแตน  โตะ  เกาอ้ี
นักเรียน  รถยนต ฯลฯ

คําวา การ หรือ ความ ถานําหนาคํานาม ก็จะเปน คํา
สามานยนามดวย เชน

การประมง การไฟฟา การประปา  การทหาร
การเรือนและการบาน อีกความวัว  กับความควาย

ความแพง  ความอาญา การอุตสาหกรรมหมาย
การคลัง  การเงินหลาย ทั้งการศึก  การสงคราม

คําที่ขึ้นตนดวย “การ” หรือ “ความ”
ถาตามหลังดวยคํานาม ก็จะเปน

คําสามานยนาม ครับ

๑. คํานามสามัญ หรือ สามานยนาม

คือ  คํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปของ  คน  สัตว  ส่ิงของ
และสถานที่ตาง ๆ  เชน โรงเรียน

พ่ี  นอง  ประเทศไทย  สมตํา

เสือ  ชาง  ต๊ักแตน  โตะ  เกาอ้ี
นักเรียน  รถยนต ฯลฯ

คําวา การ หรือ ความ ถานําหนาคํานาม ก็จะเปน คํา
สามานยนามดวย เชน

การประมง การไฟฟา การประปา  การทหาร
การเรือนและการบาน อีกความวัว  กับความควาย

ความแพง  ความอาญา การอุตสาหกรรมหมาย
การคลัง  การเงินหลาย ทั้งการศึก  การสงคราม

คําที่ขึ้นตนดวย “การ” หรือ “ความ”
ถาตามหลังดวยคํานาม ก็จะเปน

คําสามานยนาม ครับ

๑. คํานามสามัญ หรือ สามานยนาม

คือ  คํานามที่ใชเรียกชื่อทั่วไปของ  คน  สัตว  ส่ิงของ
และสถานที่ตาง ๆ  เชน โรงเรียน

พ่ี  นอง  ประเทศไทย  สมตํา

เสือ  ชาง  ต๊ักแตน  โตะ  เกาอ้ี
นักเรียน  รถยนต ฯลฯ

คําวา การ หรือ ความ ถานําหนาคํานาม ก็จะเปน คํา
สามานยนามดวย เชน

การประมง การไฟฟา การประปา  การทหาร
การเรือนและการบาน อีกความวัว  กับความควาย

ความแพง  ความอาญา การอุตสาหกรรมหมาย
การคลัง  การเงินหลาย ทั้งการศึก  การสงคราม

คําที่ขึ้นตนดวย “การ” หรือ “ความ”
ถาตามหลังดวยคํานาม ก็จะเปน

คําสามานยนาม ครับ



๒. คํานามเฉพาะ  หรือ  วิสามานยนาม

เปนชื่อเฉพาะของคน  สัตว  พืช  ส่ิงของ  สถานที่
เชน จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอศรีบุญเรือง
โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวิทยา

ดอกกุหลาบ  ตนคูน
ไอตูบ  เจาดาง
เด็กชายวทันยู
คุณครูปรีชา ฯลฯ

นอกจากนี้  ชื่อเลน
และฉายาของพระภกิษุ

ก็นับเปนคํา
วิสามานยนามดวย

ครับ

๒. คํานามเฉพาะ  หรือ  วิสามานยนาม

เปนชื่อเฉพาะของคน  สัตว  พืช  ส่ิงของ  สถานที่
เชน จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอศรีบุญเรือง
โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวิทยา

ดอกกุหลาบ  ตนคูน
ไอตูบ  เจาดาง
เด็กชายวทันยู
คุณครูปรีชา ฯลฯ

นอกจากนี้  ชื่อเลน
และฉายาของพระภกิษุ

ก็นับเปนคํา
วิสามานยนามดวย

ครับ

๒. คํานามเฉพาะ  หรือ  วิสามานยนาม

เปนชื่อเฉพาะของคน  สัตว  พืช  ส่ิงของ  สถานที่
เชน จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอศรีบุญเรือง
โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวิทยา

ดอกกุหลาบ  ตนคูน
ไอตูบ  เจาดาง
เด็กชายวทันยู
คุณครูปรีชา ฯลฯ

นอกจากนี้  ชื่อเลน
และฉายาของพระภกิษุ

ก็นับเปนคํา
วิสามานยนามดวย

ครับ



๓. คํานามรวมหมู  หรือ  สมุหนาม ไดแก

๓.๑ คํานามที่แสดงหมวดหมู
ของสามานยนาม
หรือวิสามานยนาม
เชน ฝูงนกบินมาโนน
โขลงชางเดินขามลําธาร
กองทหารเตรียมพรอมเสมอ  ฯลฯ

๓.๒ คํานามที่เปนชื่อสถานที่หรือ
องคการที่หมายใหเปนกลุมคน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในสถานที่หรือองคกรนั้น ๆ
เชน บริษัท ไดรับสินคาแลว

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําลังเตรียมนักกีฬาเขาแขงขัน
ซีเกมส
ประเทศไทยยินดีตอนรับชาวตางประเทศ

๓. คํานามรวมหมู  หรือ  สมุหนาม ไดแก

๓.๑ คํานามที่แสดงหมวดหมู
ของสามานยนาม
หรือวิสามานยนาม
เชน ฝูงนกบินมาโนน
โขลงชางเดินขามลําธาร
กองทหารเตรียมพรอมเสมอ  ฯลฯ

๓.๒ คํานามที่เปนชื่อสถานที่หรือ
องคการที่หมายใหเปนกลุมคน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในสถานที่หรือองคกรนั้น ๆ
เชน บริษัท ไดรับสินคาแลว

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําลังเตรียมนักกีฬาเขาแขงขัน
ซีเกมส
ประเทศไทยยินดีตอนรับชาวตางประเทศ

๓. คํานามรวมหมู  หรือ  สมุหนาม ไดแก

๓.๑ คํานามที่แสดงหมวดหมู
ของสามานยนาม
หรือวิสามานยนาม
เชน ฝูงนกบินมาโนน
โขลงชางเดินขามลําธาร
กองทหารเตรียมพรอมเสมอ  ฯลฯ

๓.๒ คํานามที่เปนชื่อสถานที่หรือ
องคการที่หมายใหเปนกลุมคน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในสถานที่หรือองคกรนั้น ๆ
เชน บริษัท ไดรับสินคาแลว

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําลังเตรียมนักกีฬาเขาแขงขัน
ซีเกมส
ประเทศไทยยินดีตอนรับชาวตางประเทศ



๔. คํานิยมธรรม หรือ อาการนาม

เปนคํานามที่เกิดจากคํากริยา
หรือคําวิเศษณ  มีคําวา การ
หรือ ความ นําหนา  เชน
การเดิน  ความดี  การพูด
ความยาว  ความสูง  การรองเพลง
การละเลน เปนตน

จะสังเกตไดวา  คําวา การ
จะนําหนาคํากริยา  สวนคําวา
ความ จะนําหนาคําวิเศษณ

“การ” นําหนาคํากริยา
“ความ” นําหนาคํา

วิเศษณ นะจะ

๔. คํานิยมธรรม หรือ อาการนาม

เปนคํานามที่เกิดจากคํากริยา
หรือคําวิเศษณ  มีคําวา การ
หรือ ความ นําหนา  เชน
การเดิน  ความดี  การพูด
ความยาว  ความสูง  การรองเพลง
การละเลน เปนตน

จะสังเกตไดวา  คําวา การ
จะนําหนาคํากริยา  สวนคําวา
ความ จะนําหนาคําวิเศษณ

“การ” นําหนาคํากริยา
“ความ” นําหนาคํา

วิเศษณ นะจะ

๔. คํานิยมธรรม หรือ อาการนาม

เปนคํานามที่เกิดจากคํากริยา
หรือคําวิเศษณ  มีคําวา การ
หรือ ความ นําหนา  เชน
การเดิน  ความดี  การพูด
ความยาว  ความสูง  การรองเพลง
การละเลน เปนตน

จะสังเกตไดวา  คําวา การ
จะนําหนาคํากริยา  สวนคําวา
ความ จะนําหนาคําวิเศษณ

“การ” นําหนาคํากริยา
“ความ” นําหนาคํา

วิเศษณ นะจะ



๕. คํานามบอกลักษณะ  หรือ  ลักษณนาม

เปนคํานามที่ประกอบนามอ่ืนเพ่ือแสดงรูปลักษณะ
ขนาด  หรือประมาณของนามนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน
กบ ๓ ตัว
หนังสือ ๕ เลม
ยักษ ๒ ตน
แห ๑ ปาก
ชาง ๙ เชือก ไข ๓ ฟอง

ขอสังเกต
โขลง ชางกําลังเดินผานทุง (สมุหนาม)
ชาง โขลง นั้นกําลังเลนน้ํา (ลักษณนาม)

ฝูง ผ้ึงกําลังทํารัง (สมุหนาม)
ผ้ึง ฝูง นั้นกําลังทํารัง (ลักษณนาม)

บางครัง้ ชนิดของ
คํานามก็ขึ้นอยูกับรูป

ประโยคดวยครับ

๕. คํานามบอกลักษณะ  หรือ  ลักษณนาม

เปนคํานามที่ประกอบนามอ่ืนเพ่ือแสดงรูปลักษณะ
ขนาด  หรือประมาณของนามนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน
กบ ๓ ตัว
หนังสือ ๕ เลม
ยักษ ๒ ตน
แห ๑ ปาก
ชาง ๙ เชือก ไข ๓ ฟอง

ขอสังเกต
โขลง ชางกําลังเดินผานทุง (สมุหนาม)
ชาง โขลง นั้นกําลังเลนน้ํา (ลักษณนาม)

ฝูง ผ้ึงกําลังทํารัง (สมุหนาม)
ผ้ึง ฝูง นั้นกําลังทํารัง (ลักษณนาม)

บางครัง้ ชนิดของ
คํานามก็ขึ้นอยูกับรูป

ประโยคดวยครับ

๕. คํานามบอกลักษณะ  หรือ  ลักษณนาม

เปนคํานามที่ประกอบนามอ่ืนเพ่ือแสดงรูปลักษณะ
ขนาด  หรือประมาณของนามนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน
กบ ๓ ตัว
หนังสือ ๕ เลม
ยักษ ๒ ตน
แห ๑ ปาก
ชาง ๙ เชือก ไข ๓ ฟอง

ขอสังเกต
โขลง ชางกําลังเดินผานทุง (สมุหนาม)
ชาง โขลง นั้นกําลังเลนน้ํา (ลักษณนาม)

ฝูง ผ้ึงกําลังทํารัง (สมุหนาม)
ผ้ึง ฝูง นั้นกําลังทํารัง (ลักษณนาม)

บางครัง้ ชนิดของ
คํานามก็ขึ้นอยูกับรูป

ประโยคดวยครับ



ตัวอยางคํานามบอกลักษณะ  หรือ ลักษณนาม
คํา ลักษณนาม

รม  รถ  จักร  ซอ  จักรยาน  ชอน สอม คัน

เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน  กรรไกร  มีด
พาย  แจว  พัด  หวี

เลม

บาน  เปยโน  กระโจมไฟ  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง

ใบสําคัญ  ใบรับรอง  ใบลา  หนังสือพิมพ  จดหมาย
บัตรประชาชน  กฎหมาย  โฉนด

ฉบับ

ถนน ทางดวน  ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา สาย

เซียน  ยักษ  ฤๅษี  ผี  ปศาจ ตน

ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ

ลําธารมีลักษณะยาว ๆ
ลักษณนามตองเปน
“สาย” สินะ

ตัวอยางคํานามบอกลักษณะ  หรือ ลักษณนาม
คํา ลักษณนาม

รม  รถ  จักร  ซอ  จักรยาน  ชอน สอม คัน

เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน  กรรไกร  มีด
พาย  แจว  พัด  หวี

เลม

บาน  เปยโน  กระโจมไฟ  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง

ใบสําคัญ  ใบรับรอง  ใบลา  หนังสือพิมพ  จดหมาย
บัตรประชาชน  กฎหมาย  โฉนด

ฉบับ

ถนน ทางดวน  ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา สาย

เซียน  ยักษ  ฤๅษี  ผี  ปศาจ ตน

ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ

ลําธารมีลักษณะยาว ๆ
ลักษณนามตองเปน
“สาย” สินะ

ตัวอยางคํานามบอกลักษณะ  หรือ ลักษณนาม
คํา ลักษณนาม

รม  รถ  จักร  ซอ  จักรยาน  ชอน สอม คัน

เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน  กรรไกร  มีด
พาย  แจว  พัด  หวี

เลม

บาน  เปยโน  กระโจมไฟ  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง

ใบสําคัญ  ใบรับรอง  ใบลา  หนังสือพิมพ  จดหมาย
บัตรประชาชน  กฎหมาย  โฉนด

ฉบับ

ถนน ทางดวน  ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา สาย

เซียน  ยักษ  ฤๅษี  ผี  ปศาจ ตน

ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ

ลําธารมีลักษณะยาว ๆ
ลักษณนามตองเปน
“สาย” สินะ



คํานามบอกลักษณะ  หรือ ลักษณนาม ที่ควรรู
คํา ลักษณนาม คํา ลักษณนาม

กติกา ขอ นางฟา องค
กรม กรม นางไม ตน

กระจก แผน นาฬิกา เรือน
กระจกเงา บาน ใบตอง (ที่พับ) พับ, แหนบ
กระทรวง กระทรวง ใบตอง (มีกาน) ทาง
กระเพาะ กระเพาะ ปริศนา ขอ
ขนมจีน จับ, หัว ผาปา กอง, ตน
ขาวโพด ดอก, ฝก แผล แผล

ไข ใบ, ฟอง, ลูก เรือนจํา แหง
คณะ คณะ ลิฟต ตัว
คดี คดี ลูกกุญแจ ดอก, ลูก
คอน เตา, อัน ลูกธนู ดอก
แคน เตา เล่ือย ปน
งาชาง ก่ิง โลง (มีศพ) โลง
จีวร ผืน โลง (เปลา) ใบ, ลูก
ชิงชา อัน ศพ ศพ

ชิงชาสวรรค เคร่ือง อาคาร หลัง
ตําหนิ แหง อาคาชุด หนวย



๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค เชน
นองรองเพลง
ครูชมนักเรียน
นกบิน

๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
แมวกินปลา
ตํารวจจับผูราย
นองทําการบาน

๓. ทําหนาที่เปนสวนขยายคํานามอ่ืน เชน
สัตวปาตองอยูในปา
ตุกตาหยกตัวนี้สวยมาก
นายสมควรยามรักษาการเปนคนเครงครัดตอหนาที่มาก

๔. ทําหนาที่ขยายคํากริยา เชน
แมไปตลาด
นองอยูบาน
มานีอาบน้ําทุกวัน

หนาที่ของคํานาม

๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค เชน
นองรองเพลง
ครูชมนักเรียน
นกบิน

๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
แมวกินปลา
ตํารวจจับผูราย
นองทําการบาน

๓. ทําหนาที่เปนสวนขยายคํานามอ่ืน เชน
สัตวปาตองอยูในปา
ตุกตาหยกตัวนี้สวยมาก
นายสมควรยามรักษาการเปนคนเครงครัดตอหนาที่มาก

๔. ทําหนาที่ขยายคํากริยา เชน
แมไปตลาด
นองอยูบาน
มานีอาบน้ําทุกวัน

หนาที่ของคํานาม

๑. ทําหนาที่เปนประธานของประโยค เชน
นองรองเพลง
ครูชมนักเรียน
นกบิน

๒. ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค เชน
แมวกินปลา
ตํารวจจับผูราย
นองทําการบาน

๓. ทําหนาที่เปนสวนขยายคํานามอ่ืน เชน
สัตวปาตองอยูในปา
ตุกตาหยกตัวนี้สวยมาก
นายสมควรยามรักษาการเปนคนเครงครัดตอหนาที่มาก

๔. ทําหนาที่ขยายคํากริยา เชน
แมไปตลาด
นองอยูบาน
มานีอาบน้ําทุกวัน

หนาที่ของคํานาม



๕. ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของคํากริยาบางคํา เชน
เขาเหมือนพอ
เธอคลายพี่
วนิดาเปนครู
เธอคือนางสาวไทย
มานะสูงเทากับคุณพอ

๖. ทําหนาที่ตามหลังบุพบท เชน
เขาเปนคนเห็นแกตัว
ปูปวยอยูที่โรงพยาบาล

๗. ทําหนาที่เปนคําเรียกขาน เชน
คุณหมอลูกดิฉันจะหายปวยไหม
คุณครคูะหนูยังไมเขาใจเลขขอนี้คะ

หนาที่ของคํานาม

๕. ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของคํากริยาบางคํา เชน
เขาเหมือนพอ
เธอคลายพี่
วนิดาเปนครู
เธอคือนางสาวไทย
มานะสูงเทากับคุณพอ

๖. ทําหนาที่ตามหลังบุพบท เชน
เขาเปนคนเห็นแกตัว
ปูปวยอยูที่โรงพยาบาล

๗. ทําหนาที่เปนคําเรียกขาน เชน
คุณหมอลูกดิฉันจะหายปวยไหม
คุณครคูะหนูยังไมเขาใจเลขขอนี้คะ

หนาที่ของคํานาม

๕. ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของคํากริยาบางคํา เชน
เขาเหมือนพอ
เธอคลายพี่
วนิดาเปนครู
เธอคือนางสาวไทย
มานะสูงเทากับคุณพอ

๖. ทําหนาที่ตามหลังบุพบท เชน
เขาเปนคนเห็นแกตัว
ปูปวยอยูที่โรงพยาบาล

๗. ทําหนาที่เปนคําเรียกขาน เชน
คุณหมอลูกดิฉันจะหายปวยไหม
คุณครคูะหนูยังไมเขาใจเลขขอนี้คะ

หนาที่ของคํานาม



บทรอยกรอง

เรื่อง    คํานาม

คํานามใชเรียกชื่อ คน สัตว หรือ พืช สถาน
หนาที่เปนประธาน อีกหนึ่งนั้นหนาที่กรรม

เสือ  สิงห  ลิง  มาลาย ขึ้นตนไซร คํา การ ความ
มะเขือ เรือ รถ ลํา คือคํานามจําใหดี

โดย  ปรีชา  ศรีบัวผัน

พวกผม

เปนคํานาม

บทรอยกรอง

เรื่อง    คํานาม

คํานามใชเรียกชื่อ คน สัตว หรือ พืช สถาน
หนาที่เปนประธาน อีกหนึ่งนั้นหนาที่กรรม

เสือ  สิงห  ลิง  มาลาย ขึ้นตนไซร คํา การ ความ
มะเขือ เรือ รถ ลํา คือคํานามจําใหดี

โดย  ปรีชา  ศรีบัวผัน

พวกผม

เปนคํานาม

บทรอยกรอง

เรื่อง    คํานาม

คํานามใชเรียกชื่อ คน สัตว หรือ พืช สถาน
หนาที่เปนประธาน อีกหนึ่งนั้นหนาที่กรรม

เสือ  สิงห  ลิง  มาลาย ขึ้นตนไซร คํา การ ความ
มะเขือ เรือ รถ ลํา คือคํานามจําใหดี

โดย  ปรีชา  ศรีบัวผัน

พวกผม

เปนคํานาม



ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

แบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒. คํานาม  คือ  คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕. คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗. คํานาม  คือ คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ

๙. ตัวอยางคํานาม  เชน  ฉัน  เธอ  เขา  เรา  คุณ  ผม

๑๐. ตัวอยางคํานาม  เชน  ชาวนา  ชาง  รถยนต  มะมวง

แคนี้ งาย  จิ๊บ ๆ

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

แบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒. คํานาม  คือ  คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕. คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗. คํานาม  คือ คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ

๙. ตัวอยางคํานาม  เชน  ฉัน  เธอ  เขา  เรา  คุณ  ผม

๑๐. ตัวอยางคํานาม  เชน  ชาวนา  ชาง  รถยนต  มะมวง

แคนี้ งาย  จิ๊บ ๆ

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

แบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒. คํานาม  คือ  คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕. คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗. คํานาม  คือ คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘. คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ

๙. ตัวอยางคํานาม  เชน  ฉัน  เธอ  เขา  เรา  คุณ  ผม

๑๐. ตัวอยางคํานาม  เชน  ชาวนา  ชาง  รถยนต  มะมวง

แคนี้ งาย  จิ๊บ ๆ



ใหนักเรียนเลือกหนาที่ของคํานามที่กําหนดให
ไปเติมในชองวางใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๒

คําชี้แจง

ตัวอยาง นองรองเพลง นอง ทําหนาที่ เปนประธาน

๑. หมาปาอยูเปนฝูง ปา ทําหนาที่
๒. เสือกินเนื้อเปนอาหาร เนื้อ ทําหนาที่
๓. ผีเสื้อเกาะดอกไม ผีเสื้อ ทําหนาที่
๔. เขาวายน้ําเกง น้ํา ทําหนาที่
๕. บานของฉันอยูใกลตลาด ตลาด ทําหนาที่
๖. พอทํางานหนักมาก พอ ทําหนาที่
๗. ครูทําโทษนักเรียน นักเรียน ทําหนาที่
๘. นองของฉันรองไห ฉัน ทําหนาที่
๙. แมคะ ใหหนูไปดวยนะคะ แม ทําหนาที่
๑๐. หมากหลอกวาหม่ํา หม่ํา ทําหนาที่

เปนประธาน เปนกรรม เปนสวนขยาย

เติมเต็มคํากริยา ตามหลังคําบุพบท เปนคําเรียกขาน

ใหนักเรียนเลือกหนาที่ของคํานามที่กําหนดให
ไปเติมในชองวางใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๒

คําชี้แจง

ตัวอยาง นองรองเพลง นอง ทําหนาที่ เปนประธาน

๑. หมาปาอยูเปนฝูง ปา ทําหนาที่
๒. เสือกินเนื้อเปนอาหาร เนื้อ ทําหนาที่
๓. ผีเสื้อเกาะดอกไม ผีเสื้อ ทําหนาที่
๔. เขาวายน้ําเกง น้ํา ทําหนาที่
๕. บานของฉันอยูใกลตลาด ตลาด ทําหนาที่
๖. พอทํางานหนักมาก พอ ทําหนาที่
๗. ครูทําโทษนักเรียน นักเรียน ทําหนาที่
๘. นองของฉันรองไห ฉัน ทําหนาที่
๙. แมคะ ใหหนูไปดวยนะคะ แม ทําหนาที่
๑๐. หมากหลอกวาหม่ํา หม่ํา ทําหนาที่

เปนประธาน เปนกรรม เปนสวนขยาย

เติมเต็มคํากริยา ตามหลังคําบุพบท เปนคําเรียกขาน

ใหนักเรียนเลือกหนาที่ของคํานามที่กําหนดให
ไปเติมในชองวางใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๒

คําชี้แจง

ตัวอยาง นองรองเพลง นอง ทําหนาที่ เปนประธาน

๑. หมาปาอยูเปนฝูง ปา ทําหนาที่
๒. เสือกินเนื้อเปนอาหาร เนื้อ ทําหนาที่
๓. ผีเสื้อเกาะดอกไม ผีเสื้อ ทําหนาที่
๔. เขาวายน้ําเกง น้ํา ทําหนาที่
๕. บานของฉันอยูใกลตลาด ตลาด ทําหนาที่
๖. พอทํางานหนักมาก พอ ทําหนาที่
๗. ครูทําโทษนักเรียน นักเรียน ทําหนาที่
๘. นองของฉันรองไห ฉัน ทําหนาที่
๙. แมคะ ใหหนูไปดวยนะคะ แม ทําหนาที่
๑๐. หมากหลอกวาหม่ํา หม่ํา ทําหนาที่

เปนประธาน เปนกรรม เปนสวนขยาย

เติมเต็มคํากริยา ตามหลังคําบุพบท เปนคําเรียกขาน



กระทิง กินรี การพูด ครุฑ จระเข

วัดถ้ําเอราวัณ ชลาลัย นายณเดช       ความดี

ตนโพธิ์ ต๊ักแตน องค ชายทะเล โขลงชาง

เทพบุตร ภูเขา ฝูงผ้ึง เลม เจาอาวาส

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปน  คําสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงใน
กรอบส่ีเหล่ียมใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๓

คําชี้แจง

ตัวอยาง ตั๊กแตน

กระทิง กินรี การพูด ครุฑ จระเข

วัดถ้ําเอราวัณ ชลาลัย นายณเดช       ความดี

ตนโพธิ์ ต๊ักแตน องค ชายทะเล โขลงชาง

เทพบุตร ภูเขา ฝูงผ้ึง เลม เจาอาวาส

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปน  คําสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงใน
กรอบส่ีเหล่ียมใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๓

คําชี้แจง

ตัวอยาง ตั๊กแตน

กระทิง กินรี การพูด ครุฑ จระเข

วัดถ้ําเอราวัณ ชลาลัย นายณเดช       ความดี

ตนโพธิ์ ต๊ักแตน องค ชายทะเล โขลงชาง

เทพบุตร ภูเขา ฝูงผ้ึง เลม เจาอาวาส

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปน  คําสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงใน
กรอบส่ีเหล่ียมใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๓

คําชี้แจง

ตัวอยาง ตั๊กแตน



ใหนักเรียนเลือกคําที่เปนคําวิสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงในวงรี
ใหถูกตอง

จังหวัดหนองบัวลําภู ด.ช.ปณิธาน   การพูด ศาลพระนเรศวร

กระทรวงศึกษาธิการ เลม วัดถ้ํากลองเพล พระอภัยมณี

ฝูงผ้ึง    นายณเดช    ความดี    นางโมรา    ต๊ักแตน    องค

ชายทะเล บานโนนสงวน เทพบุตร ภูกระดึง สหรัฐอเมริกา

ตัวอยาง

แบบฝกทักษะที่ ๔

คําชี้แจง

บานโนนสงวน

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปนคําวิสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงในวงรี
ใหถูกตอง

จังหวัดหนองบัวลําภู ด.ช.ปณิธาน   การพูด ศาลพระนเรศวร

กระทรวงศึกษาธิการ เลม วัดถ้ํากลองเพล พระอภัยมณี

ฝูงผ้ึง    นายณเดช    ความดี    นางโมรา    ต๊ักแตน    องค

ชายทะเล บานโนนสงวน เทพบุตร ภูกระดึง สหรัฐอเมริกา

ตัวอยาง

แบบฝกทักษะที่ ๔

คําชี้แจง

บานโนนสงวน

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปนคําวิสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงในวงรี
ใหถูกตอง

จังหวัดหนองบัวลําภู ด.ช.ปณิธาน   การพูด ศาลพระนเรศวร

กระทรวงศึกษาธิการ เลม วัดถ้ํากลองเพล พระอภัยมณี

ฝูงผ้ึง    นายณเดช    ความดี    นางโมรา    ต๊ักแตน    องค

ชายทะเล บานโนนสงวน เทพบุตร ภูกระดึง สหรัฐอเมริกา

ตัวอยาง

แบบฝกทักษะที่ ๔

คําชี้แจง

บานโนนสงวน



ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาประโยคที่
มีคําสมุหนาม และทําเคร่ืองหมาย  หนา
ประโยคที่ไมมีคําสมุหนาม

แบบฝกทักษะที่ ๕

คําชี้แจง

๑. สมาคมสตรีไทยเปดอบรมวิชาชีพภาคฤดูหนาว

๒. กลุมคนเร่ิมทยอยกันกลับบาน

๓. ชมรมนักยิงปนรวมกันบริจาคเงินชวยน้ําทวม

๔. เหลาทหารเตรียมพรอมในสนามรบ

๕. บนตนมะขามมีผ้ึงทํารังอาศัยอยู ๗ ฝูง

๖. ชาวนากําลังไลตอนฝูงวัว ๑ ฝูง ใหกลับบาน

๗. คณะนักศึกษากําลังฟงวิทยากรใหความรูเร่ืองน้ําทวม

๘. โขลงชางทําลายพืชไรของชาวบานเสียหายมาก

๙. รถหนึ่งคันบรรทุกคนได ๗ คน

๑๐. ฝูงลิงอาศัยอยูบนตนไม แคนี้พวกเราทําได
สบาย

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาประโยคที่
มีคําสมุหนาม และทําเคร่ืองหมาย  หนา
ประโยคที่ไมมีคําสมุหนาม

แบบฝกทักษะที่ ๕

คําชี้แจง

๑. สมาคมสตรีไทยเปดอบรมวิชาชีพภาคฤดูหนาว

๒. กลุมคนเร่ิมทยอยกันกลับบาน

๓. ชมรมนักยิงปนรวมกันบริจาคเงินชวยน้ําทวม

๔. เหลาทหารเตรียมพรอมในสนามรบ

๕. บนตนมะขามมีผ้ึงทํารังอาศัยอยู ๗ ฝูง

๖. ชาวนากําลังไลตอนฝูงวัว ๑ ฝูง ใหกลับบาน

๗. คณะนักศึกษากําลังฟงวิทยากรใหความรูเร่ืองน้ําทวม

๘. โขลงชางทําลายพืชไรของชาวบานเสียหายมาก

๙. รถหนึ่งคันบรรทุกคนได ๗ คน

๑๐. ฝูงลิงอาศัยอยูบนตนไม แคนี้พวกเราทําได
สบาย

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาประโยคที่
มีคําสมุหนาม และทําเคร่ืองหมาย  หนา
ประโยคที่ไมมีคําสมุหนาม

แบบฝกทักษะที่ ๕

คําชี้แจง

๑. สมาคมสตรีไทยเปดอบรมวิชาชีพภาคฤดูหนาว

๒. กลุมคนเร่ิมทยอยกันกลับบาน

๓. ชมรมนักยิงปนรวมกันบริจาคเงินชวยน้ําทวม

๔. เหลาทหารเตรียมพรอมในสนามรบ

๕. บนตนมะขามมีผ้ึงทํารังอาศัยอยู ๗ ฝูง

๖. ชาวนากําลังไลตอนฝูงวัว ๑ ฝูง ใหกลับบาน

๗. คณะนักศึกษากําลังฟงวิทยากรใหความรูเร่ืองน้ําทวม

๘. โขลงชางทําลายพืชไรของชาวบานเสียหายมาก

๙. รถหนึ่งคันบรรทุกคนได ๗ คน

๑๐. ฝูงลิงอาศัยอยูบนตนไม แคนี้พวกเราทําได
สบาย



ใหนักเรียนเติมคํา “การ” หรือ “ความ”
ลงในชองวาง  เพ่ือใหเปนคําอาการนามที่สมบูรณ

แบบฝกทักษะที่ ๖

คําชี้แจง

ตัวอยาง ความ สูง

เลนดนตรี งดงาม

เร็ว ด่ืมน้ํา

ไพเราะ เรียนหนังสือ

เดินทาง ฉลาด

เชี่ยวชาญ พักผอน

สู ๆ นะครับ

ใหนักเรียนเติมคํา “การ” หรือ “ความ”
ลงในชองวาง  เพ่ือใหเปนคําอาการนามที่สมบูรณ

แบบฝกทักษะที่ ๖

คําชี้แจง

ตัวอยาง ความ สูง

เลนดนตรี งดงาม

เร็ว ด่ืมน้ํา

ไพเราะ เรียนหนังสือ

เดินทาง ฉลาด

เชี่ยวชาญ พักผอน

สู ๆ นะครับ

ใหนักเรียนเติมคํา “การ” หรือ “ความ”
ลงในชองวาง  เพ่ือใหเปนคําอาการนามที่สมบูรณ

แบบฝกทักษะที่ ๖

คําชี้แจง

ตัวอยาง ความ สูง

เลนดนตรี งดงาม

เร็ว ด่ืมน้ํา

ไพเราะ เรียนหนังสือ

เดินทาง ฉลาด

เชี่ยวชาญ พักผอน

สู ๆ นะครับ



ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท
๔ ถนน  ทางดวน ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน

เอาใจชวย นะ
ครับ

ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท
๔ ถนน  ทางดวน ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน

เอาใจชวย นะ
ครับ

ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

แบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท
๔ ถนน  ทางดวน ทางหลวง  ลําธาร  แมน้ํา
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน

เอาใจชวย นะ
ครับ



ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

แบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู

ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

แบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู

ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

แบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู



๑. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

๒. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด  ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

๒. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด  ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ขอใดตอไปนี้คือคํานาม
ก. โรงเรียน
ข. ขาพเจา
ค. อุย! ตาย
ง. รับประทาน

๒. ขอใดคือความหมายของคํานาม
ก. คําที่ใชแทนชื่อ คน  สัตว  ส่ิงของ
ข. คําที่ใชเรียกชื่อ  คน  สัตว ส่ิงของ
ค. คําที่แสดงอาการเคล่ือนไหว
ง. คําที่ใชนําหนาคําอ่ืน  หรือนําหนาประโยค

แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมีจํานวนขอสอบ

๑๐ ขอ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใชเวลา ๑๐ นาที
๒. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท (  ) ในชองตัวเลือก

ก, ข, ค, ง  ตามคําตอบที่ถูกที่สุด  ลงในกระดาษคําตอบ



๓. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา แมน้ํา ทําหนาที่
ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔ – ๘

๔. ขอใดคือคําวิสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๕. ขอใดคือคําสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

“ผม  ลูกเสือพรประสิทธิ์ เปนนายหมู หมูสิงโต
หมูสิงโตมีสมาชิก ๘ นาย ไดรับมอบหมายใหไปทํา
ความสะอาดทีว่ัดในหมูบาน
บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว
และเรียบรอยดีครับ”

๓. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา แมน้ํา ทําหนาที่
ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔ – ๘

๔. ขอใดคือคําวิสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๕. ขอใดคือคําสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

“ผม  ลูกเสือพรประสิทธิ์ เปนนายหมู หมูสิงโต
หมูสิงโตมีสมาชิก ๘ นาย ไดรับมอบหมายใหไปทํา
ความสะอาดทีว่ัดในหมูบาน
บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว
และเรียบรอยดีครับ”

๓. “แมคาขายกุงแมน้ํา ในราคาถูก” คําวา แมน้ํา ทําหนาที่
ใดในประโยค
ก. เปนประธาน
ข. เปนกริยา
ค. เปนกรรม
ง. ขยายกรรม

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔ – ๘

๔. ขอใดคือคําวิสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๕. ขอใดคือคําสามานยนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

“ผม  ลูกเสือพรประสิทธิ์ เปนนายหมู หมูสิงโต
หมูสิงโตมีสมาชิก ๘ นาย ไดรับมอบหมายใหไปทํา
ความสะอาดทีว่ัดในหมูบาน
บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว
และเรียบรอยดีครับ”



๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. ประโยคใดตอไปนี้มีคํานามมากที่สุด
ก. พืชเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย
ข. นกกินปลาหลายชนิดและชอบมาหากินที่ริมบึง
ค. กอนหินในลําธารที่มีกระแสน้ําไหลมีรูปเหมือนไข
ง. แมวชอบกินปลายาง

ไมเห็นจะยาก
เลย

๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. ประโยคใดตอไปนี้มีคํานามมากที่สุด
ก. พืชเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย
ข. นกกินปลาหลายชนิดและชอบมาหากินที่ริมบึง
ค. กอนหินในลําธารที่มีกระแสน้ําไหลมีรูปเหมือนไข
ง. แมวชอบกินปลายาง

ไมเห็นจะยาก
เลย

๖. ขอใดคือคําลักษณนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. นาย ง. วัด

๗. ขอใดคือคําอาการนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๘. ขอใดคือคําสมุหนาม
ก. พรประสิทธิ์ ข. หมูสิงโต
ค. ความสะอาด ง. วัด

๙. ขอใดไมใชหนาที่ของคํานามในประโยค
ก. เปนกริยา ข. เปนประธาน
ค. เปนกรรม ง. ขยายกรรม

๑๐. ประโยคใดตอไปนี้มีคํานามมากที่สุด
ก. พืชเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย
ข. นกกินปลาหลายชนิดและชอบมาหากินที่ริมบึง
ค. กอนหินในลําธารที่มีกระแสน้ําไหลมีรูปเหมือนไข
ง. แมวชอบกินปลายาง

ไมเห็นจะยาก
เลย



กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชื่อ ......................................... ชั้น ............ เลขที่ ......
ตอบ

ขอ ก ข ค ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

คะแนน ๑๐ คะแนน
สรุป

 ผาน

ไดคะแนน  ไมผาน

ผานเกณฑ  รอยละ ๘๐ ขึ้นไป



แบบบันทึกคะแนน

แบบฝกทักษะภาษาไทย  ป.๕
เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ชื่อ ....................................................... ชั้น ............ เลขที่ ............

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
กอนเรียน ๑๐
หลังเรียน ๑๐

แบบฝกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
แบบฝกทักษะที่ ๑ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๒ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๓ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๔ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๕ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๖ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๗ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๘ ๑๐

รวมคะแนน ๘๐

แบบบันทึกคะแนน

แบบฝกทักษะภาษาไทย  ป.๕
เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ชื่อ ....................................................... ชั้น ............ เลขที่ ............

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
กอนเรียน ๑๐
หลังเรียน ๑๐

แบบฝกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
แบบฝกทักษะที่ ๑ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๒ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๓ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๔ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๕ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๖ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๗ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๘ ๑๐

รวมคะแนน ๘๐

แบบบันทึกคะแนน

แบบฝกทักษะภาษาไทย  ป.๕
เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ชื่อ ....................................................... ชั้น ............ เลขที่ ............

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
กอนเรียน ๑๐
หลังเรียน ๑๐

แบบฝกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนได สรุป (ผาน/ไมผาน)
แบบฝกทักษะที่ ๑ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๒ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๓ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๔ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๕ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๖ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๗ ๑๐
แบบฝกทักษะที่ ๘ ๑๐

รวมคะแนน ๘๐



บรรณานุกรม

ณัฐิณา  โตประเสริฐพงศ.  (๒๕๕๗). เกงหลักภาษาไทย ป.๕ – ป.๖
กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาระบบการพิมพ.

นันทนา  วินัยพานิช  และคณะ.  (๒๕๕๗). เตรียมสอบ ๘ กลุมสาระ ป.๕
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพภูมิบัณฑิต.

เริงชัย ทองหลอ  และคณะ.  (๒๕๕๕). คูมือเตรียมสอบ O – NET ป.๖. กรุงเทพมหานคร :
อมรการพิมพ.

วิชาการ, กรม. (๒๕๔๔). คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ.

. (๒๕๔๔). สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ.

.  (๒๕๔๕). แนวทางการวัดและประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ.

สุพัตรา  สดายุรัตน.  (๒๕๕๖). คูมือเตรียมสอบภาษาพาทีและวรรณคดีลํานํา ป.๕
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพภูมิบัณฑิต.

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑.  (๒๕๕๓). บัญชีคําพื้นฐานที่ใช
ในการสอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ . หนองบัวลําภ.ู

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.   (๒๕๕๓). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต  ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
สกสค. ลาดพราว.
. (๒๕๕๓). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  สกสค. ลาดพราว.
. (๒๕๕๓). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  วรรณคดี ลํานํา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  สกสค. ลาดพราว.



ภาคผนวก



เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ข
๒. ก
๓. ค
๔. ง
๕. ก
๖. ค
๗. ข
๘. ค
๙. ก

๑๐. ง

ลองเปลี่ยนกัน
ตรวจดูนะครับ

เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ข
๒. ก
๓. ค
๔. ง
๕. ก
๖. ค
๗. ข
๘. ค
๙. ก

๑๐. ง

ลองเปลี่ยนกัน
ตรวจดูนะครับ

เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ข
๒. ก
๓. ค
๔. ง
๕. ก
๖. ค
๗. ข
๘. ค
๙. ก

๑๐. ง

ลองเปลี่ยนกัน
ตรวจดูนะครับ



ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒.  คํานาม  คือ คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕.  คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗.  คํานาม คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ

๙.  ตัวอยางคํานาม  เชน  ฉัน  เธอ  เขา  เรา  คุณ  ผม

๑๐.  ตัวอยางคํานาม  เชน  ชาวนา  ชาง  รถยนต  มะมวง

บอกแลววางาย จิ๊บ ๆ

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒.  คํานาม  คือ คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕.  คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗.  คํานาม คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ

๙.  ตัวอยางคํานาม  เชน  ฉัน  เธอ  เขา  เรา  คุณ  ผม

๑๐.  ตัวอยางคํานาม  เชน  ชาวนา  ชาง  รถยนต  มะมวง

บอกแลววางาย จิ๊บ ๆ

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความที่
เปนจริง  และทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความ
ที่ไมเปนจริง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑

คําชี้แจง

๑.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อคน

๒.  คํานาม  คือ คําที่ใชบอกอาการความเคล่ือนไหว

๓.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสัตว

๔.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อพืช

๕.  คํานาม  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๖.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสถานที่

๗.  คํานาม คือ  คําที่ใชเรียกชื่อสภาพ

๘.  คํานาม  คือ  คําที่ใชเรียกชื่อลักษณะ
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ใหนักเรียนเลือกหนาที่ของคํานามที่กําหนดให
ไปเติมในชองวางใหถูกตอง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒

คําชี้แจง

ตัวอยาง นองรองเพลง นอง ทําหนาที่ เปนประธาน

๑. หมาปาอยูเปนฝูง ปา ทําหนาที่ เปนสวนขยาย
๒. เสือกินเนื้อเปนอาหาร เนื้อ ทําหนาที่ เปนกรรม
๓. ผีเสื้อเกาะดอกไม ผีเสื้อ ทําหนาที่ เปนประธาน
๔. เขาวายน้ําเกง น้ํา ทําหนาที่ เปนสวนขยาย
๕. บานของฉันอยูใกลตลาด ตลาด ทําหนาที่ ตามหลังคําบุพบท
๖. พอทํางานหนักมาก พอ ทําหนาที่ เปนประธาน
๗. ครูทําโทษนักเรียน นักเรียน ทําหนาที่ เปนกรรม
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กระทิง กินรี การพูด ครุฑ จระเข

วัดถ้ําเอราวัณ ชลาลัย นายณเดช ความดี

ตนโพธิ์ ต๊ักแตน องค ชายทะเล โขลงชาง

เทพบุตร ภูเขา ฝูงผ้ึง เลม เจาอาวาส

ใหนักเรียนเลือกคําที่เปนคําสามานยนาม จากคําที่
กําหนดใหแลวนําไปเขียนลงในกรอบส่ีเหล่ียมใหถูกตอง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓

คําชี้แจง

ตัวอยาง ตั๊กแตน กระทิง

กินรี ครุฑ จระเข

ชลาลัย ตนโพธิ์ ชายทะเล

ภูเขา เจาอาวาส เทพบุตร

ทําถูกกี่ขอกันครับ
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ใหนักเรียนเลือกคําที่เปนคําวิสามานยนาม
จากคําที่กําหนดให  แลวนําไปเขียนลงในวงรี
ใหถูกตอง

จังหวัดหนองบัวลําภู   ด.ช.ปณิธาน การพูด ศาลพระนเรศวร

กระทรวงศึกษาธิการ เลม วัดถ้ํากลองเพล   พระอภัยมณี

ฝูงผ้ึง นายณเดช ความดี นางโมรา ต๊ักแตน    องค

ชายทะเล บานโนนสงวน เทพบุตร ภูกระดึง สหรัฐอเมริกา

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔

คําชี้แจง

ตัวอยาง บานโนนสงวน จังหวัดหนองบัวลําภู

ด.ช.ปณิธาน ศาลพระนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ

วัดถ้ํากลองเพล พระอภัยมณี นายณเดช

นางโมรา ภูกระดึง สหรัฐอเมริกา
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ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาประโยคที่
มีคําสมุหนาม และทําเคร่ืองหมาย  หนา
ประโยคที่ไมมีคําสมุหนาม

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๕

คําชี้แจง

๑.  สมาคมสตรีไทยเปดอบรมวิชาชีพภาคฤดูหนาว

๒.  กลุมคนเร่ิมทยอยกันกลับบาน

๓.  ชมรมนักยิงปนรวมกันบริจาคเงินชวยน้ําทวม

๔.  เหลาทหารเตรียมพรอมในสนามรบ

๕.  บนตนมะขามมีผ้ึงทํารังอาศัยอยู ๗ ฝูง

๖.  ชาวนากําลังไลตอนฝูงวัว ๑ ฝูง ใหกลับบาน

๗.  คณะนักศึกษากําลังฟงวิทยากรใหความรูเร่ืองน้ําทวม

๘.  โขลงชางทําลายพืชไรของชาวบานเสียหายมาก

๙.  รถหนึ่งคันบรรทุกคนได ๗ คน

๑๐.  ฝูงลิงอาศัยอยูบนตนไม ทําถูกทั้งหมดเลยใช
ไหม

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หนาประโยคที่
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ใหนักเรียนเติมคํา “การ” หรือ “ความ”
ลงในชองวาง  เพ่ือใหเปนคําอาการนามที่สมบูรณ

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๖

คําชี้แจง

ตัวอยาง ความ สูง

การ เลน
ดนตรี

ความ งดงาม

ความ เร็ว การ ด่ืมน้ํา

ความ ไพเราะ การ เรียนหนังสือ

การ เดินทาง ความ ฉลาด

ความ เชี่ยวชาญ การ พักผอน

งาย ๆ ทั้งนั้น
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การ เลน
ดนตรี

ความ งดงาม

ความ เร็ว การ ด่ืมน้ํา

ความ ไพเราะ การ เรียนหนังสือ

การ เดินทาง ความ ฉลาด

ความ เชี่ยวชาญ การ พักผอน

งาย ๆ ทั้งนั้น

ใหนักเรียนเติมคํา “การ” หรือ “ความ”
ลงในชองวาง  เพ่ือใหเปนคําอาการนามที่สมบูรณ

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๖

คําชี้แจง

ตัวอยาง ความ สูง

การ เลน
ดนตรี

ความ งดงาม

ความ เร็ว การ ด่ืมน้ํา

ความ ไพเราะ การ เรียนหนังสือ

การ เดินทาง ความ ฉลาด

ความ เชี่ยวชาญ การ พักผอน

งาย ๆ ทั้งนั้น



ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให  ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน คัน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน เลม
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง
๔ ถนน  ทางดวน  ทางหลวง ลําธาร  แมน้ํา สาย
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด ฉบับ
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี ตน
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี รูป
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง ปาก

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน ลํา

ดูเฉลยแลวเปน
ยังไงบางครับ

ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให  ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน คัน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน เลม
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง
๔ ถนน  ทางดวน  ทางหลวง ลําธาร  แมน้ํา สาย
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด ฉบับ
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี ตน
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี รูป
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง ปาก

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน ลํา

ดูเฉลยแลวเปน
ยังไงบางครับ

ใหนักเรียนเขียนคําลักษณนามของคํานาม
ที่กําหนดให  ในตารางดานขวามือใหถูกตอง

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๗

คําชี้แจง

ขอที่ คํานาม คําลักษณนาม
ตัวอยาง บัตรประชาชน  ใบสําคัญ  ใบลา ฉบับ

๑ รม  รถ  ชอน  ซอ  จักรยาน คัน
๒ เกวียน  สมุด  หนังสือ  เข็ม  เทียน เลม
๓ บาน  เปยโน  โบสถ  มุง  เต็นท หลัง
๔ ถนน  ทางดวน  ทางหลวง ลําธาร  แมน้ํา สาย
๕ หนังสือพิมพ จดหมาย โฉนด ฉบับ
๖ เซียน  ยักษ  ฤๅษี ตน
๗ พระสงฆ  สามเณร  แมชี รูป
๘ ฝอยทอง  ธูปเทียนแพ แพ
๙ แห  โพงพาง  สวิง ปาก

๑๐ เรือ  เคร่ืองบิน ลํา

ดูเฉลยแลวเปน
ยังไงบางครับ



ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู

ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู

ใหนักเรียนโยงคําศัพทและชนิดของคํานาม
ที่สัมพันธกัน

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๘

คําชี้แจง

สามานยนาม

วิสามานยนาม

สมุหนาม

อาการนาม

ลักษณะนาม

ฝูง

ฉบับ

โรงเรียน

การพูด

น.ส.ญาญา

บริษัท

ความดี

เสือ

ตัว

ด.ญ.พลอยชมพู



เฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ก
๒. ข
๓. ง
๔. ก
๕. ง
๖. ค
๗. ค
๘. ข
๙. ก

๑๐. ค

ตรวจแลวไดเทาไร
นะ ตื่นเตนจัง

เฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ก
๒. ข
๓. ง
๔. ก
๕. ง
๖. ค
๗. ค
๘. ข
๙. ก

๑๐. ค

ตรวจแลวไดเทาไร
นะ ตื่นเตนจัง

เฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม

ขอที่ คําตอบ
๑. ก
๒. ข
๓. ง
๔. ก
๕. ง
๖. ค
๗. ค
๘. ข
๙. ก

๑๐. ค

ตรวจแลวไดเทาไร
นะ ตื่นเตนจัง




