๑

คาชี้แจงในการใช้แบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิ ดของคาไทย เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ผู้ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์
มาตรฐานและตัว ชี้ วัด ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมถึงได้วิเคราะห์เนื้อหาจากบทเรี ยนในหนังสื อสาระ
การเรี ยนรู้พ้ืนฐานภาษาไทย เพื่อนาคาที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนรู้นามาสร้างเป็ น
แบบฝึ กทักษะ เพื่อพัฒนาการใช้คาในภาษาไทย เรื่ อ ง คานาม ทั้งนี้ เพื่ อ
ฝึ กทักษะให้นักเรี ยนนาไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยแบบฝึ ก
ทักษะ ชุดชนิดของคาไทย มีท้งั หมด ๗ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม
เล่มที่ ๒ เรื่ อง คาสรรพนาม

เล่มที่ ๓ เรื่ อง คากริ ยา
เล่มที่ ๔ เรื่ อง คาวิเศษณ์
เล่มที่ ๕ เรื่ อง คาบุพบท
เล่มที่ ๖ เรื่ อง คาสันธาน
เล่มที่ ๗ เรื่ อง คาอุทาน
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒

ขั้นตอนในการใช้แบบฝึ กทักษะ
สาหรับนักเรี ยน

๑. นักเรี ยนรับแบบฝึ กทักษะ ชุ ด ชนิ ดของคาไทย เล่มที่ ๑
เรื่ อง คานาม จากครู ผสู้ อน
๒. ครู ช้ ีแจงถึงจุดประสงค์และขั้นตอนการทาแบบฝึ ก
๓. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
๔. นักเรี ยนศึกษาความรู้เรื่ องหลักเกณฑ์ของคานาม
๕. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ ๑.๑ – ๑.๘ โดยใช้เวลาในการ
ทาแบบฝึ กหัดละ ๑๐ นาที
๖. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
๗. ตรวจให้คะแนนและบันทึกเพื่อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้า
ของการเรี ยนรู้

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓

จุดประสงค์การเรี ยนรู้

ด้ านความรู้ (K)
๑. นักเรี ยนบอกความหมายของคานามได้
๒. นักเรี ยนสามารถระบุชนิดของคานามได้
๓. นักเรี ยนสามารถระบุหน้าที่ของคานามในประโยคได้
ด้ านทักษะกระบวนการ (P)
๑. นักเรี ยนสามารถใช้คานามได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการใช้
ภาษาไทย
๒. นักเรี ยนสามารถนาคานามที่กาหนดให้ไปแต่งประโยคและระบุ
หน้าที่ของคานามในประโยคได้
ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (A)
๑. นักเรี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู้
๒. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ
๓. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๔
แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ ๑ เรื่อง คานาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
**************************************************************
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษร ข้อ ก ข ค หรื อ ง
ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (๑๐ คะแนน)

๑. ข้อใดคือความหมายของคานาม
ก. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคนและสัตว์
ข. คาที่ใช้เรี ยกชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ค. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคนและสิ่ งของ
ง. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคน สัตว์ สิ่ งของ และสถานที่
๒. ข้อใดเป็ นความหมายของคานามบอกอาการ
ก. นามที่บอกประเภทของคานาม
ข. นามที่บอกลักษณะของคานาม
ค. นามที่บอกลักษณะของคากริ ยา
ง. นามที่บอกการกระทาของคานาม
๓. ข้อใด ไม่ใช่ คา “วิสามานยนาม”
ก. เพ็ญศรี
ข. หนังสื อ
ค. คุณทองแดง
ง. วัดพระธาตุศรี จอมทอง

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๕
๔. ข้อใดไม่มีคาอาการนามในประโยค
ก. เขาทาการบ้านทุกวัน
ข. ความดีเป็ นเกาะคุม้ กันภัย
ค. แม่อยากให้เราประสบความสาเร็จในชีวิต
ง. ความรักของพ่อแม่เป็ นสิ่ งที่เที่ยงแท้แน่นอน
๕. คาใดเป็ นสามานยนาม
ก. สุนขั จิ้งจอก
ข. คุณทองแดง
ค. ประเทศไทย
ง. สวนสัตว์ดุสิต
๖. “ช้างป่ าชอบอยูร่ วมกันเป็ น.........” ควรเติมคาใดลงในช่องว่างจึงเหมาะสม
ก. ฝูง
ข. หมู่
ค. พวก
ง. โขลง
๗. ข้อใดมีคานามบอกหมวดหมู่
ก. ฝูงนกบินออกจากรัง
ข. น้องกินขนมทีละมากๆ
ค. นักเรี ยนทุกคนเป็ นคนดี
ง. เพื่อนของฉันเลี้ยงสุนขั หลายตัว
๘. ความขยัน เป็ นคานามชนิดใด
ก. สมุหนาม
ข. อาการนาม
ค. ลักษณนาม
ง. สามานยนาม
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๖
๙. “การบ้านที่ครู ให้เป็ นการฝึ กนักเรี ยนให้มีความรู้เพิ่มขึ้น” คาใดในประโยค
เป็ นคานามบอกอาการ
ก. การฝึ ก, ความรู้
ข. การบ้าน, การฝึ ก
ค. การบ้าน, ความรู้
ง. นักเรี ยน, การบ้าน
๑๐. คานามที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ได้ทาหน้าที่เป็ นประธานของประโยค
ก. แมวกาลังกัดหนู
ข. วิษณุเขียนจดหมาย
ค. คนร้ายขโมยทรัพย์สิน
ง. เช้าวันจันทร์ฉนั ไปโรงเรี ยน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๗

ใบความรู้ เรื่อง คานาม

คานาม
ค านาม หมายถึ ง ค าที่ ใ ช้เ รี ยกชื่ อ คน สัต ว์
สิ่ ง ของ สถานที่ สภาพ อาการ ลัก ษณะ ทั้ง ที่ เ ป็ น
สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต ทั้ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมและ
นามธรรม
ตัวอย่างเช่น คน ปลา ตะกร้า ไก่ กอไผ่
ประเทศไทย จัง หวัด เชี ย งใหม่ การศึ ก ษา
การออกก าลั ง กาย ความดี ความสวย
กรรมการ ฝูง ตัว โขลง เป็ นต้น

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๘

ชนิดของคานาม

๑. สามานยนาม
สามานยนาม (อ่านว่า สา – มาน – ยะ – นาม)
หรื อ เรี ยกว่า “คานามทัว่ ไป” คื อ ค านามที่ ใช้เรี ย ก
ทัว่ ไปของบุคคล สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ ทั้งที่มีตวั ตน
และไม่มีตวั ตน โดยไม่ช้ ี เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นคนใด
สัตว์ใด ของใด หรื อสถานที่ใด
ตั ว อ ย่ า งเ ช่ น พ่ อ ครู แ พท ย์
ชาวนา งู นก ปลา หมวก เงิ น สวน
ถนน อายุ บาป เป็ นต้น

ตัวอย่ างประโยค เช่น
- เขาเป็ นชาวอังกฤษ
- น้องชอบอ่านหนังสือ
- ฉันเดินกลับบ้าน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๙

๒. วิสามานยนาม
วิสามานยนาม (อ่านว่า วิ – สา – มาน – ยะ –
นาม) หรื อ เรี ยกว่า “คานามเฉพาะ” คื อ คานามที่ ใ ช้
เรี ยกชื่ อเฉพาะของคน สัตว์ หรื อสถานที่ เป็ นคาเรี ยก
เจาะจงลงไปว่าเป็ นใครหรื อเป็ นอะไร
ตัว อย่ า งเช่ น ขุ น ช้ า ง พระอภัย มณี
เรื อ จัก รี น ฤเบศร เด็ ก หญิ ง ปั ท มา วัด ขวงเปา
อาเภอจอมทอง กาแฟดอยช้าง เดือนสิ งหาคม
เป็ นต้น

ตัวอย่ างประโยค เช่น
- เกาะเสม็ดอยูใ่ นจังหวัดระยอง
- มานะชอบเล่นฟุตบอล
- สมควรเร่ งก่อสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเดือนมกราคมนี้

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๐

๓. สมุหนาม
สมุหนาม (อ่านว่า สะ – หมุ – หะ –นาม) คือ
ค านามที่ ท าหน้ า ที่ แ สดงหมวดหมู่ ข องคน สั ต ว์
สิ่ งของ โดยจะอยูห่ น้านามเสมอ
ตัวอย่างเช่น โขลงช้าง กอไผ่ ฝูงปลา
คณะกรรมการ เหล่าดารา เป็ นต้น

ตัวอย่ างประโยค เช่น
- ฝูงนกบินออกจากรัง
- โขลงช้างเข้าทาลายพืชผักของชาวบ้าน
- คณะกรรมการนักเรี ยนร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรี ยน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๑

๔. ลักษณนาม
ลักษณนาม (อ่านว่า ลัก – สะ – หนะ – นาม)
คื อ ค านามที่ บ อกลัก ษณะของค านาม เพื่ อ แสดง
รู ปลักษณะ ขนาดปริ มาณ ของคานามนั้นๆ ให้ชดั เจน
ขึ้น

ตัวอย่ าง เช่น
คานามทัว่ ไป
ภิกษุ สามเณร นักบวช
นาฬิกา
รองเท้า ถุงเท้า ตะเกียบ
หนังสื อ สมุด เทียนไข เกวียน กรรไร
ดินสอ ปากกา
กระจกเงา กรอบรู ป ประตู หน้าต่าง
ดาว ไฟ วิญญาณ
ผ้า เสื่ อ พรม
แม่น้ า ถนน ว่าว
แห อวน สวิง โพงพาง

คานามบอกลักษณะ
รู ป
เรื อน
คู่
เล่ม
แท่ง
บาน
ดวง
ผืน
สาย
ปาก

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๒

๕. อาการนาม
อาการนาม (อ่านว่า อา – กาน – ระ – นาม)
คื อ ค านามที่ เ ป็ นชื่ อกริ ยาอาการเป็ นสิ่ งที่ เ ป็ น
นามธรรม ไม่มีรูปร่ าง มักมีคาว่า “การ” และ “ความ”
นาหน้า

ตัวอย่ าง เช่น
คาอาการนามที่นาหน้าด้วย “การ” มักนาหน้าคากริ ยา
- การเดิน
- การกิน
- การพูด
- การอ่าน
คาอาการนามที่นาหน้าด้วย “ความ” มักนาหน้าคาวิเศษณ์
- ความรัก
- ความคิด
- ความดี
- ความฝัน
ข้อควรจา : คาว่า “การ” และ “ความ” ถ้านาหน้าคาชนิดอื่นที่ไม่ใช่
คากริ ยาหรื อคาวิเศษณ์ จะไม่นบั เป็ นอาการนามแต่เป็ นสามานยนาม
(คานามทัว่ ไป) เช่น การบ้าน การเมือง การไฟฟ้ า ความวัว ความควาย
เป็ นต้น
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๓

หน้ าทีข่ องคานาม

๑. ทาหน้ าที่เป็ นประธานของประโยค
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- มานะชอบอ่านหนังสื อ
- คุณครู ตรวจข้อสอบ
- คณะกรรมการไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์
- แมวจับหนู

๒. ทาหน้ าที่เป็ นกรรมหรือผู้ถูกกระทา
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- วารี อ่านหนังสื อ
- คุณแม่ทาอาหาร
- ลูกๆ กาลังดูทีวี
- เด็กๆ ชอบเล่นฟุตบอล

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๔
๓. ทาหน้ าที่ขยายนาม เพือ่ ทาให้ นามที่ถูกขยายชัดเจนขึน้
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- ลุงสมบูรณ์เป็ นข้าราชการครู
- สัตว์ป่าต้องอยูใ่ นป่ า
- คุณพ่อฉันเป็ นเกษตรอาเภอ
- นายสมควรยามรักษาการเป็ นคนเคร่ งครัด
ต่อหน้าที่มาก

๔. ทาหน้ าที่เป็ นส่ วนสมบูรณ์ หรือส่ วนเติมเต็ม
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- มานีหน้าคล้ายยาย
- เขาเป็ นตารวจแต่นอ้ งสาวเป็ นพยาบาล
- เธอคือนางสาวไทย
- มานะสูงเท่ากับคุณพ่อ

๕. ใช้ ตามหลังคาบุพบทเพือ่ ทาหน้ าที่บอกสถานที่
หรือขยายกริยา ให้ มีเนือ้ ความบอกสถานที่ชัดเจนขึน้
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- คุณปู่ ป่ วยพักรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล
- คุณแม่ของเด็กหญิงสายฝนเป็ นพยาบาล
- เธออ่านหนังสื อเวลาเช้า
- นักเรี ยนไปโรงเรี ยน
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๕
๖. ใช้ บอกเวลาโดยขยายคากริยาหรือคานามอืน่
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- คุณพ่อจะไปเชียงใหม่วนั เสาร์
- เขาชอบมาตอนกลางวัน
- สุดาตื่นนอนเวลาเช้าๆ เสมอ
- มะนาวหน้าแล้งราคาแพง

๗. ใช้ เป็ นคาเรียกขานได้
ตัวอย่ างประโยค เช่น
- บอย ช่วยหยิบดินสอให้ครู ที
- ตารวจ ช่วยฉันด้วย
- คุณย่าคะ ทาอะไรอยูค่ ะ
- คุณตารวจคะ ทางไปแม่ฮ่องสอนไปทางไหนคะ

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๖

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๑
คาชี้แจง

นักเรี ยนนาคานามที่กาหนดให้ต่อไปนี้เขียนลงในแผนผังให้ถูกต้อง
แล้วระบายสี ให้สวยงาม ๒๐ คะแนน

คุณครู

แม่น้ าเจ้าพระยา

กระบอก

สุนทรภู่

คุณนพพล

แผ่น

ประตู

ความดี

ฝูงปลา

ดินสอ

ช่อดอกไม้

เหล่าดารา

เรื อน

การกิน

ความเร็ว

แห

การเดิน

คณะรัฐมนตรี

จังหวัดลาพูน

ดวง

สามานยนาม

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๗

วิสามานยนาม

สมุหนาม

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๘

ลักษณนาม

อาการนาม

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๑๙

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๒
ก. เขาซื้อทีท่ ตี่ ่ างจังหวัด
คาชี้แจง

นักเรี ยนนาสมุหนามที่กาหนดให้ไปเติมลงหน้าคาให้ถูกต้อง

คณะ

ฝูง

กอง

ทีม

โขลง

ช่อ

บริ ษทั

พรรค

ทีม

เหล่า

๑.

................ดอกไม้

๖.

................นักร้อง

๒.

................กรรมการ

๗.

................ลิง

๓.

................การเมือง

๘.

................ลูกเสื อ

๔.

................ซีพี ออลล์

๙.

................ช้าง

๕.

................ฟุตบอล

๑๐. ................ตะกร้อ

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๐

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๓
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนจับคู่ลกั ษณนามที่ถูกต้องของคาต่อไปนี้
๑.

................อวน

ก.

รู ป

๒.

................ถนน

ข.

เรื อน

๓.

................นาฬิกา

ค.

บาน

๔.

................ดาว

ง.

เล่ม

๕.

................ผ้า

จ.

แท่ง

๖.

................กระเบื้อง

ฉ.

ผืน

๗.

................หนังสื อ

ช.

แผ่น

๘.

................สามเณร

ซ.

สาย

๙.

................ปากกา

ญ.

ปา

๑๐. ................ประตู

ฌ.

ดวง

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๑

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๔
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเติมคาว่า “การ” หรื อ “ความ” หน้าคาต่อไปนี้

๑.

.....................มอง

๑๑. .....................ออกกาลังกาย

๒.

.....................รัก

๑๒. .....................จน

๓.

.....................พยายาม

๑๓. .....................ค้าขาย

๔.

.....................กราบไหว้

๑๔. .....................เร็ว

๕.

.....................เลี้ยงปลา

๑๕. .....................ดูแล

๖.

.....................ฝัน

๑๖. .....................ภักดี

๗.

.....................สวย

๑๗. .....................อภิปราย

๘.

.....................ร้องเพลง

๑๘. .....................ตั้งใจ

๙.

.....................เลว

๑๙. .....................สนทนา

๑๐. .....................เดิน

๒๐. .....................ฝัน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๒

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๕
คาชี้แจง

นักเรี ยนระบุชนิดของคานามที่ขีดเส้นใต้ ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
๑.

พ่อฝากเงินที่ธนาคารออมสิ น

๒.

ปิ ติมีดินสอ ๑ แท่ง

๓.

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

๔.

แม่ซ้ือแจกันมา ๒ ใบ

๕.

เหล่าดารารวมตัวกันไปเที่ยวพัทยา

๖.

ถ้าเรามีความตั้งใจก็จะประสบความสาเร็จ

๗.

ลิงฝูงนัน่ มีอยูห่ ลายร้อยตัว

๘.

บริ ษทั เอซีเอแจกเสื้ อให้กบั พนักงานคนละผืน

๙.

ทีมฟุตบอลไทยเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

๑๐. นักเรี ยนควรใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๓
นามบอก
นามทัว่ ไป
นามชี้เฉพาะ
อาการ
(สามานยนาม) (วิสามานยนาม)
(อาการนาม)

นามรวมหมู่
(สมุหนาม)

นามบอก
ลักษณะ
(ลักษณนาม)

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๔

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๖
คาชี้แจง

นักเรี ยนเติมคานามที่กาหนดให้ลงในช่องว่างให้เหมาะสม
ประธาน

บอกเวลา

ขยายนาม

กรรม

คาเรียกขาน

ส่ วนเติมเต็ม

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

๑.

อารี ยไ์ ปเที่ยวน้ าตก

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

๒. พ่อดูโทรทัศน์

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

๓. พ่อของฉันเป็ นชาวนา

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

๔. มานะมีหน้าตาคล้ายแม่

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

๕. นิ่มไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันเสาร์

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

๖.

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

๗. เขาชอบอ่านหนังสื อ

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

๘. อ้อนชอบกินก๋ วยเตี๋ยวแต่อนั๋ ชอบกินขนมจีน

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

๙.

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

๑๐. แม่ตกั บาตรทุกเช้า

คุณครู คะ ให้หนูช่วยยกของนะคะ

ผลไม้อยูใ่ นตะกร้า

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๕

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๗
นักเรี ยนเติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

คาชี้แจง

ประเทศจีน
เรื อน

การนอน
รองเท้า

แม่น้ าเจ้าพระยา
แท่ง

ฝูง

เล่ม
ภิกษุ

คณะ
ความสาเร็จ

ตัวอย่าง พ่อซื้อนาฬิกามา ๑ เรือน
๑. ..........................ปลารอกินอาหาร
๒. พ่อซื้อ..........................ใหม่
๓. ..........................กรรมการกาลังตรวจสอบงาน
๔. ..........................เป็ นประเทศมหาอานาจ
๕. เขาตั้งใจเรี ยนจนประสบ..........................

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๖
๖. ..........................ออกบิณฑบาตทุกเช้า
๗. ..........................เอ่อท่วมบริ เวณใกล้เคียง
๘. แม่ซ้ือหนังสื อมา ๑ ..........................
๙. ..........................เป็ นการพักผ่อนที่ดีที่สุด
๑๐. ครู แจกปากกาให้นกั เรี ยนคนละ ๒ ..........................

ทากัน ได้ไ หมคะน้อ งๆ ต่ อ ไป
เราลองท าแบบฝึ กหัด สุ ด ท้า ย
กันดีกว่าค่ะ

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๗

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑.๘
คาชี้แจง

นักเรี ยนนาคานามที่กาหนดให้แต่งประโยคและบอกหน้าที่ของคานาม
ในประโยคที่นกั เรี ยนแต่งได้ถูกต้อง

ตัวอย่าง
โรงเรียน ฉันไปโรงเรียน
หน้าที่ของคานามในประโยค ขยายกริยา
๑. ชาวไร่ ..................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๒. หมวก.................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๓. วัดพระแก้ว..........................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๔. จังหวัดพะเยา.......................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค..............................................................................
๕. คณะ.....................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค..............................................................................

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๘
๖. บริ ษทั ..................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๗. การค้า.................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๘. ความเคารพ..........................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................
๙. ตัว.........................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค..............................................................................
๑๐. คู่.......................................................................................................................
หน้าที่ของคานามในประโยค.............................................................................

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๒๙
แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ ๑ เรื่อง คานาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
**************************************************************
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษร ข้อ ก ข ค หรื อ ง
ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (๑๐ คะแนน)
๑. คานามที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ได้ทาหน้าที่เป็ นประธานของประโยค
ก. แมวกาลังกัดหนู
ข. วิษณุเขียนจดหมาย
ค. คนร้ายขโมยทรัพย์สิน
ง. เช้าวันจันทร์ฉนั ไปโรงเรี ยน
๒. “การบ้านที่ครู ให้เป็ นการฝึ กนักเรี ยนให้มีความรู้เพิ่มขึ้น” คาใดในประโยค
เป็ นคานามบอกอาการ
ก. การฝึ ก, ความรู้
ข. การบ้าน, การฝึ ก
ค. การบ้าน, ความรู้
ง. นักเรี ยน, การบ้าน
๓. ความขยัน เป็ นคานามชนิดใด
ก. สมุหนาม
ข. อาการนาม
ค. ลักษณนาม
ง. สามานยนาม

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๐
๔. ข้อใดมีคานามบอกหมวดหมู่
ก. ฝูงนกบินออกจากรัง
ข. น้องกินขนมทีละมากๆ
ค. นักเรี ยนทุกคนเป็ นคนดี
ง. เพื่อนของฉันเลี้ยงสุนขั หลายตัว
๕. “ช้างป่ าชอบอยูร่ วมกันเป็ น.........” ควรเติมคาใดลงในช่องว่างจึงเหมาะสม
ก. ฝูง
ข. หมู่
ค. พวก
ง. โขลง
๖. คาใดเป็ นสามานยนาม
ก. คุณทองแดง
ข. สุนขั จิ้งจอก
ค. ประเทศไทย
ง. สวนสัตว์ดุสิต
๗. ข้อใดไม่มีคาอาการนามในประโยค
ก. เขาทาการบ้านทุกวัน
ข. ความดีเป็ นเกาะคุม้ กันภัย
ค. แม่อยากให้เราประสบความสาเร็จในชีวิต
ง. ความรักของพ่อแม่เป็ นสิ่ งที่เที่ยงแท้แน่นอน
๘. ข้อใด ไม่ใช่ คา “วิสามานยนาม”
ก. เพ็ญศรี
ข. หนังสื อ
ค. คุณทองแดง
ง. วัดพระธาตุศรี จอมทอง
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๑
๙. ข้อใดเป็ นความหมายของคานามบอกอาการ
ก. นามที่บอกประเภทของคานาม
ข. นามที่บอกลักษณะของคานาม
ค. นามที่บอกลักษณะของคากริ ยา
ง. นามที่บอกการกระทาของคานาม
๑๐. ข้อใดคือความหมายของ คานาม
ก. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคนและสัตว์
ข. คาที่ใช้เรี ยกชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ค. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคนและสิ่ งของ
ง. คาที่ใช้เรี ยกชื่อของคน,สัตว์ สิ่ งของและสถานที่

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๒

ภาคผนวก

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๓

เฉลยแบบทดสอบก่ อน – หลังเรียน

ก่อนเรียน

หลังเรียน

๑.

ง

๑.

ค

๒.

ง

๒.

ก

๓.

ข

๓.

ข

๔.

ก

๔.

ก

๕.

ก

๕.

ง

๖.

ง

๖.

ข

๗.

ก

๗.

ก

๘.

ข

๘.

ข

๙.

ก

๙.

ง

๑๐.

ค

๑๐.

ง

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๔

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑.๑

คุณครู

ดินสอ

สามานยนาม

ประตู

แห

สุนทรภู่

แม่น้ าเจ้าพระยา

วิสามานยนาม

คุณนพพล

จังหวัดลาพูน

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๕

ฝูงปลา

ช่อดอกไม้

สมุหนาม

เหล่าดารา

คณะรัฐมนตรี

กระบอก

แผ่น

ลักษณนาม

เรื อน

ดวง

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๖

ความดี

การเดิน

อาการนาม

การกิน

ความชัว่

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑.๒
๑.

ช่อดอกไม้

๖.

เหล่านักร้อง

๒.

คณะกรรมการ

๗.

ฝูงลิง

๓.

พรรคการเมือง

๘.

กองลูกเสื อ

๔.

บริ ษทั ซีพี ออลล์

๙.

โขลงช้าง

๕.

ทีมฟุตบอล

๑๐. ทีมตะกร้อ

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๗

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑.๓

๑.

ญ

๒.

ซ

๓.

ข

๔.

ฌ

๕.

ฉ

๖.

ช

๗.

ง

๘.

ก

๙.

จ

๑๐.

ค

เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม

๓๘

เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ ๑.๔
๑.

การมอง

๑๑. การออกกาลังกาย

๒.

ความรัก

๑๒. ความจน

๓.

ความพยายาม

๑๓. การค้าขาย

๔.

การกราบไหว้

๑๔. ความเร็ว

๕.

การเลี้ยงปลา

๑๕. การดูแล

๖.

ความฝัน

๑๖. ความภักดี

๗.

ความสวย

๑๗. การอภิปราย

๘.

การร้องเพลง

๑๘. ความตั้งใจ

๙.

ความเลว

๑๙. การสนทนา
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