
 

คําประสม (Compound Words) 

มีคําในภาษาองักฤษหลายคําทีเ่กิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวา่มาประสมเข้าด้วยกนั 

แล้วเกิดเป็นคาํใหมข่ึน้มา เรียกวา่ คําประสม (Compound Words) 

คําประสมที่ได้นัน้  บางคําทาํหน้าที่เป็นคาํนาม เราเรียกวา่ คาํนามประสม (Compound Nouns) 

สว่นบางคําทาํหน้าที่เป็นคําคณุศพัท์ เราเรียกวา่ คําคณุศพัท์ประสม (Compound Adjectives) 

สรวงสดุา เตียวรัตนกลุ (สมสกลุ) (2534 : 230-23 1) ให้ความหมายของคาํประสมไว้วา่ 

คําประสม (Compound Words) คือ คําทีเ่กิดจากการรวมกนัของคําตัง้แต่ 2 คําขึน้ไป แล้วเกิดเป็น คําใหม ่

ความหมายของคําประสมอาจจะตรงกบัคาํเดิมหรือไม่ก็ได้ เชน่ toothbrush มาจาก tooth + brush 

ความหมายคือ แปรงสฟัีน bookstore มาจาก book + store ความหมายคือ ร้านขายหนงัสอื 

bluebottle มาจาก blue + bottle ความหมายคือ แมลงวนัหวัเขียว  

 

การเขยีนคําประสมนี ้ถ้าวา่กนัในทางหลกัภาษาจริง ๆ แล้ว ดเูหมอืนจะไมม่ีกฎเกณฑ์ ที่แนน่อนลงไปวา่ คําไหนผสมกบัคาํ

ไหน แล้วให้เขียนตดิกนั หรือเขยีนแยกกนัเป็นคนละตวั เพราะฉะนัน้ทางที่ดีที่สดุก็คือ ให้สงัเกตเอาวา่ สว่นมากเขาใช้กนั

อยา่งไร หรือตรวจสอบจาก พจนานกุรม แล้วก็พยายามใช้ตามนัน้ 

 

แตเ่ทา่ที่พบเห็นบอ่ย ๆ การเขียนคําประสมพอจะแยกได้ เป็น 3 แบบ หรือ 3 กรณี คือ  
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1. เขียนติดกนัเป็นคาํ ๆ เดยีว ถ้าเป็นคําเหลา่นี ้เช่น postcard, toothbrush, blackbird, homework 

, headmaster, grandfather, housework, football, swordsman, salesman, เป็นต้น 

2. เขียนแยกจากกนั โดยไมม่ขีีดกัน้ (Hyphen) ถ้าเป็นคําเหลา่นี ้เช่น snow man, taxi meter, 

mother tongue, morning market, office hours, shop hours, station master, เป็นต้น 

3. เขียนแยกจากกนัเป็น 2 คํา โดยมีขีดกัน้ (Hyphen) ถ้าเป็นคาํเหลา่นี ้เช่น fire-engine, room-mate, 

money-order, tea-time, time-table, team-work, sun-dial, snow-storm รวมทัง้คาํประสม 

ที่เกิดจาก Verb-ing + noun เชน่ swimming-pool, dining-room เป็นต้น 

คําประสม (Compound Words) แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. คํานามประสม (Compound Nouns) 

2. คําคณุศพัท์ประสม (Compound Adjectives) 

ซึง่แตล่ะประเภทจะมีลกัษณะการประสมคําแยกยอ่ยออกไปอีก ดงันี ้

1. คํานามประสม (Compound Nouns) 

ทีมงานแพทย์ วิศวะ (ม.ป.ป. : 198)     กลา่ววา่ คํานามประสม คือ คําประสมที่เกิดจาก 

การรวมกนัของคําตัง้แต ่ 2 คําขึน้ไป และคําใหมท่ี่เกิดขึน้นัน้จะทาํหน้าที่เป็นคํานาม จะมีลกัษณะ 

การประสมคาํกนั ดงันี ้

1.1 คํานามประสมกบัคํานาม (Noun + Noun)          จะมีความหมาย 5      ลกัษณะ ดงันี ้

1.1.1 นามตวัแรกจะบอกให้รู้วา่นามตวัหลงัทําจากอะไร 

สาํราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 506) ยกตวัอยา่งคํานามประสมแบบนี ้เช่น 

a glass bottle      มาจาก glass     + bottle 

ความหมาย a bottle made of glass (ขวดแก้ว) 

an iron gate        มาจาก iron      + gate 

ความหมาย a gate made of iron (ประตเูหลก็) 

rubber shoes         มาจาก rubber     + shoes 

ความหมาย shoes made of rubber (รองเท้ายาง) 

1.1.2 นามตวัแรกบอกสิง่ทีข่ายหรือทํา นามตวัหลงับอกอาชีพ 

พิรุณ ติลภทัร (2538 : 114)   ยกตวัอยา่งคํานามประสมแบบนี ้เช่น 

a bookseller        มาจาก book       + seller 

ความหมาย a seller of books (คนขายหนงัสอื) 
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a dressmaker         มาจาก dress      + maker 

ความหมาย a maker of dresses (ช่างตดัเสือ้) 

novel writer        มาจาก novel      + writer 

ความหมาย a writer of novel (นกัเขยีนนวนิยาย) 

1.1.3 นามตวัแรกเป็นของบรรจไุว้ นามตวัหลงัเป็นภาชนะสาํหรับใส ่

ศิริพร ฉนัทานนท์ (2537 : 105)   ยกตวัอยา่งคํานามประสมแบบนี ้เช่น 

a flower vase        มาจาก flower     + vase 

ความหมาย a vase for flowers (แจกนัดอกไม้) 

water tank          มาจาก water     + tank 

ความหมาย a tank for water (ถงัเก็บนํา้) 

a water jug         มาจาก water     + jug 

ความหมาย a jug for water (เหยือกนํา้ ) 

a wine bottle       มาจาก wine       + bottle 

ความหมาย a bottle for wine (ขวดไวน์) 

1.1.4 นามตวัหลงัมีความสมัพนัธ์กบันามตวัแรก 

พิรุณ ติลภทัร (2538 : 115) ยกตวัอยา่งคํานามประสมแบบนี ้เชน่ 

a mathematics teacher    มาจาก mathematics + teacher 

ความหมาย a teacher of mathematics (ครูสอนคณิตศาสตร์) 

a light switch      มาจาก light     + switch 

ความหมาย a switch of light (ที่เปิด-ปิดไฟ) 

weather report       มาจาก weather     + report 

ความหมาย a report about weather (รายงานอากาศ) 

a reference book      มาจาก reference + book 

ความหมาย a book of reference (หนงัสอือ้างองิ) 

1.1.5 นามตวัหน้าบอกให้ทราบสถานท่ีของนามตวัหลงั 

ผศ.ดารณี ภมุวรรณ (2534 : 97)   ยกตวัอยา่งคาํนามประสมแบบนี ้เช่น 

a country man         มาจาก country      + man 

ความหมาย a man in the country (คนชนบท, คนบ้านนอก) 

a park pool         มาจาก park      + pool 

ความหมาย a pool in a park (สระนํา้ประจําสวนสาธารณะ) 
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garden plant         มาจาก garden     + plant 

ความหมาย a plant used for decorating the garden (ไม้ประดบัสวน) 

a road sign         มาจาก road      + sign 

ความหมาย a sign in the road (ป้ายตามถนน) 

1.2  คํากริยาเตมิ ing ประสมกบัคํานาม (Gerund + Noun) 

สรวงสดุา เตียวรัตนกลุ (สมสกลุ) (2534 : 238-239)    ได้กลา่วไว้วา่ คําประสม 

ประเภทนีเ้กิดจากการท่ี base word     ที่ทําหน้าที่ gerund รวมกบั base word   อีกตวัหนึง่ ท่ีทาํหน้าที ่

noun เชน่ 

dining room      มาจาก    dining     + room 

ความหมาย ห้องอาหาร 

living room     มาจาก     living    + room 

ความหมาย ห้องนัง่เลน่ 

sleeping pill  มาจาก     sleeping   +  pill 

ความหมาย ยานอนหลบั 

sailing boat   มาจาก     sailing   +  boat 

ความหมาย เรือแลน่ใบ 

a swimming-pool    มาจาก     swimming     + pool 

ความหมาย a pool for swimming (สระวา่ยนํา้) 

a sewing-machine มาจาก       sewing     + machine 

ความหมาย a machine that sews (จกัรเย็บผ้า) 

walking-stick    มาจาก    walking     + stick 

ความหมาย stick for walking with (ไม้เท้า) 

hearing-aid     มาจาก    hearing    + aid 

ความหมาย aid for helping deaf people to hear (เคร่ืองช่วยฟัง) 

a washing-machine    มาจาก  washing      + machine 

ความหมาย a machine for washing (เคร่ืองซกัผ้า) 

1.3  คํานามประสมกบัคํากริยาเติม ing (Noun + Gerund) 

ทีมงานแพทย์ วิศวะ (ม.ป.ป. : 199) ยกตวัอยา่งคํานามประสมประเภทนีไ้ว้ เชน่ 

fortunetelling มาจาก     fortune    + telling 

ความหมาย การทํานาย 
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housekeeping     มาจาก     house     + keeping 

ความหมาย การดแูลบ้าน 

daydreaming      มาจาก    day       + dreaming 

ความหมาย การฝันกลางวนั 

drug-taking    มาจาก     drug      + taking 

ความหมาย การกินยา 

bull-fighting  มาจาก     bull     + fighting 

ความหมาย การตอ่สู้ของววักระทิง 

doll-making     มาจาก     doll     + making 

ความหมาย การทําตุ๊กตา 

1.4  คําคณุศพัท์ประสมกบัคํานาม (Adjective + Noun) 

สรวงสดุา เตียวรัตนกลุ (สมสกลุ) (2534 : 232-234)      ได้กลา่วไว้ว้า  คําประสม 

ประเภทนีเ้กิดจากการรวมตวัของ base words 2 คํา คําหนึง่เป็น adjective  อีกคาํหนึง่เป็น noun เชน่ 

bluebottle    มาจาก     blue     +  bottle 

ความหมาย แมลงวนัหวัเขียว 

blackguard     มาจาก     black     +  guard 

ความหมาย คนเลวทรามตํ่าช้า 

darkroom       มาจาก     dark     +  room 

ความหมาย ห้องมดืสาํหรับล้างรูปถ่าย 

freshwater     มาจาก     fresh    +  water 

ความหมาย นํา้จืด 

cold saw      มาจาก     cold     +  saw 

ความหมาย เลือ่ยตดัโลหะ 

1.5  คํานามประสมกบับพุบทวล ี(Noun + Prepositional Phrase) 

สาํราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 507) ได้ยกตวัอยา่งคํานามประสมประเภทนีไ้ว้ เชน่ 

son-in-law      มาจาก     son       +  in law 

ความหมาย บตุรเขย 

mother-in-law     มาจาก     mother      +  in law 

ความหมาย แมส่ามีหรือภรรยา 

brother-in-law   มาจาก      brother    + in law 
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ความหมาย พี่หรือน้องเขย 

a sister-in-law มาจาก      sister   +  in law 

ความหมาย พี่หรือน้องสะใภ้ 

2.  คําคณุศพัท์ประสม (Compound Adjectives) 

ทีมงานแพทย์ วิศวะ (ม.ป.ป. : 200)            กลา่ววา่ คําคณุศพัท์ประสม คือ คําประสม 

ที่เกิดจากการรวมกนัของคาํตัง้แต่ 2 คําขึน้ไป      และคําใหมท่ี่เกิดขึน้นัน้ จะทําหน้าที่เป็นคาํคณุศพัท์ 

คําคณุศพัท์ประสม จะมีลกัษณะการประสมคาํกนั ดงันี ้

2.1 คําคณุศพัท์ประสมกบัคาํนามเติม ed (Adjective + Noun-ed) 

ผศ.ดารณี ภมุวรรณ (2534 : 98) ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

a middle-aged man          ความหมาย ชายวยักลางคน 

a red-nosed boy            ความหมาย เด็กจมกูแดง 

a bad-tempered woman       ความหมาย ผู้หญิงเจ้าอารมณ์ 

an old-fashioned hat       ความหมาย หมวกทรงล้าสมยั 

2.2  คําคณุศพัท์ประสมกบัคํานาม (Adjective + Noun) 

สาํราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

a heavy-weight boxer        ความหมาย นกัมวยรุ่นเฮฟวี่เวท 

upper-class people          ความหมาย ชนชัน้สงู 

a real-life story           ความหมาย เร่ืองราวชีวิตจริง 

a three-room house          ความหมาย บ้านซึง่มีห้อง 3 ห้อง 

a twenty-dollar note        ความหมาย ธนบตัรใบละ 20 ดอลลาร์ 

2.3 คํานามประสมกบัคําคณุศพัท์ (Noun + Adjective) 

พิรุณ ติลภทัร (2538 : 116)  ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

nut-brown eyes             ความหมาย นยัน์ตาสนีํา้ตาลเข้ม 

the stone-cold floor       ความหมาย the floor that is as cold as stone 

a blood-red blouse         ความหมาย a blouse that is as red as blood 

2.4 คํานามประสมกบัคํานาม (Noun + Noun) 

สาํราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508)  ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 
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a sound-proof room        ความหมาย ห้องเก็บเสยีง 

water-proof cloth         ความหมาย ผ้ากนันํา้ (เช่น ผ้ายาง) 

water-proof glass         ความหมาย กระจกกนันํา้ได้ 

a fireproof coat         ความหมาย เสือ้กนัไฟ 

2.5 คําคณุศพัท์ประสมกบัคาํคณุศพัท์ (Adjective + Adjective) 

ศิริพร ฉนัทานนท  (2537 : 104) ยกตวัอยา่งคาํคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

a tall-dark man          ความหมาย ชายร่างสงูผิวคลํา้ 

brown-grey beard         ความหมาย beard that is brown and grey 

bitter-sweet cake        ความหมาย the cake that is bitter and sweet 

2.6 คํานาม คาํคณุศพัท์ หรือคาํวิเศษณ์ประสมกบัคํากริยาช่อง 3 

(Noun/Adjective/Adverb + Past participle) 

ผศ.ดารณี ภมุวรรณ (2534 : 98) ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

a ready-made shirt           ความหมาย เสือ้ที่ตดัเรียบร้อยแล้ว 

well-educated people         ความหมาย people who are educated well 

the snow-covered mountain     ความหมาย the mountain that is covered with snow 

2.7 คํานาม คาํคณุศพัท์ หรือคาํวิเศษณ์ประสมกบัคํากริยาเติม ing 

(Noun/Adjective/Adverb + Present participle) 

สาํราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตวัอยา่งคําคณุศพัท์ประสมประเภทนี ้เช่น 

a fast-moving train       ความหมาย a train that moves fast 

a long-suffering servant  ความหมาย a servant who suffers a long time 

grass-cutting machinery   ความหมาย เคร่ืองมือตดัหญ้า 

สรุปโดยรวม 

คําในภาษาองักฤษ สว่นหนึง่เกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวา่  มาประสมเข้าด้วยกนั 

แล้วเกิดเป็นคาํใหมข่ึน้มา เรียกวา่คําประสม (Compound Words) 

คําประสมที่ได้  บางคําทาํหน้าทีเ่ป็นคํานาม เรียกวา่ คาํนามประสม (Compound Nouns) 

บางคาํทําหน้าที่เป็นคาํคณุศพัท์ เรียกวา่ คาํคณุศพัท์ประสม (Compound Adjectives) 

ดงันัน้หากเรามีความรู้เร่ืองการประสมคํา จะทาํให้เรา ทราบความหมายของคาํที่เราไมคุ่้นเคยนัน้ ๆ 

ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การอา่น 

ที่มา: http://compoundwords4.wordpress.com/page/2/ 

http://compoundwords4.wordpress.com/page/2/

