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คาํนํา 
 ดว้ยผูน้าํอาเซียนไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 
หรือ ปีพทุธศกัราช 2558 เพื่อใหอ้าเซียนสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนและทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง และความทา้ทายใหม่ๆ ในอนาคต พฒันาการท่ีสาํคญัดงักล่าวจะส่งผลใหทุ้ก
ประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทาํใหมี้ผลกระทบทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการศึกษา 
 เพื่อเป็นการเตรียมบุตรหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยใหมี้ความพร้อม 
ในการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงมีประชากรกวา่ 600 ลา้นคน โดยมีภาษาหลกัท่ีใช้
ส่ือสารระหวา่งประชากรของอาเซียนคือภาษาองักฤษ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับผูป้กครองท่ี
ตอ้งเตรียมความพร้อมใหบุ้ตรหลานโดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารในอนาคต 
  นอกจากวตัถุประสงคต์ามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ หนงัสือเล่มน้ีไดเ้ขียนข้ึนเพื่อเป็น
หลกัสูตร “ผู้ปกครองสอนลูก” คือใหผู้ป้กครองไดฟ้ื้นทกัษะภาษาองักฤษไปพร้อมๆ กบัการ
เติมเตม็ทกัษะภาษาองักฤษใหบุ้ตรหลานดว้ย เน้ือหาของหนงัสือเล่มน้ีเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ตอ้งเรียน โดยผูเ้ขียนไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 2 เล่มคือ Good at 
English ป. 5 เล่ม 1 และ Good at English ป. 5 เล่ม 2 ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหห้นงัสือเล่มใหญ่เกินไป 
เพราะจะทาํใหเ้ดก็ๆ ทอ้แทเ้ม่ือเห็นเล่มหนงัสือท่ีใหญ่ หนงัสือเล่มน้ีมีประโยชน์ทั้งต่อการ
สอบในชั้นเรียน การสอบแข่งขนั และการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ดว้ย 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือภาษาองักฤษเล่มท่ี 41 ของผูเ้ขียน (ทุกเล่มมีวางจาํหน่าย
ตามร้านหนงัสือชั้นนาํทัว่ประเทศ) ดงันั้นจึงใหค้วามมัน่ใจกบัผูป้กครองไดเ้ลยวา่เน้ือหาท่ี
นาํเสนอในหนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับบุตรหลานในระยะยาวแน่นอน 
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บทที ่1 
NOUN (คํานาม) 

 
 

คําอธิบายเรือ่งคํานาม 

 

 

 

 
 

คํานาม คําแปล ชนดิของคํานาม 

child เดก็ เป็นคน 

pupil  นักเรียน เป็นคน 

daughter ลูกสาว เป็นคน 

niece หลานสาว เป็นคน 

nephew หลานชาย เป็นคน 

baby เดก็ทารก เป็นคน 

snail หอยทาก เป็นสตัว์ 

fly แมลงวัน เป็นสตัว์ 

dolphin โลมา เป็นสตัว์ 

rabbit กระต่าย เป็นสตัว์ 

snake ง ู เป็นสตัว์ 

คาํนามคืออะไรคะ 

คุณแม่ 

คาํนามคือคาํพูดที่

ใช้แทนช่ือของคน 

สตัว์ สถานที่ สิ่งของ 

ไงจะ๊ลูก 

ดูจากตวัอยา่ง
ต่อไปน้ีนะจ๊ะ 
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house บ้าน เป็นสิ่งของ 

bench ม้าน่ัง เป็นสิ่งของ 

glass แก้ว เป็นสิ่งของ 

toothpaste ยาสฟัีน เป็นสิ่งของ 

key กุญแจ เป็นสิ่งของ 

market ตลาด เป็นสถานที่ 

university มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ 

temple วัด เป็นสถานที่ 

 
 

 
 
 
 

Exercise 1 
 

คําสัง่:  จงเติมคาํลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 คํานาม ความหมาย ชนดิของคํานาม 

1  บุรษุไปรษณย์ี เป็นคน 

2   เป็นสตัว์ 

3   เป็นสิ่งของ 

4 candy  เป็นสิ่งของ 

5  เจ้าชาย เป็นคน 

6 gardener  เป็นคน 

7   เป็นสตัว์ 

8 hotel  เป็นสถานที่ 

9   เป็นสถานที่ 

10   เป็นสตัว์ 
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คํานามนบัไดแ้ละคํานามนบัไม่ได ้

คํานามนบัได ้ (countable noun) คือคาํนามที่สามารถจับต้องได้ มีตัวตนและ

สามารถนาํมาแยกนับเป็นช้ินๆ ได้ เช่น นาฬกิา 1 เรือน กล่อง 2 ใบ เป็นต้น 

  
 

คํานามนบัไม่ได ้(uncountable noun) คือคาํนามที่ไม่มีตัวตน เช่น ลม 

(wind) แสงแดด (sunshine) เป็นต้น หรือคาํนามที่มีตัวตนแต่ไม่สามารถนาํมา

แยกนับเป็นช้ินๆ ได้ เช่น ทราย (sand) นํา้ (water) เป็นต้น 
 

 
 

คํานาม ความหมาย ชนดิของคํานาม 

horse ม้า นามนับได้ 

car รถยนต์ นามนับได้ 

bus รถประจาํทาง นามนับได้ 

friend เพ่ือน นามนับได้ 

train รถไฟ นามนับได้ 

soap สบู่ นามนับไม่ได้ 

coffee กาแฟ นามนับไม่ได้ 

ice นํา้แขง็ นามนับไม่ได้ 

tea ชา นามนับไม่ได้ 

meat เน้ือ นามนับไม่ได้ 

water นํา้ นามนับไม่ได้ 

ขอ้สงัเกต: นามนับไม่ได้มักจะเป็นคาํนามจาํพวกของเหลว วัตถุที่เป็นเมด็

เลก็ๆ หรือคาํนามที่มองไม่เหน็เช่นความตาย (death) การเกดิ (birth) เป็นต้น 

 



     -------------------------------ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธ์ิ – 

 

11

 

Exercise 2 

คําสัง่:  จงเลือกคาํนามที่ไม่เข้าพวก (Choose the noun that is different from 

others.) 

1) A. field  B. truck  C.  lorry 
 

2) A. computer B. mango  C. telephone 
 

3) A. shirt  B. skirt  C. ring 
 

4) A. book  B. bowl  C. plate 
 

5) A. pencil  B. rubber  C. school 
 

6) A. monkey B. banana  C. papaya 
 

7) A. teacher  B. student  C. car 
 

8) A. garden  B. tree  C. toilet 
 

9) A. gardener B. watch  C. farmer 
 

10) A. tiger  B. fish  C. lion 
 

11) A. sister  B. brother  C. ruler 
 

12) A. water  B. salt  C. bird 
 

13) A. duck  B. mice  C. oxen 
 

14) A. yellow  B. house  C. pink 
 

15) A. television B. radio  C. butterfly 
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 คาํนามนับไม่ได้ (uncountable noun) จะเป็นได้เพียงอย่างเดียวคือเป็น

เอกพจน์เท่าน้ัน ส่วนคาํนามนับได้จะเป็นได้สองอย่างคือ เป็นได้ทั้งเอกพจน์และ

พหูพจน์  
 
 

คํานามเอกพจนแ์ละคํานามพหูพจน ์

 

 คํานามเอกพจน ์ (singular noun) คือคาํนามนับได้ที่มีจาํนวนเพียง 1 

สิ่ง/อย่าง/ อนั/ คน/ ตัว เท่าน้ัน เช่นมีคนหน่ึงคน (a man) มีปากกาหน่ึงด้าม 

(a pen) มีโรงเรียนหน่ึงแห่ง (a school) มีแมวหน่ึงตัว (a cat) เป็นต้น 

     
     

 คํานามพหูพจน ์ (plural noun) คือคาํนามนับได้ที่มีจาํนวนตั้งแต่ 2 

สิ่ง/อย่าง/ อนั/ คน/ ตัว ขึ้นไป เช่นมีคนสองคน (two men) มีปากกาสามด้าม 

(three pens) มีโรงเรียนสี่แห่ง (four schools) มีแมวสบิตัว (ten cats) เป็นต้น 

(คาํนามพหูพจน์ส่วนมากจะมี s, es อยู่ท้ายคาํ) 

 

 

คํานามนบัไดเ้อกพจน ์

(มีเพยีง 1) 

คํานามนบัไดพ้หูพจน ์

(มีมากกว่า 1) 

ความหมาย 

dog dogs สนัุข 

duck ducks เป็ด 

shoe shoes รองเท้า 

kite kites ว่าว 

table tables โตะ๊ 

candle   candles 
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desk desks โตะ๊ทาํงาน 

lion lions ราชสห์ี  สงิโต 

day days วัน 

door doors ประตู 

window windows หน้าต่าง 

 
 
 

 
 
 

Exercise 3 

 

คําสัง่: จงบอกว่าคาํนามต่อไปน้ีเป็นคาํนามเอกพจน์ (singular) หรือคาํนาม

พหูพจน์ (plural) 
 
 

 คํานาม ชนดิของคํานาม  คํานาม ชนดิของคํานาม 

1 oxen  6 women  

2 mice  7 man  

3 ring  8 children  

4 watches  9 meat  

5 finger  10 butter  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  - Good at English ป. 5 เล่ม 1 -------------------------- 
 

กฎการเปลีย่นคํานามเอกพจนเ์ป็นพหูพจน ์

 

 คาํนามพหูพจน์ตามตัวอย่างที่เหน็ด้านบนน้ันโดยปกติแล้วสร้างมาจาก

คาํนามเอกพจน์ โดยการเติม s หรือ es เข้าที่ท้ายคาํนามนับได้เอกพจน์เป็น

ส่วนมาก โดยมีวิธทีาํง่ายๆ ดังน้ี 
 

1) คาํนามนับได้เอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, sh, และ x ทาํเป็น

คาํนามพหูพจน์ได้ด้วยการเติม es ที่ท้ายคาํ เช่น 
 

คําเอกพจนที์ล่งทา้ยดว้ย 

s, ss, ch, sh, x 

ทําเป็นพหูพจน ์เติม 

es 

ความหมาย 

class classes ช้ันเรียน 

dish dishes จานกบัข้าว 

bus buses  รถประจาํทาง 

box boxes กล่อง 

watch watches นาฬกิาข้อมือ 

brush brushes แปรง 

branch branches กิ่งก้าน  สาขา 

 
 

2) คาํนามนับได้เอกพจน์ส่วนมากที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็น

พยัญชนะ (หน้า o ไม่ใช่ a, e, i, o, u เพราะเป็นสระ) ทาํเป็นคาํนามพหูพจน์ได้

ด้วยการเติม es ที่ท้ายคาํ เช่น 
 

คํานามเอกพจนที์ล่งทา้ย

ดว้ย o 

ทําเป็นพหูพจน ์เติม 

es 

ความหมาย 

buffalo buffaloes กระบอื 

mango mangoes มะม่วง 

tomato tomatoes มะเขอืเทศ 

hero heroes พระเอก  วีรบุรษุ 

volcano volcanoes ภเูขาไฟ 
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ยกเวน้: 2.1) คาํนามนับได้เอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นสระ a, e, i, o, 

u ทาํเป็นคาํนามพหูพจน์ได้ด้วยการเติม s ที่ท้ายคาํ 
 

คํานามเอกพจนที์ล่งทา้ย

ดว้ย o 

ทําเป็นพหูพจน ์เติม s ความหมาย 

bamboo bamboos ไม้ไผ่ 

stereo stereos เคร่ืองขยายเสยีง 

zoo zoos สวนสตัว์ 

radio radios วิทยุ 

 
 

2.2) คาํนามเฉพาะต่อไปน้ีลงท้ายด้วย o แต่ทาํเป็นพหูพจน์ด้วยการเติม

เพียง s เท่าน้ัน (นิยมออกข้อสอบ) 
 

คํานามเอกพจนที์ล่ง

ทา้ยดว้ย o 

ทําเป็นพหูพจน ์

ดว้ยการเติม s 

ความหมาย 

photo photos รปูภาพ 

piano pianos เปียโน 

dynamo dynamos เคร่ืองทาํกระแสไฟฟ้า 

 
 

3)  คาํนามนับได้เอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะ 

(หน้า y ไม่ใช่ a, e, i, o, u) ทาํเป็นคาํนามพหูพจน์ได้ด้วยการเปล่ียน y เป็น i 

แล้วเติม es ที่ท้ายคาํ เช่น 
 

คํานามเอกพจนที์ล่งทา้ยดว้ย y ทําเป็นพหูพจน ์เติม es ความหมาย 

baby babies ทารก 

lady ladies สภุาพสตรี 

story stories เร่ืองราว 

city cities เมือง 

army armies กองทพั 


