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อาชีพครูแมไ้ม่ใช่อาชีพที่ท าให้รวยเป็นร้อยลา้น พนัลา้น ในทางตรงกนัขา้ม ครูกลบั
ตอ้งท างานหนกัมาก ตอ้งเตรียมการสอนหลายวิชา ตอ้งสอนหลายๆ วิชาต่อวนั ตรวจงาน 
ออกขอ้สอบ ท าประกนัคุณภาพ ท างานดา้นกิจกรรมนกัศึกษา งานวิชาการและอื่นๆ อีก
มากมาย แต่กระนั้นก็ยงัมีผูค้นมากมายที่ใฝ่ฝันจะเขา้มารับอาชีพเป็นครู 

ที่เป็นเช่นน้ีเพราะครูเป็นผูใ้ห้ เป็นผูเ้สียสละ เป็นแสงประทีปส่องทางให้กบั
ลูกหลานทัว่หลา้ (แมบ้ทบาทครูทุกวนัน้ีจะเปลีย่นไปเยอะก็ตาม) เป็นบนัใดให้ศิษยไ์ดปี้น
ป่ายไปสู่ความฝันอนัเรืองรองของตนเอง และครอบครัวนัน่เอง 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการผลิตครูที่มีคุณภาพของประเทศไทย เพื่อไปพฒันาเยาวชน
ของชาติ ผูเ้ขียนจึงไดเ้ขียนหนงัสือ เจาะข้อสอบอังกฤษ ครูผู้ช่วย เล่มน้ีขึ้นมา โดยไดอ้ธิบาย
เน้ือหาที่ใชใ้นการออกขอ้สอบครูผูช่้วย อยา่งครบถว้น ไม่ว่าจะเป็น Grammar, Reading, 
Conversation หรือ Cloze Test พร้อมทั้งแบบฝึกหัดอยา่งจุใจ เพ่ือให้ผูอ้่านไดฝึ้กท า ที่พิเศษ
คือหนงัสือเล่มน้ีมี DVD อธิบายประกอบเน้ือหากว่า 3 ชัว่โมง อธิบายสดๆ เหมือนเรียนกบั
ผูเ้ขียนในห้องเรียน ซ่ึงจะท าให้ท่านเขา้ใจภาษาองักฤษและรู้เทคนิคการท าขอ้สอบอยา่งดี  

 ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามผลงานดว้ยดีเสมอมา (เล่มน้ีเป็น
ผลงานการเขียนเล่มที่ 51) และขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการสอบ ให้รับการ
คดัเลือกและไดรั้บการบรรจุเป็นครูสมปรารถนา เพื่อมาร่วมพฒันาลูกหลานไทยให้กา้วไกล
ในระดบัโลกต่อไป   
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ค าย่อที่ใช้ในหนังสือ 
ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย 

s subject ประธาน 
obj object กรรม 
n noun ค านาม 

adj. adjective ค าคุณศพัท ์
v verb กริยา 

adv. adverb กริยาวิเศษณ์ 
prep. preposition ค าบุพบท 

s1 subject 1 ประธานตวัที่ 1 
v 1 verb 1 กริยาตวัที่ 1 
s2 subject2 ประธานตวัที่ 2 
v 2 verb 2 กริยาตวัที่ 2 
v 1 verb 1 กริยาช่องที ่1 
v 2 verb 2 กริยาช่องที ่2 
v 3 verb 3 กริยาช่องที ่3 
v ing verb ing กริยาเติม ing 
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บทที ่1 
Parts of Speech 

----------------------------------------- 

 

 
 การเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

การแปล หรือการเรียนเพื่อสอบแข่งขันในระดับต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นที่เน้ือหา 

Parts of Speech เพราะ Parts of Speech เป็นส่วนประกอบของค าพูด เป็นส่วนประกอบของ
การแต่งประโยคภาษาอังกฤษน่ันเอง โดยเน้ือหาหลักๆ ที่ควรทราบ คือ 1. ค านาม (Noun) 
2. ค าสรรพนาม (Pronoun) 3. ค าคุณศัพท ์ (Adjective) 4. ค ากริยา (Verb) เพราะใช้ส าหรับ
สร้าง tenses ต่างๆ 5. ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverb) และ 6. ค าบุพบท (Preposition) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
      ท าหน้าที่อะไร 
      วางอยู่ที่ใดในประโยค 
 1) Noun โดยผู้เรียนต้องรู้ค านามว่า มีรูปร่างอย่างใดบ้าง (suffix) 
      เป็นคนหรือสิ่งของ 
      เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 
      ท าหน้าที่อะไร 
 2) Adjective รู้ค าคุณศัพทว่์า  วางอยู่ที่ใดในประโยค 
      มีรูปร่างอย่างใดบ้าง (suffix) 
      ท าเองหรือถูกท า (Active/Passive) 
      วางอยู่ที่ใดในประโยค (Position)  
 3) Verb โดยผู้เรียนต้องรู้กริยาว่า  มีรูปร่างอย่างใดบ้าง (Suffix Ending) 
      มีก่ีชนิด มีก่ีช่อง แต่ละช่องใช้อย่างไร 

      ใช้ในประโยคอะไร 
      กริยาของประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ 

      มีก่ีชนิด แต่ละชนิด ท าหน้าที่อะไร  
 4) Adverb รู้ค ากริยาวิเศษณ์ว่า  วางอยู่ที่ใดในประโยค (ต าแหน่ง) 
      มีรูปร่างอย่างใดบ้าง 

Parts of Speech 
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      ท าหน้าที่อะไร 
 5) Preposition รู้ค าบุพบทว่า  วางอยู่ที่ใดในประโยค 
      มีค าอะไรตามหลังบ้าง 
 
 
 

ค านาม (Noun) คือค าพูดที่ใชแ้ทนช่ือของคน สัตว ์ สถานที่ ส่ิงของ แนวคิด 
ความรู้สึก เป็นตน้ เช่น 
 แทนช่ือคน : Lisa watches television at home every night. 
      ลิซ่าดูทีวีที่บา้น ทุกคืน 
 แทนช่ือสัตว์ : Tiger runs faster than human being does. 
      เสือว่ิงเร็วกว่ามนุษย ์
 แทนช่ือสถานที ่ : Thailand is one of the most beautiful countries in the world. 
      ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดประเทศหน่ึงในโลก 
 แทนช่ือส่ิงของ : Sunny has two pens and three pencils. 
     ซนัน่ีมีปากกา 2 ดา้มและมีดินสอ 3 แท่ง 
 แทนแนวคิด : Creative thinking is important for learning English. 
   ความคิดสร้างสรรค ์ส าคญัต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 
 
 

ค านาม ค าอ่าน1 ค าแปล 

bicycle ไบซิเคิล จกัรยาน 
airplane แอร์เพลน เคร่ืองบิน 
wolf วุลฟ ฺ สุนขัป่า, สุนขัจ้ิงจอก 
woman วุมึ่น ผูห้ญิง 
father ฟา เธอะ พ่อ 

 
1
 ค าอ่านในหนงัสือเล่มน้ีเป็นการถอดค าท่ีออกเสียงให้ใกลเ้คียงกบัการออกเสียงของเจา้ของภาษามากท่ีสุดเท่านั้น โดย

ถอดค าอา่นจาก Cambridge Learner’s Dictionary (เคร่ืองหมาย . ท่ีอยู่ใตพ้ยญัชนะ ให้ออกเสียงดว้ย เช่น ทฺ/ สฺ / ฟฺ เป็นตน้) 

ค านามและการใช้ 

ตัวอย่างค านามนับได้ 
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mother มะ เธอะ แม่ 
bedroom เบดฺ รูม ห้องนอน 
pillow พิเลอะ หมอน 
watch วอชฺ นาฬิกาขอ้มือ 
daughter ดอ เทอะ ลูกสาว 
toothpaste ทูธฺ เพสทฺ ยาสีฟัน 
handkerchief แฮง เคอะ ชีฟ ผา้เช็ดหนา้  
branch แบรนชฺ/ บรานชฺ ก่ิงกา้น, สาขา 
children ชิว ดร่ึน เด็ก 
computer คอม พิว เทอะ คอมพิวเตอร์ 
maid เหมดฺ แม่บา้น, สาวใช,้ สาวโสด 
college เคาะ ลิดจฺ วิทยาลยั 
canteen แคนทีน โรงอาหาร 
temple เทม เพิล วดั 

      
 ค านามนบัได ้ (Countable Noun) คือค านามที่นบัจ านวนได ้ มี 2 รูปดว้ยกนั คือรูป
เอกพจน์ (Singular Form) และรูปพหูพจน์ (Plural Form) ดงัน้ี 

1. ค านามเอกพจน์ (Singular Form หรือ Singular Number) คือค านามที่สามารถจบั
ตอ้งได ้มีตวัตนและสามารถน ามาแยกนบัเป็นช้ินๆ ได ้เช่น     

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
student สติวด่ึนทฺ students นกัเรียน 
protester เพอะ เทส เทอะ protesters ผูป้ระทว้ง 
visitor วิซิเทอะ visitors ผูม้าเยือน 
presenter พริเซ็นเทอะ presenters ผูน้ าเสนอ 
house เฮาสฺ houses บา้น 
grocery โกรเซอะร่ี groceries ร้านขายของช า 
teacher ทีเชอะ teachers ครู 

Countable & Uncountable Nouns 
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speaker สปีเคอะ speakers ผูพู้ด, ล าโพง 
commentator เคาะเมนเทเทอะ commentators ผูวิ้จารณ์ 
writer ไรเทอะ writers นกัเขียน 
buffalo บะเพอะโร buffaloes ควาย, กระบือ 
sailor เซเลอะ sailors กลาสีเรือ 

2. ค านามนบัไมไ่ด ้ (Uncountable Nouns) คือค านามที่เป็นกลุม่กอ้น หรือเป็น
ของเหลวที่ไม่สามารถนบัได ้หรือนบัไม่ไหว (เช่น sand ทราย, rice ขา้ว) โดยมากรูปค านาม
นบัไมไ่ดจ้ะไม่เติม s และเมื่อใชเ้ป็นประธาน จะตอ้งเป็นประธานเอกพจน์ เช่น 

I need help with my homework.   My homework is difficult. 
ฉันตอ้งการความช่วยเหลือในการท าการบา้น การบา้นของฉันยาก 

 Your advice on this matter is important for my business.  
ค าแนะน าในเร่ืองน้ีของคุณ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของฉัน 

 
 
 

ค านามนับไม่ได้ ค าอ่าน ความหมาย 
advice เอิดไวสฺ ค าแนะน า 
baggage แบะกิจฺ กระเป๋าเดินทาง 
homework โฮมเวิร์คฺ งานบา้น 
knowledge เนอะริจฺ ความรู้ 
machinery เมอะชีเนอะร่ี เคร่ืองจกัร 
news นิวสฺ ข่าว 
furniture เฟอ นิ เชอะ เคร่ืองเรือน 
equipment อิควิพมึ่นทฺ เคร่ืองมือ 
information อิน เฟอะ เม ช่ึน ข่าวสาร 
luggage ละกิจฺ กระเป๋าเดินทาง 
money มะน่ี เงิน 
traffic แทระ ฟิคฺ การจราจร 

 

ตัวอย่างค านามนับไม่ได้ 
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โครงสร้างค านาม  
 

      
ค ำนำมนบัได ้(Countable noun)   ค ำนำมนบัไม่ได ้            

(Uncountable noun) 

  

         

(singular)      (plural)  ค ำแปล 

writer writers นักเขียน 

teacher teachers ครู 

secretary secretaries เลขานุการ 

farmer farmers ชาวนา 

school schools โรงเรียน 

scientist scientists นักวิทยาศาสตร์ 

หมายเหตุ: 1) ห้ามใช้ Determiners จ าพวก a, an, และจ านวนนบั one, two, three, 
four เป็นตน้น าหนา้ค านามทีน่บัไมไ่ด ้ เพราะค านามนบัไม่ได้ ไม่ไดอ้ยูใ่นรูปปริมาณ 
(Quantity) แต่ให้ใชค้ าน าหนา้นามจ าพวก some หรือใชว้ลี a piece of เป็นตน้ น าหนา้นาม
นบัไมไ่ดแ้ทน เช่น 

I want some privacy.  ฉันตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
 2) ส่ิงต่อไปน้ีถือว่าเป็นค านามที่นบัไมไ่ด ้คือ  
 

ชนิดค านามนับไม่ได้ ตัวอย่าง 

 
อาหาร 

rice (ขา้ว) butter (เนย) cheese (เนยแข็ง)  
sugar (น ้าตาล)  meat (เน้ือ) fruit (ผลไม)้   
milk (นม) bread (ขนมปัง) 

ของเหลว water (น ้า) wine (เหลา้องุ่น)  oil (น ้ามนั)  
coffee (กาแฟ) tea (น ้าชา)  beer (เบียร์)   
blood (เลือด)  juice (น ้าผลไม)้ 

วัตถุดิบ wood (ไม)้ paper (กระดาษ)   flour (แป้ง)  
air (อากาศ)  gold (ทอง)    iron (ธาตุ-เหล็ก) 

เอกพจน์ เอกพจน์ 
พหูพจน์ 

Noun 

tea น ้าชา 

coffee กาแฟ 

jam แยม 

ink หมึก 

water น ้า 

sugar น ้าตาล 
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ภาษา Thai (ภาษาไทย)           English (ภาษาองักฤษ)  
French (ภาษาฝร่ังเศส)  Chinese (ภาษาจีน) 

สาขาวิชา mathematics (คณิตศาสตร์)  physics (ฟิสิกส์) 
นามธรรม education (การศึกษา)  construction (การก่อสร้าง)  

beauty (ความสวยงาม)                  death             (ความตาย) 
ค ารวม advice (ค าแนะน า)   furniture (เคร่ืองเรือน)   

luggage (กระเป๋าเดินทาง)  money (เงิน) traffic (การจราจร) 
          
 
       
 ค านามเอกพจน์ (Singular noun) คือค านามนบัไดท้ี่มีจ านวนเพียง 1 ส่ิง/อยา่ง/ อนั/ 
คน/ ตวั เท่านั้น เช่น คนหน่ึงคน (a man) ปากกาหน่ึงดา้ม (a pen) โรงเรียนหน่ึงแห่ง (a 
school) แมวหน่ึงตวั (a cat) เป็นตน้ 
 ค านามพหูพจน์ (Plural noun) คือค านามนบัไดท้ี่มีจ านวนตั้งแต่ 2 ส่ิง/ อยา่ง/ อนั/ 
คน/ ตวั ขึ้นไป เช่น ชายสองคน (two men) ปากกาสามดา้ม (three pens) โรงเรียนส่ีแห่ง 
(four schools) แมวสิบตวั (ten cats) เป็นตน้ (ค านามพหูพจน์ส่วนมากจะมี s, es อยูท่า้ยค า) 
     
 ค านามนบัไดเ้อกพจน์เปลี่ยนเป็นค านามนบัไดพ้หูพจน์2 ไดด้งัน้ี 
 1. ค านามนบัไดเ้อกพจน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, sh, x, y, o ท าเป็นพหูพจน์ ดว้ย
การเติม s ที่ทา้ยค านามเอกพจน์นั้นๆ (การสร้างโดยวิธีน้ีมีใชม้ากที่สุด) เช่น 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
book บุคฺ books  หนงัสือ 
month มนัธฺ months เดือน 
mouth เมาธฺ mouths ปาก 
bed เบดฺ beds เตียงนอน 
cup คพฺั cups ถว้ย 
carpenter คาร์เพินเทอะ carpenters ช่างไม ้

 
2
 การเติม s, es ท่ีกริยาช่อง 1 เม่ือประธานเป็นเอกพจน์ในประโยค Present Simple Tense ก็ใชก้ฎซ ้ากบักฎน้ีหลายขอ้  

การสร้างค านามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ 

ค านามเอกพจน์และค านามพหูพจน์ 
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 2. ค านามนบัไดเ้อกพจน์ ที่ลงท้ายด้วย -s, -ss, -ch, -x, -z ท าเป็นพหูพจน์ไดโ้ดยการ
เติม -es ที่ทา้ยค านามเอกพจน์นั้นๆ เช่น 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
bus บสฺั buses รถประจ าทาง 
dish  ดิชฺ dishes จาน, ชาม, อาหาร 
branch แบรฺนชฺ/ บรานชฺ branches สาขา, ก่ิงกา้น 
fox ฟอคสฺ foxes สุนขัจ้ิงจอก 
bush บุชฺ bushes พุ่มไม ้
watch วอทชฺ watches  นาฬิกาขอ้มือ 

 3. ค านามนบัไดเ้อกพจน์ที่ลงทา้ยดว้ย -y และหน้า -y เป็นพยญัชนะ (consonant) ท า
เป็นค านามพหูพจน์ไดด้ว้ยการเปลี่ยน -y เป็น i แลว้เติม -es (= ies) เช่น 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
story สฺตอร่ี stories เร่ืองราว, ชั้น 
party พาที่ parties งานฉลอง 
city ซิที่ cities เมือง, ชนบท 
lily ลิลี ่ lilies ดอกพลบัพลึง 
country คนัทร่ี countries ประเทศ 
fly ไฟลฺ flies แมลงวนั 
lady เลด่ี ladies สุภาพสตรี 
body เบาะด่ี bodies  ร่างกาย 
baby เบบี ่ babies เด็กทารก 

ข้อยกเว้น: ถา้หนา้ -y เป็นสระ (vowels; a, e, i, o, u) ให้เติม -s ที่ทา้ยค านามเอกพจน์
นั้นๆ ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเปลี่ยน -y ให้เป็น –i เมื่อท าเป็นพหูพจน์ เช่น  

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
valley แวะลี่ valleys หุบเขา 
toy ทอย toys ของเล่น 
key คี keys กุญแจ 
journey  เจอน่ี journeys การเดินทาง 
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boy บอย boys เด็กชาย 
alley แอลี ่ alleys ตรอก, ซอย 
monkey มงัคี่ monkeys ลิง 
day เด days วนั 

 
3. ค านามนบัไดเ้อกพจน์ที่ลงทา้ยดว้ย -o และหน้า -o เป็นพยญัชนะ (consonant) ท า

เป็นค านามพหูพจน์ ไดด้ว้ยการเติม -es เช่น 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
tomato เทอะมาโท tomatoes มะเขือเทศ 
hero เฮียโร heroes วีระบุรุษ 
mango แมงโก mangoes มะม่วง 
motto เมาะโท mottoes คติพจน์ 
buffalo บะเฟอะโล buffaloes กระบือ 
echo เอโค echoes เสียงกอ้ง 
volcano วอลฺเคโน volcanoes ภูเขาไฟ 
cargo คาโก cargoes  สินคา้ 

ข้อยกเว้น: 1) ถา้หนา้ -o เป็นสระ (vowels; a, e, i, o, u) ให้เติม -s ที่ทา้ยค านาม
เอกพจน์นั้นๆ ไดเ้ลย เช่น 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
radio  เรดิโอ radios วิทยุ 
studio สฺตูดิโอ studios  ห้องช่างศิลป์ 
bamboo  แบมฺบู bamboos ไมไ้ผ่ 
cuckoo คุคู cuckoos นกดุเหว่า 

2) ค านามนบัไดบ้างค า ลงทา้ยดว้ย -o แต่นิยมท าเป็นพหูพจน์ดว้ยการเติมเพียง -s 
เท่านั้น (จ า) เช่น 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
dynamo  ไดแนะโม dynamos เคร่ืองไดนาโม 
solo โซโล solos การบรรเลงเพลงเด่ียว 
piano พิแอะโน pianos เคร่ืองเปียโน 
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memento มิเมนโท mementos เคร่ืองเตือนใจ 
photo โฟโต photos รูปถ่าย 
zero เซียโร zeros เลขศูนย ์

 
4) ค านามนบัไดเ้อกพจน์ที่ลงทา้ยดว้ย -f หรือ -fe ท าเป็นค านามพหูพจน์ไดด้ว้ยการ 

เปลี่ยน  -f หรือ -fe เป็น -v แลว้เติม -es (= ves) เช่น 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 

calf คาฟ ฺ calves ลูกววั, ลูกควาย 
leaf ลีฟ ฺ leaves ใบไม ้
loaf โลฟ ฺ loaves ขนมปังปอนด ์
wolf วุลฟ ฺ wolves  สุนขัป่า 
life ไลฟ ฺ lives ชีวิต 
shelf เชลฟฺ shelves  ห้ิง, ชั้น 
wife ไวฟ ฺ wives  ภรรยา 
knife ไนฟ ฺ knives  มีด 

ข้อยกเว้น : 1) ค านามนบัไดเ้อกพจน์ต่อไปน้ี แมจ้ะลงทา้ยดว้ย -f หรือ -fe แต่เวลา

ท าเป็นพหูพจน์ ไม่ตอ้งเปลี่ยน -f หรือ -fe เป็น - ves แต่ให้เติม -s แทน (จ า) มีดงัน้ี 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
chief ชีฟฺ chiefs หัวหนา้ 
roof รูฟ ฺ roofs หลงัคา 
gulf กลัฟ ฺ gulfs อ่าว 
dwarf  ดฺวอฟ ฺ dwarfs คนแคระ 
brief บรีฟ ฺ briefs สรุปยอ่ 
hoof ฮูฟ ฺ hoofs กีบเทา้สัตว ์
proof ปรูฟ ฺ proofs  ขอ้พิสูจน์ 
belief บิลีฟ ฺ beliefs ความเช่ือ 
reef รีฟ ฺ reefs หินโสโครก 
cafe แคะเฟ่ cafes  ภตัตาคารเล็กๆ 
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fife ไฟฟ ฺ fifes ขลุ่ยขนาดเล็ก 
 

2) ค านามนบัไดเ้อกพจน์ที่ลงทา้ยดว้ย -f หรือ -ff ต่อไปน้ี ท าเป็นพหูพจน์ได ้2 วิธี 
คือทั้งโดยการเติม -s และโดยการเปลี่ยน -f หรือ -ff เป็น -ves มีดงัน้ี 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
scarf สฺคาฟ ฺ scarfs หรือ scarves ผา้พนัคอ 
wharf วอร์ฟฺ wharfs หรือ wharves ท่าเรือ 
staff สตาฟฺ staffs หรือ staves คณะผูท้ างาน 

 
5. ค านามนบัไดเ้อกพจน์บางค า ท าเป็นพหูพจน์ไดโ้ดยการเปลี่ยนสระภายใน (ที่

ส าคญัคือค านามชนิดน้ีนิยมน ามาออกขอ้สอบเยอะดว้ย) มีดงัน้ี 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
man แมน men เมน ผูช้าย  
goose กูสฺ geese กีสฺ ห่าน 
woman วุเมิ่น women วิมิน ผูห้ญิง 
mouse เมาสฺ mice ไมสฺ หนู 
foot ฟุทฺ feet ฟีทฺ เทา้ 
person เพอเซ่ิน people พีเพิล คน, ประชาชน 
child ไชลฺดฺ children ชิลฺดรึน เด็ก 
louse เลาสฺ lice ไลสฺ เหา, ไร 
tooth ทูธฺ teeth ทีธฺ ฟัน 

6. ค านามนบัไดเ้อกพจน์บางค า ท าเป็นพหูพจน์ไดโ้ดยการเติม -en มีดงัน้ี 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
ox อ๊อคสฺ oxen อ๊อกซ่ึน ววัตวัผู ้
child ไชลฺดฺ children ชิลฺดรึน เด็ก 

 
7. Compound Noun หรือค านามผสมเอกพจน์ โดยทัว่ไปแลว้ท าเป็นพหูพจน์ไดโ้ดย

การเติม -s ที่ค  านามหลกั (principal word) ซ่ึงอาจจะอยูห่นา้หรือหลงัสุดก็ได ้เช่น 
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ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
brother-in-law บระเธอะอินลอ brothers-in-law พี่เขย, นอ้งเขย 
son-in-law ซนัอินลอ sons-in-law ลูกเขย 
father-in-law ฟา เธอะ อิน ลอ fathers-in-law พ่อตา 
commander-in-
chief 

เคอะมานเดอะอิน
ชีฟฺ 

commanders-in-
chief 

แม่ทพั 

coat-of mail โคดฺ ออฟฺ เมลฺ coats-of mail เส้ือเกาะอ่อน 
daughter-in-law ดอ เธอะ อิน ลอ daughters-in-law ลูกสะใภ ้
step-son สเต็บฺซนั step-sons ลูกเลี้ยง (ชาย) 
step-daughter สเต็พฺดอเธอะ step-daughters ลูกเลี้ยง (หญิง) 

หมายเหตุ: มี Compound Nouns เอกพจน์บางค า ที่ท าเป็นพหูพจน์ดว้ยการท าเป็น
พหูพจน์ทั้งสองส่วน ซ่ึงอยูใ่นรูปพหูพจน์ซ้อนพหูพจน์ (ไม่ค่อยออกขอ้สอบ) เช่น 
 

ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
man-servant แมนเซอเว่ิน men-servants คนรับใชช้าย 
woman-servant  วุเมินเซอเว่ินทฺ women-servants คนรับใชห้ญิง 
man-doctor แมน ดอกเทอะ men-doctors หมอผูช้าย 
man-writer แมน ไรเทอะ men-writers นกัเขียนผูช้าย 
woman-clerk วุเมิน คลาคฺ women-clerks เสมียนผูห้ญิง 

 
8. ค านามบางค ามีรูปเอกพจน์และพหูพจน์เหมือนกนั ซ่ึงค านามเหล่าน้ีไมอ่ยูใ่นกฎ

ที่กล่าวมาแลว้ ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งจ าเป็นค าๆ ดงัน้ี 
ค านามเอกพจน์ ค าอ่าน ค านามพหูพจน์ ความหมาย 
swine สไวนฺ swine หมูป่า 
sheep ชีพฺ sheep แกะ 
deer เดียร์ deer กวาง 
cod คอดฺ cod ปลาคอด 
trout เทราทฺ trout ปลาเทร้า 
salmon แซะเมิ่น salmon  ปลาแซลมอน 
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fish ฟิช fish ปลา 
series เซีย รีซฺ series ชุด 
corps คอร์ corps หมู่  คณะ 
grouse เกราสฺ grouse  ไก่ป่า 
reindeer เรนเดียร์ reindeer กวางขั้วโลกเหนือ 

       
 ค านามในภาษาอังกฤษท าหน้าที่ได้ 3 อย่าง (จ าให้แม่นนะครับ) ดังน้ี 

1.  เป็นประธำนของกริยำ (เป็นประธำนเอกพจนแ์ละประธำนพหูพจน)์ เช่น 

My mother teaches English at school. คุณแม่ของฉันสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน 

My friends drink many glasses of coffee every day. 
เพื่อนๆ ของฉันทานกาแฟหลายแก้วเป็นประจ าทุกวัน 
ค านามที่ใช้เป็นประธาน

3
ตามตัวอย่างข้างบนน้ีถือว่าง่าย เพราะมีค านามเป็น

ประธานเพียงค าเดียว แต่บางครั้งข้อสอบออกส่วนประธานหลายตัวกจ็ะยากขึ้น เช่น 

A number of problems relating to employeeA advancement hasB come to the 
attention ofC the management recentlyD.  
ส่วนประธานยาวมากคือ A number of problems relating to employee advancement 

แต่ความจริงแล้วตัวประธาน ที่เป็นตัวก าหนดกริยามีเพียงตัวเดียวคือ A number of ซ่ึงใช้
เป็นประธานพหูพจน์เสมอ ดังน้ัน กริยา has ในขอ้ B จึงผิด ที่ถูกต้องเป็น have  

2.  ใชค้ ำนำมเป็นกรรมของกริยำแท ้

She buys coffee from coffee shop near her office.  
หล่อนซ้ือกาแฟจากร้านกาแฟใกล้ที่ท างาน (coffee เป็นกรรมของกริยา buys) 
She gave money to her brother. 

 
3 ถา้ใชค้  านามเอกพจน์เป็นประธานในประโยค Present Simple (subject + verb1 + object)  กริยาช่อง
ท่ี 1 ตอ้งเติม s, es (ยกเวน้กริยาแทท่ี้เป็น verb to be, verb to do, verb to have) เช่น She drives a 
car. (เติม s ท่ีกริยา drives เพราะประธานคือ she เป็นเอกพจน์) แต่ถา้ประธานเป็นพหูพจน์ กริยาจะไม่
เติม s, es (ออกขอ้สอบเยอะ) เช่น They drive cars. ส่วนกฎการเติม s, es ท่ีกริยาช่องท่ี 1 ประธาน
เอกพจน์ ประโยค present simple tense กเ็หมือนกบักฎการเติม s, es ของค านาม 

หน้าที่ของค านาม 
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เธอได้ให้เงินแก่น้องชาย (money เป็นกรรมของกริยา gave) 
He purchased ten books for his sister. 
เขาได้ซ้ือหนังสือสิบเล่มให้น้องสาว (books เป็นกรรมของกริยา purchased) 

 
3.  ใชค้ ำนำมเป็นกรรมของค ำบุพบท (preposition + noun) 

 The old woman sat in the corner. 
 หญิงชราได้น่ังลงที่มุมน้ัน (corner เป็นกรรมของ in) 
 Mr. Dale sleeps in the room. 
 คุณเดล นอนหลับในห้อง (room เป็นกรรมของ in) 
 

 
  
            1                                  2                          3 

 

 
  

3.1 กรรมตรงและกรรมรอง (Direct and Indirect Objects) 
 กรรมในประโยคภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็นสองอย่างคือกรรมตรง (Direct Object) 
และกรรมรอง (Indirect Object) โดยกรรมตรงจะเป็นสิ่งของ ส่วนกรรมรองจะเป็นคน   
 โดยปกติแล้วกรรมรอง (Indirect Object) มักจะถูกวางไว้หลังกรรมตรง โดยจะมีค า
บุพบทจ าพวก to / for น าหน้า แต่มีบางครั้งที่กรรมรอง ถูกใช้วางไว้หน้ากรรมตรง เมื่อวาง
กรรมรองไว้หน้ากรรมตรง จะไม่น า to / for มาค่ัน ตามโครงสร้างการใช้ต่อไปนี้  
 

Subject + verb + direct object + to/for + indirect object 
 Mr. Sunny gave an English bookdirect object to Ms Lisa.indirect object 
 คุณซันน่ีได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหน่ึง ให้แก่คุณลิซ่า 
 

Subject + verb + indirect object + direct object 
 Mr. Sunny gave Lisaindirect object an English book.direct object  
 คุณซันน่ีได้มอบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหน่ึงให้แก่คุณลิซ่า  
      

ต าแหน่งค านาม 3 ต าแหน่ง 

Subject 

(noun) 
verb Object 

(noun) 

in/ on/ at/ 

for/ from/ 

with  

Object 

(noun) 
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กริยาที่เมื่อน ามาใช้มักมีกรรมรอง (Indirect Object) รวมอยู่ด้วย มีดังน้ี 
ค ำนำม ควำมหมำย ค ำนำม ควำมหมำย 

write ไรท ฺ เขียน read รีด ฺ อ่าน 

draw ดรอฺ วาด teach ทชี ฺ สอน 

offer เออะเฟอะ เสนอ,ถวาย, ให้ hand แฮนดฺ ยื่นให้ 

promise เพราะมิส ฺ สัญญา give กิฟฺ ให้ 

cut คัท ฺ ตัด buy ไบ ซ้ือ 

bring บริง น ามา build บิลด ฺ สร้าง 

show โช แสดง pass พาส ฺ ผ่าน 

feed ฟีด ฺ ให้อาหาร, กิน leave ลีฟ ฺ ออกจาก 

get เกท ฺ ได้, ได้รับ send เซ้นท ฺ ส่ง 

paint เพ้นท ฺ ทาส ี make เมคฺ ท า, สร้าง 
lend เลนดฺ ให้ยืม sell เซล ฺ ขาย 

 
ข้อสอบส่วนมากจะถามโครงสร้างภาษาหรือโครงสร้างไวยากรณ์ ไม่ใช่ถาม

ความหมายของศัพทเ์พียงอย่างเดียว ดังน้ัน ใครกต็ามที่วิเคราะห์โครงสร้างได้เรว็และ

แม่นย า กย่็อมท าข้อสอบได้เรว็และแม่นย ากว่าคนที่แปลศัพทไ์ด้อย่างเดียวแน่นอน 

ข้อบังคับส าหรับการเรียนเรื่อง Noun คือ ผู้เรียนต้องเข้าใจและใช้ค านามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ี  
1.  เมื่อดูรูปร่างของค าศัพทแ์ล้วบอกได้ทันทว่ีา ค านั้นเป็นค านาม และบอกได้ว่า

เป็นคนหรือสิ่งของ เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ด้วย 

2. รู้หน้าที่ของค านามเป็นอย่างดี รู้ ว่าค านามในภาษาอังกฤษวางไว้ได้ก่ีต าแหน่งมี
อะไรบ้างและที่ออกข้อสอบนั้น วางถูกต าแหน่งหรือไม่  

3. รู้และจดจ าได้ว่าค านามชนิดใดเป็นนามนับไม่ได้ และค านามชนิดใดเป็นค านาม
ที่นับได้ มีรูปเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ (ค านามพหูพจน์ไม่ได้ลงท้ายด้วย s, es เสมอไป) 

ค านามนอกเหนือจากกลุ่มค านามง่ายๆ ที่เรารู้ จักกันดีเช่น book, chair, pen, ox, 
buffalo, table, car, pencil, man, woman, house เป็นต้นแล้ว ค านามที่ประกอบด้วยหลาย
ค าศัพท ์มีความหมายที่ยากขึ้น จะสังเกตได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือการดูที่รูปร่างเป็นหลัก ดังน้ี 
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ค าศัพทภ์าษาอังกฤษค าใดกต็ามที่ลงท้ายด้วยพยางค์ต่อไปนี้  มักจะเป็นค านามและ

ไม่ใช่คน แปลว่า กำร. . . แปลว่า ควำม . . .  (ถำ้จ ำได ้จะท าให้เพิ่มค าศัพทอี์กมากมาย) 
คือ 

Noun ลงทำ้ย

ดว้ย 
ตวัอย่ำง Noun ลงทำ้ยดว้ย ตวัอย่ำง 

-tion relation -dom kingdom 
-ence difference -ance importance 
-ity necessity  -hood brotherhood 
-ness happiness, sadness -ery recovery 
-ship relationship -tude solitude 
-ism industrialism -cracy democracy 
-logy psychology -ace menace 
-acy accuracy -al arrival 
-ness happiness -ment argument 
-th death -ice advice 

 
 พยางค์ลงท้ายค านาม (หรือ Suffix ลงท้ายค านาม) ตามที่กล่าวข้างต้นน้ัน เมื่อลง
ท้ายค าใดแล้ว จะท าให้ค านั้นกลายเป็นค านาม และไม่ใช่คน  

ส่วนค าลงท้ายค านาม (หรือ Suffix ลงท้ายค านาม) ต่อไปน้ี ลงท้ายค าใดจะท าให้
ค านั้นกลายเป็นค านามเหมือนกัน แต่เป็นคน (จ ำ) คือ 
     

ค ำลงทำ้ยนำม ตวัอย่ำง ค ำลงทำ้ยนำม ตวัอย่ำง 
-er     (noun, adj.) writer, teacher -or governor 
-ist scientist  -ee employee 
-ic      (noun, adj.) comic -ian musician 
-ant    (noun/ adj.) participant -ier cashier 
-ent    (noun/ adj.) agent -ard coward 
-ar beggar, registrar  

 
การรู้ค าศัพทว่์าค าใดเป็นค านามไม่ใช่คน ค าใดเป็นค านามและเป็นคน จะมี

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ เพราะท าให้เราทราบว่า 
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 1. ค านามที่เป็นคนจะเป็นค านามนับได้ และเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ 

ข้อสอบจะออกเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา ตลอดถึงการใช้ประโยค Active 
และ Passive Voices เพราะประธานที่เป็นคนมักจะท าเอง ส่วนที่ไม่ใช่คนมักถูกกระท าเช่น  

Sixty percent of employees have already ______________ the training course.  
  (A) completed  (B) completely 
  (C) completion  (D) completing 
 จากตัวอย่างของข้อสอบข้างบนน้ี ประธานเป็นคน คือลูกจ้างจ านวน 60% และที่รู้
ว่าเป็นคนเพราะ employee ลงท้ายด้วย –ee เป็นค านามที่เป็นคน เมื่อเติม s กเ็ป็นประธาน
พหูพจน์ ส่วนกริยา have ต้องใช้วางไว้หน้า Verb3 เสมอซ่ึงมีเพียงข้อ A เท่าน้ัน ที่เป็นช่องที่ 
3 ตอบขอ้ A (ถ้าสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ ได้ กจ็ะท าข้อสอบได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอิงการ
แปล) 
 2. ค านามที่เป็นคน ถ้าใช้เป็นประธานส่วนมากจะใช้กริยาที่เป็น Active Voice 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าค านามที่เป็นสิ่งของถูกน ามาเป็นประธาน นิยมใช้กริยาเป็น Passive 
Voice (แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างน้ีเสมอไป ให้ดูกริยาประกอบเสมอ) เช่น 

The ________________ of the discovery was not recognized during his lifetime.  
  (A) importune  (B)  important 
  (C) importance  (D) importantly  
 จากตัวอย่างนี้ จะเหน็ได้ชัดเจนว่าการรู้  1) ต าแหน่งที่ถามว่าเป็นต าแหน่งของ

ค าศัพทอ์ะไรนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก (ข้อสอบข้อน้ีออก the + noun) 2) รู้รูปร่างของ
ค าศัพทว่์าค าศัพทท์ี่ลงท้ายต่างๆ กันน้ัน เป็นค าอะไรได้บ้าง (ance เป็นค านาม ส่วน ant 
เป็นค าคุณศัพท)์ โดยให้ตัดค าที่ใช้ผิดต าแหน่งก่อน เช่นสมมติว่า ข้อน้ีผู้สอบแปลไม่ได้

แม้แต่ค าเดียว แต่จ ากฎต่างๆ ในหนังสือเล่มน้ีได้ กส็ามารถท าข้อสอบได้โดยใช้วิธี

วิเคราะห์ ดังน้ี 
 1) ต าแหน่งหลัง The เป็นค านามเสมอ (ถ้ามีค าเดียวกต้็องเป็นค านามทนัท)ี 
 2) ข้อ D เป็นค า Adverb เพราะลงท้ายด้วย ly ให้ตัดทิ้งทนัที 
 3) ข้อ B ลงท้ายด้วย ant เป็นค า Adjective ให้ตัดทิ้ง 
 4) ข้อ A ลงท้ายไม่ใช่ค านาม (เป็นค ากริยา) กตั็ดทิ้ง 

5) จากตารางข้างบนที่ให้จดจ า พยางค์ลงท้ายค าศัพท ์ ท าให้ทราบว่าค าทีล่งท้าย
ด้วย -ance เป็นค านามเสมอ ดังน้ัน จึงเลือกตอบขอ้ C ซ่ึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
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ความจริงแล้วข้อสอบไม่ได้ง่ายอย่างนี้ทุกข้อ แต่ถ้าเรียนและจดจ าวิธีต่างๆ ที่ให้ไว้

ในหนังสือเล่มน้ีได้แล้ว รับรองว่าจะสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และ

ถูกต้องแน่นอน    
     
 ค านามต่อไปน้ีเป็นค านามที่ส่วนมากแล้วอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทั่วไป และที่ส าคัญ
คือนิยมน ามาออกข้อสอบ ดังน้ัน ผู้เรียนจึงต้องท าความเข้าใจ และจ าให้ได้ มีดังน้ี 

1. ค านามต่อไปนี้  มีรูปลงท้ายด้วย s ใช้เป็นค านามพหูพจน์เสมอ (ถ้าใช้เป็น
ประธานจะเป็นประธานพหูพจน์) (ท่องจ ำ) คือ 

ค ำนำม ควำมหมำย ค ำนำม ควำมหมำย 
riches  ความร ่ารวย breeches กางเกงขี่ม้า 

tidings ข่าว, ข่าวคราว billiards  บิลเลียด 

fetters โซ่ตรวน trousers  กางเกง 

valuables ของล า้ค่า, ของมีค่า goods สินค้า 

movables สังหาริมทรัพย ์ eatables ของกินได้ 

pantaloons กางเกงขายาวถึงเข่า spectacles แว่นตา 

thanks การขอบคุณ surroundings สภาพแวดล้อม 

stocks ตรวนข้อมือนักโทษ premises ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

alms ของบริจาค measles โรคหัด 

scissors  กรรไกร wages ค่าจ้าง 

proceeds รายได้ annals จดหมายเหตุ, บันทกึ 

mumps โรคคางทูม shorts กางเกงขาสั้น 

bowels ล าไส้ tongs คีม 

stockings ถุงน่อง 

 
2. ค านามต่อไปน้ี มีรูปเป็นพหูพจน์ แต่ใช้เป็นเอกพจน์เสมอ (ถ้าใช้ค านามต่อไปนี้

เป็นประธานของกริยา จะเป็นประธานเอกพจน์เสมอ) (จ ำ) ดังน้ี 
ค ำนำม ควำมหมำย ค ำนำม ควำมหมำย 

mathematics วิชาคณิตศาสตร์ gymnastics การบริหารร่างกาย 

news ข่าว summons การออกหมายเรียก 

ค านามที่มักใช้สับสน 
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economics วิชาเศรษฐศาสตร ์ politics  วิชารัฐศาสตร ์

athletics  การกีฬา physics วิชาฟิสิกส ์

mechanics วิชาเครื่องกล gallows ที่ประหารนักโทษ 

statistics วิชาสถิติ ethics จริยศาสตร ์

classics ประวัติศาสตร์โรม

และกรีกโบราณ 

innings ช่วงท าแต้มในการ

แข่งขันกีฬาเบสบอล 
 

3. ค านามต่อไปนี้  เป็นค านามนับไม่ได้ น่ันหมายความว่าจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ 
ถ้าใช้เป็นประธาน กจ็ะเป็นประธานเอกพจน์เท่าน้ัน คือ 

ค ำนำม ควำมหมำย ค ำนำม ควำมหมำย 
money เงิน baggage กระเป๋าเดินทาง 

knowledge ความรู้ traffic การจราจร 

advice ค าแนะน า scenery  ทศันียภาพ 

equipment เครื่องมือ, อุปกรณ์ news ข่าว 

information ข้อมูล, ข่าวสาร homework การบ้าน 

work งาน luggage กระเป๋าเดินทาง 

poetry บทประพันธ์ furniture เครื่องเรือน 

machinery เครื่องจักร imagery ภาพในความนึกคิด 

 
4. ค านามต่อไปนี้ เป็นนามธรรม ซ่ึงจะอยู่ในรูปเอกพจน์เหมือนกับค านามนับไม่ได้ 

(ข้อสอบชอบออกค านามชนิดน้ี) ซ่ึงมีดังน้ี 
ค ำนำม ควำมหมำย ค ำนำม ควำมหมำย 

intelligence ความฉลาด joy ความสุขสันต์ 

happiness ความสุข fear ความกลัว 

beauty  ความสวย wisdom  ความเฉลียวฉลาด 

conflict ความขัดแย้ง relief การผ่อนคลาย 

love ความรัก friendship มิตรภาพ 

pleasure ความปีติยินดี death ความตาย 

hope ความหวัง affection ความรักใคร่ 

bravery ความกล้าหาญ courage ความกล้าหาญ 
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ค าสรรพนาม (Pronoun) คือค าพูดที่ใชแ้ทนค านาม ใชเ้รียกช่ือของคน สัตว ์สถานที่ 

ส่ิงของ มี 7 ค า จ าง่ายๆ ดงัน้ี  
Pronouns ความหมาย หน้าที ่

I  ฉัน ใชแ้ทนผูพู้ด 
You คุณ ใชแ้ทนผูฟั้ง หรือคู่สนทนาทั้งคนเดียว และหลายคน 
We พวกเรา ใชแ้ทนผูพู้ดหลายคน 
They พวกเขา ใชแ้ทนคน สัตว ์ สถานที่ ส่ิงของ ที่ถูกกล่าวถึง และอยู่

นอกวงสนทนา ที่มีจ านวนมากกว่าหน่ึง  
He เขา (ผูช้าย) ใชแ้ทนผูช้ายคนเดียว ที่เรากล่าวถึง อยูน่อกวงสนทนา 
She หล่อน, เธอ  

(ผูห้ญิง) 
ใชแ้ทนผูห้ญิงคนเดียวที่เรากล่าวถึง อยูน่อกวงสนทนา 

It มนั ใชแ้ทนสัตว ์ส่ิงของ สถานที่ หน่ึงอยา่ง ที่ถกูกลา่วถึง อยู่
นอกวงสนทนา 

I am a good student.  ฉันเป็นนกัเรียนที่ดี 
 She is my teacher.   เธอเป็นครูของฉัน 
 You love her.   คุณรักเธอ (หล่อน) 
 We are good boys.  พวกเราเป็นเด็กดี 
 They are my dogs.  พวกมนัเป็นสุนขัของฉัน 

ค าสรรพนามตามตวัอยา่งดา้นบนใช ้ I, She, You, We, They, He, It เป็นประธาน
ของกริยาในประโยค (เหมือนค านามที่ใชเ้ป็นประธาน) 
     

ค าสรรพนามทั้ง 7 ตวั มีรูปที่ควรรู้ 5 รูป และทั้ง 5 รูป ท าหนา้ที่แตกต่างกนั ดงัน้ี 
Subject 
ประธาน 

Object 
กรรม 

possessive 
adjective 

possessive 
pronoun 

reflexive pronoun 
(เอกพจน์) 

reflexive pronoun 
(พหูพจน์) 

I  me my mine myself - 

ค าสรรพนามและการใช้ 

รูปของค าสรรพนาม 
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you  you your yours yourself yourselves 
we  us our ours - ourselves 
he him his his himself - 
she her her hers herself - 
it it its - itself - 
they them their theirs - themselves 
      

หนา้ที่ของค าสรรพนามทั้ง 7 ตวั มีดงัน้ี 
1)  ใช้เป็นประธาน 
1.1 ใช้เป็นประธานของกริยา is/ am/ are แปลว่า “เป็น อยู่ คือ” 

ประธาน is/am/are ส่วนขยาย ค าแปล 

I  am a student. ฉันเป็นนกัเรียน 
He is a student. เขาเป็นนกัเรียน 
She เธอ (หล่อน) เป็นนกัเรียน 
We   

are 
students. พวกเราเป็นนกัเรียน 

They พวกเขาเป็นนกัเรียน 
You student. คุณเป็นนกัเรียน (คนเดียว) 
It is a student’s car. มนัคือรถยนตข์องนกัเรียน 

1.2 ใช้เป็นประธาน ของกริยา has/ have แปลว่า “มี” 
ประธาน has/have ส่วนขยาย ค าแปล 

I  have a pen. ฉันมีปากกาหน่ึงดา้ม 
He has a book. เขามีหนงัสือหน่ึงเล่ม 
She เธอมีหนงัสือหน่ึงเล่ม 
We   

have 
 
friends. 

พวกเรามีเพื่อนหลายคน 
They พวกเขามีเพื่อนหลายคน 
You คุณมีเพื่อนหลายคน 
It has four legs. มนัมีส่ีขา 

หน้าที่ของค าสรรพนาม 



---------------------------------------------------------------------------------------- ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ---  
 

31 

 
1.3 ใช้เป็นประธานของกริยา was/were ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดและจบแลว้ในอดีต แปลว่า 
“เป็น อยู่ คือ” 

ประธาน was/were ส่วนขยาย ค าแปล 

I  was your classmate. ฉัน (เคย) เป็นเพื่อนร่วมห้องของคุณ 
He was my friend. เขาเป็นเพื่อนผมมาก่อน 
She เธอเป็นเพื่อนผมมาก่อน 
We   

were 
students. พวกเราเป็นนกัเรียนมาก่อน 

They พวกเขาเป็นนกัเรียนมาก่อน 
You student. คุณเป็นนกัเรียนมาก่อน 
It was my car. มนัเคยเป็นรถยนตข์องผมมาก่อน 
 
1.4 ใช้เป็นประธานของกริยาแทท้ัว่ๆ ไป (ออกข้อสอบเยอะ) 

ประธาน Verb1,2 ส่วนขยาย ค าแปล 

I  visit my parents every week. ฉันไปเย่ียมพ่อแม่ทุกสัปดาห์ 
She  works hard every day. หล่อนท างานหนกัทกุวนั 
They play tennis with their teacher. พวกเขาเล่นเทนนิสกบัครู 
He killed2 his cat last night. เขาไดฆ้่าแมวของเขาเมือ่คืนน้ี 
We built2 a beautiful house last year. พวกเราไดส้ร้างบา้นสวยงาม

หน่ึงหลงัเมื่อปีที่แลว้ 
 
2)  ใช้เป็นกรรม 
2.1 ค าสรรพนามที่ใชเ้ป็นกรรมจะวางไวห้ลงักริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ประธาน (subject) กริยา (verb) กรรม (object) ค าแปล 

My sister loves me very much. พี่สาวของผมรักผมมากเลย 
My teacher teaches us English. ครูสอนองักฤษให้พวกเรา 
I  see you at home. ผมเห็นคุณที่บา้น 
We like it. พวกเราชอบมนั 
หมายเหตุ: 1) ถา้ใชค้ าสรรพนามเป็นประธาน จะใชว้างไวต้น้ประโยค คือหนา้กริยา เช่น I 
love my dog. และรูปประธานจะมี I, She, He, We, It, They, You 
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 2.2 ถา้ใชค้ าสรรพนามเป็นกรรมจะใชว้างไวห้ลงักริยา เช่น My father loves me 
very much. และรูปกรรม มีดงัน้ี me, her, him, us, it, them, you (ส่วนค าสรรพนามที่ใชเ้ป็น
กรรมของ preposition หรือค าบุพบทก็จะวางไวห้ลงั in, on, at, for, from, with เป็นตน้) 
 
3)  ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ 

ใชค้ าสรรพนามแสดงความเป็นเจา้ของ 2 รูป คือ Possessive Adjective (ท าหนา้ที่
เหมือนค าคุณศพัท ์ คอืมีค านามตามหลงั) และ Possessive Pronoun (ท าหนา้ที่เหมือนค า
สรรพนาม คือไม่มคี  านามตามหลงั) ดงัน้ี 

 Possessive Adjective Possessive Pronoun 

สรรพนามบุรุษที่ 1 my mine 
our ours 

สรรพนามบุรุษที่ 2 your yours 

 
สรรพนามบุรุษที่ 3 

his his 
her hers 
its - 

their theirs 

 มีค านามตามหลงั ไม่มีค านามตามหลัง 
  

3.1 ใชค้ าสรรพนาม ท าหนา้ที่เหมือนค าคุณศพัท ์ (Possessive Adjective) คือมี
ค านามตามหลงั ดงัน้ี 

Possessive Adjective (ค าสรรพนามที่ใชแ้สดงความเป็นเจา้ของ 
เหมือนค าคุณศพัท ์มคี านามตามหลงัเสมอ) 
my  

 
 

       +   noun ตามหลงัเสมอ 

our 
your 
his 
her 
its 
their 

 This is my.   (ผิดเพราะไม่มีค านามตามหลงั) 

This is my school.  

น่ีคือโรงเรียนของฉัน 

My sister gives her book to e. 
พ่ีสาวฉันให้หนงัสือเธอแก่ฉัน 
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3.2 ใชค้ าสรรพนามแสดงความเป็นเจา้ของ รูป Possessive Adjective ดงัน้ี 
Possessive Pronoun (แสดงความเป็นเจา้ของ เหมือนค าสรรพ

นาม ไมม่ีค านามตามหลงัเสมอ) 
mine  

 
 
+ . (ไม่มีค านามตามหลงั) 

ours 

yours 

his 

hers 

theirs 

 That is yours.  นัน่คือหนงัสือของคุณ 
 (yours = your book) 
 
4)  ใช้เน้นการกระท าด้วยตนเองของประธาน 

Reflexive Pronouns คือค าสรรพนามที่ใชเ้พื่อเนน้ว่า ประธานเป็นผูก้ระท ากริยา
นั้นๆ ดว้ยตนเอง  
 รูปเอกพจน์ รูปพหูพจน์ ความหมาย 

สรรพนามบุรุษที่ 1 myself - ดว้ยตวัฉันเอง 
- ourselves ดว้ยตวัพวกเราเอง 

สรรพนามบุรุษที่ 2 yourself yourselves ดว้ยตวั (พวก) คุณเอง 
 
สรรพนามบุรุษที่ 3 

himself - ดว้ยตวัเขาเอง 
herself - ดว้ยตวัเธอเอง 
itself - ดว้ยตวัมนัเอง 

- themselves ดว้ยตวัพวกเขาเอง 
 
 I drove the car myself.   ฉันขบัรถเอง (ดว้ยตวัของฉันเอง)  
 She herself called me yesterday.  เธอเป็นคนโทรหาผมเองเมื่อวาน 
 He did it himself.   เขาเป็นคนท ามนัเอง 
       

This is my book.   
น่ีคือหนงัสือของฉัน 

That is yours book.  
เพราะ yours ห้ามมีค านาม
ตามหลงั 



  - เจาะข้อสอบอังกฤษ ครูผู้ช่วย ------------------------------------------------------------------------- 34 

     
ค ำคุณศพัท ์(Adjective) คือค าศัพทท์ี่ใช้ขยายค านาม หรือค าสรรพนาม เช่น  

 She is an eloquent speaker.  เธอเป็นนักพูดฝีปากกล้า  
 There are ten boys in my class.  มีนักเรียนสิบคนในห้องเรียนของฉัน 
 Electricity is dangerous.   ไฟฟ้าอันตราย 
      

ค าคุณศัพทท์ าหน้าที่ขยายค านาม ขยายค าสรรมนาม รวมถึงขยายนามวลี (Noun 
Phrase) ค าคุณศัพทท์ี่น ามาออกข้อสอบ ส่วนมากจะเป็นค าคุณศัพทท์ี่เป็นนามธรรม ที่

ส าคัญคือค าคุณศัพท ์ มีความส าคัญต่อการท าข้อสอบอย่างมาก ค าคุณศัพทแ์ม้มีรูปร่าง

แตกต่างกัน แต่มีหน้าที่เหมือนกัน ดังน้ันเวลาเรียนเรื่องค าคุณศัพท ์ ผู้เรียนจึงต้องเรียนทั้ง

รูปร่าง (พยางค์ลงท้ายค า) และต าแหน่งหรือหน้าที่ของค าคุณศัพท์ไปพร้อมๆ กัน 

ค าคุณศัพทม์ีหน้าที่และต าแหน่งที่วางในประโยค ดังน้ี (จ ำ) 
1.  วางค าคุณศัพทไ์ว้หน้าค านาม เพื่อท าหน้าที่ขยายนาม เช่น 

 English is an interesting subject.  วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ 

 Mr. Tom will translate the technical manual into English. 
 คุณทอมจะแปลคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ 

2. วางค าคุณศัพทไ์ว้หลังกริยา linking verbs เพื่อท าหน้าที่ขยายค านาม / ค าสรรพ
นาม ที่อยู่ด้านหน้า linking verbs (Linking Verb คือจ าพวก is, am, are, was, were, seem, 
appear, get, look, go, grow, become, sound, keep, remain, stay, taste, smell, turn) เช่น   
 It is necessary to ship orders on time. จ าเป็นต้องส่งสินค้าให้ทนัเวลา (ขยาย it ซ่ึง
เป็นค าสรรพนาม) 
 My former girlfriend was beautiful.  อดีตคนรักของผมสวยนะ 
 That subject doesn’t seem important.  วิชานี้ ไม่ค่อยส าคัญ 
 นอกจากหน้าที่หรือต าแหน่งของค าคุณศัพท ์ (ตามที่กล่าวข้างต้น) จะมีความส าคัญ
ที่ทุกคนต้องจ าได้และใช้ให้เป็นแล้ว อีกสิ่งหน่ึงที่ทุกคนต้องจ า คือรูปร่างของค าคุณศัพท ์
เพราะค าคุณศัพทท์ี่น ามาออกข้อสอบ ส่วนมากผู้สอบจะไม่รู้ความหมาย ดังน้ันการจ าปัจจัย
ลงท้ายค า จึงมีความจ าเป็น และส าคัญต่อการท าข้อสอบ อย่างมากทเีดียว 
 

หน้าที่ของค าคุณศัพท์ 

ค าคุณศัพท์และการใช้ 
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พยำงคล์งทำ้ย

ค ำคุณศพัท ์

ตวัอย่ำง พยำงคล์งทำ้ย

ค ำคุณศพัท ์

ตวัอย่ำง 

-ate (adj./ verb) moderate -ous dangerous 
-al (adj./ noun) formal, normal -ing (adj./ verb4) interesting 
-ed (adj./ verb3) bored -able comfortable 
-ish sluggish -y sunny 
-ic economic -ical identical 
-ial remedial -ory sensory 
-less hopeless -ive competitive 
-ly  (adj./ adv.) friendly -ful beautiful 
-like childlike -some handsome 
-an urban -ant important 
-ent different -ary subsidiary 

สรุป ค าคุณศัพทโ์ดยมากแล้วจะวางอยู่ใน 2 ต าแหน่ง (ออกข้อสอบแค่น้ี) คือ  
1) หน้าค านามที่ตัวเองขยาย (ซ่ึงมักจะอยู่หลัง determiners จ าพวก a, an, the, for, 

some, my, his, her, in, on, at, with เป็นต้น) ในรูปต่อไปนี้  (ออกข้อสอบเยอะแน่นอน) 
a, an, the + adjective + noun. 

  This is an expensive hotel. 
a, an, the + adverb + adjective + noun. 

  This is an extremely expensive hotel. 
a, an, the + adjective + noun + noun. 

  I have a beautiful diamond ring. 
2) วางไว้หลังกริยา linking verbs ท าหน้าที่ขยายประธาน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปต่อไปนี้  

Subject + linking verb + adjective. 
  She is beautiful.  I am bored.  It is interesting.  

พยางค์ลงท้ายเป็นค าคุณศัพท์ 
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 ค าคุณศัพทท์ี่มักจะวางไว้หลังค ากริยา Linking verbs คือค าคุณศัพทจ์ าพวก afraid, 
alike, alive, alone, asleep, awake, aware, beautiful เป็นต้น เช่น 
 She is afraid.  เธอกลัว  She is beautiful.  เธอสวย 

3) ถ้าใช้ค าคุณศัพทห์ลายค า ท าหน้าที่ขยายอยู่ด้านหน้าค านาม ให้จัดเรียง

ค าคุณศัพทต์ามล าดับ ดังน้ี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
นำม ตัวเลข ความรู้สึก ขนาด รูปพรรณ อายุ สี เชื้อชาติ วัสดุ 

  
1 2 3 4 5 6 7 8  

songs three lovely - - new - Thai folk 
=  three lovely new Thai folk songs 

เพลงลูกทุ่งไทย ยุคใหม่ที่น่าฟัง สามเพลง 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
chairs two - big circle - - - wooden 

=  two big circle wooden chairs  เก้าอี้ไม้ทรงกลมขนาดใหญ่สองตัว 
 ความจริงแล้วต าแหน่งของค าคุณศัพทไ์ม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่ที่เป็นปัญหาคือ

รูปร่างซ่ึงมีหลากหลาย ซ่ึงผู้เรียนจะได้เรียนต่อไป 
 

4) ค าคุณศัพทส์ร้างมาจากการเติม ly เข้าที่ท้ายค านาม ในรูป 
 

Noun + ly = ค าคุณศัพท์ 
 เช่น  friend + ly = friendly   cost + ly = costly 
  man + ly = manly   world + ly = worldly 

หมำยเหตุ: 1) ค านามต่อไปนี้ลงท้ายด้วย ly เหมือนกันแต่เป็นได้ทั้งค าคุณศัพท์
และค ากริยาวิเศษณ์ มีดังน้ี 
  day + ly  = daily   month + ly = monthly 
  week + ly = weekly  year + ly = yearly 
  hour + ly = hourly 

She reads newspaper daily. หล่อนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน (daily เป็น Adverb)  
She reads daily news. หล่อนอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน (daily เป็น Adjective) 
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2)  ค าคุณศัพทจ์ะวางไว้ในต าแหน่งหลังค าบุพบท (preposition + adjective + noun) 
เหมือนกับหลัง a, an, the ที่น าเสนอก่อนหน้านี้  

What we must do immediateA isB inform our customers even before tryingC to 
solveD the problem. 

 จากตัวอย่างข้อสอบข้างบนน้ีมองนิดเดียวกร็ู้ ว่าต าแหน่ง A ผิดเพราะด้านหน้าคือ 
do ซ่ึงเป็นกริยาของ we ไม่ใช่กริยา linking verb ดังน้ัน จึงใช้ Adjective ตามหลังไม่ได้ ที่
ถูกต้องเป็น immediately เป็นต าแหน่งของ Adverb   
      
 การเปรียบเทียบค าคุณศพัท ์(Comparison of Adjectives) ในภาษาองักฤษมีอยู ่3 ขั้น
ดว้ยกนั (ออกข้อสอบบ่อยมาก) คอื 

1. ขั้นปกติ  (Positive Degree) 
2. ขั้นกว่า  (Comparative Degree) 
3. ขั้นสูงสุด  (Superlative Degree) 

 1. Positive Degree คือการเปรียบเทียบค าคุณศพัทใ์นขั้นปกติ โดยการเปรียบเทียบ
ในขั้นปกติน้ี จะไม่มีรูปร่างการเปรียบเทียบให้เห็น เพียงแต่ค าคุณศพัทน์ั้นๆ จะแสดง
คุณสมบติัเฉพาะอยา่งของค านามที่ตวัเองขยายเท่านั้น ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัค าอื่น ส่ิงอื่น
เหมือนขั้นกว่าและขั้นสูงสุด เช่น 
 Thipalacha is a young woman.  ธิพลชาเป็นหญิงสาว 
 Dale is a tall man.   เดลเป็นผูช้ายตวัสูง 
 Ladda’s mango is sweet.   มะม่วงของคณุลดัดาหวานดี 
 clever, young, tall และ sweet ลว้นเป็นค าคณุศพัทบ์อกลกัษณะของค านามที่ตวัเอง
ขยาย ว่าเป็นอยา่งไร แต่ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัค านามอื่นในประโยค (เรียกว่าขั้นปกติ) 
 2. Comparative Degree คือการเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
คนสองคน ส่ิงของสองส่ิง หรืออะไรก็ตามทีม่ีสองส่ิงหรือสองอยา่ง การเปรียบเทียบในขั้น
กว่าน้ี จะท าไดโ้ดยการเติม -er ที่ทา้ยค า Adjective ที่มีพยางคเ์ดียว หรือมีสองพยางคบ์างค า 
และเติม more ที่หนา้ค า Adjective ที่มีสองพยางคบ์างค า และที่มีสามพยางคข์ึ้นไปทุกค า เช่น 
 Thipalacha is a young woman.   (ขั้นปกติ) 

การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ 
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 ธิพลชาเป็นหญิงสาว 
 Thipalacha is younger than Ladda.  (ขั้นกว่า) 
 ธิพลชาสาวกว่าลดัดา (อ่อนกว่าลดัดา) 
 Sona is a beautiful woman.   (ขั้นปกติ) 
 โซนาเป็นผูห้ญิงที่สวย 
 Sona is more beautiful than Thasawan.  (ขั้นกว่า) 
 โซนาสวยกว่าทศวรรณ 

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบขั้นกว่าจะมี than ตามหลงัเสมอ ซ่ึงมกัจะอยูใ่นรูป (จ า) 
adjective + er…. than หรือ more adjective … than 

 3. Superlative Degree คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เป็นการเปรียบเทียบคน สัตว ์
ส่ิงของ สถานที่หรืออะไรกไ็ดต้ั้งแต่สาม ขึ้นไป การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดน้ีจะเติม -est ที่ทา้ย
ค าคุณศพัทท์ี่มีพยางคเ์ดียว หรือสองพยางคบ์างค า และเติม most ที่หนา้ค าคุณศพัทท์ี่มีสอง
พยางคบ์างค าหรือมีสามพยางคข์ึ้นไปทุกค า เช่น 
 Thipalacha is a young woman.    (ขั้นปกติ) 
 ธิพลชาเป็นหญิงสาว 
 Thipalacha is younger than Ladda.   (ขั้นกว่า) 
 ธิพลชาสาวกว่าลดัดา(ออ่นกว่าลดัดา) 
 Thipalacha is the youngest child in our family.  (ขั้นสูงสุด) 
 ธิพลชาเป็นนอ้งคนเล็กสุดในครอบครัวของพวกเรา 
 Sona is a beautiful woman.    (ขั้นปกติ) 
 โซนาเป็นผูห้ญิงที่สวย 
 Sona is more beautiful than Thasawan.   (ขั้นกว่า) 
 โซนาสวยกว่าทศวรรณ 
 Sona is the most beautiful girl in Thailand.  (ขั้นสูงสุด) 
 โซนาเป็นเด็กหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทย 

ข้อสังเกต: การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั้น จะมี the น าหนา้เสมอ (ใชค้ าจ าพวก my, 
his, her, our เป็นตน้แทนก็ได)้ ซ่ึงมกัจะอยูใ่นสองรูปต่อไปน้ี 

the adjective + est หรือ the most + adjective 
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 การเปรียบเทียบค าคุณศพัท ์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด มีวิธีสร้าง ดงัน้ี (จ า) 

1.โดยการเติม -er และ -est ทีท่า้ยค าคุณศพัทท์ี่มพียางคเ์ดียวทัว่ๆ ไป เช่น 
 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
long longer  longest  ยาว 
soft softer  softest นุ่ม 
high higher highest สูง 
young younger  youngest หนุ่ม, สาว, อ่อน 
sweet sweeter  sweetest หวาน 
small smaller  smallest  เล็ก 
tall taller tallest สูง 
great greater greatest ใหญ่ 

 
 2. โดยการเติม -r หรือ -st ที่ค  าคุณศพัทข์ั้นปกติ ที่มีพยางคเ์ดียวหรือสองพยางคบ์าง
ค า ที่ลงทา้ยดว้ย -e เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 

large larger largest  ใหญ่, มหึมา 
brave braver  bravest  กลา้หาญ 
white whiter whitest ขาว 
pure purer purest บริสุทธ์ิ 
noble nobler noblest สง่า 
wise wiser wisest ฉลาด 

 
 3. ค าคุณศพัทท์ี่ลงทา้ยดว้ย -y และหนา้ -y เป็นพยญัชนะ ให้เปลี่ยน -y เป็น -i ก่อน
เติม -er ในขั้นกว่า และเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 

funny funnier funniest  ตลก 
happy happier  happiest มีความสุข 

การสร้างการเปรียบเทยีบค าคุณศัพท์ 
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easy easier easiest  ง่าย 
heavy heavier heaviest  หนกั 
merry merrier  merriest  ร่าเริง 
wealthy  wealthier wealthiest ร ่ารวย 
dry  drier driest แห้ง 
holy holier holiest ศกัด์ิสิทธ์ิ 
silly sillier silliest โง่ 
lovely  lovelier loveliest น่ารัก 

 
 4. ค าคุณศพัทท์ี่มีพยางคเ์ดียว มีสระเสียงส้ันตวัเดียว (short vowel) และมีตวัสะกด
ตวัเดียว (โดยเฉพาะตวัสะกดที่ลงทา้ยดว้ย d, t, m, n) ให้เติมตวัสะกดเขา้มาอีกตวัหน่ึง ก่อน
เติม -er ในขั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
hot hotter hottest  ร้อน 
slim slimmer  slimmest ผอม 
sad sadder saddest  เศร้า 
thin thinner  thinnest  ผอม 
fat tatter fattest อว้น 

 
 5. ค าคุณศพัท ์ (Adjectives) ที่มีสองพยางคแ์ละไม่ลงทา้ยดว้ย -y รวมถึงค าคุณศพัท์
ที่มีมากกว่าสองพยางคท์ั้งหมด ท าเป็นขั้นกว่าไดโ้ดยการเติม more และท าเป็นขั้นสูงสุดได้
โดยการเติม most ที่หนา้ค าคุณศพัทท์ี่ใช้เปรียบเทียบนั้นๆ เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
difficult  more difficult most difficult ยาก 
honest more honest most honest ซ่ือสัตย ์
splendid more splendid most splendid งดงาม 
beautiful more beautiful most beautiful งาม 
industrious more industrious most industrious อุตสาหะ 
courageous more courageous most courageous กลา้หาญ 
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ข้อสังเกต: จ าว่าเมื่อใช ้more ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า มกัจะมี than ตามหลงั และ
เมื่อใช ้most ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด มกัจะมี the (หรือ my, his, her เป็นตน้) น าหนา้ 
     
 มีค าคุณศพัทจ์ านวนหน่ึงที่เมื่อน ามาเปรียบเทียบในขั้นกว่า (Comparative) และขั้น
สูงสุด (Superlative) แลว้ ไม่เป็นไปตามกฎที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งจ าเป็นชุดๆ 
ไป เพราะการเปรียบเทียบเหล่าน้ีน ามาออกขอ้สอบบ่อย ดงัน้ี 
 1. ค าคุณศพัทบ์างค ามีรูปการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative) โดยการเติม most 
เขา้ที่ทา้ยค าคุณศพัทน์ั้นๆ ส่วนรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative) นั้น บางศพัทไ์ม่มี
รูปการเปรียบเทียบขั้นกว่า แต่มีบางค าที่เมื่อจะท าเป็นขั้นกว่า ก็ท าไดโ้ดยการเติม -er ซ่ึงไม่
เหมือนรูปของการเปรียบเทียบตามปกติ (Irregular Comparison) เช่น 
 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
eastern - easternmost สุดทิศตะวนัออก 
fore former  foremost หนา้สุด, ส าคญัที่สุด 
in inner inmost หรือ 

innermost 
ในสุด, ส่วนตวั 

hind hinder  hindermost หลงัสุด 
southern  - southernmost ทางใตสุ้ด 
top  - topmost  สูงสุด 
up upper  uppermost บนสุด, สูงสุด 

 2. มีค าคุณศพัทบ์างค าที่ท าเป็นขั้นกว่า (Comparative) และขั้นสูงสุด (Superlative) 
โดยการเปลี่ยนแปลงเสียง เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
fore further furthest  ไกลออกไป, เพ่ิมขึ้น 
late later, latter latest, last สาย, สุดทา้ย, ล่าสุด 
old older, elder oldest, eldest เก่า,  แก่ 
nigh (near) nearer  nearest, next ใกล ้

 

การเปรียบเทียบที่ไม่เดินตามกฎ 
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 3. ค าคุณศพัทบ์างค ามีรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดมาจากรากศพัทท์ี่
แตกต่างกนั ไมไ่ดส้ร้างมาจากค าคณุศพัทข์ั้นปกติของตวัเอง เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
good, well better best ดี 
bad, ill  worse  worst  ไม่ดี, แย ่
little  less, lesser  least นอ้ย, เล็กนอ้ย 
much more most  มาก 
many more most  จ านวนมาก 

  
ข้อสังเกต: การสร้างการเปรียบเทียบโดยทัว่ไป มีวิธีท าง่าย ๆ ดงัน้ี 
1. ค าคุณศพัทบ์างค า ไมม่ีรูปการเปรียบเทียบทั้งขั้นกว่าและขั้นสูงสุด อยา่ง

สมเหตุสมผล เช่นค าว่า 
 dead  ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็น more dead , most dead ได ้
 singular  ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็น more singular, most singularได ้
 perfect  ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็น more perfect, most perfect ได ้
 unique  ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็น more unique, most unique ได ้
  

2. มีค าคุณศพัทบ์างค าที่ไดรั้บมาจากภาษาลาติน ซ่ึงเมื่อน ามาเปรียบเทียบในขั้นกว่า 
(Comparative) แลว้จะใช ้to ตามหลงั ไม่ไดใ้ช ้than ตามหลงัอยา่งที่ควรจะเป็น เช่น 
 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด ความหมาย 
inferior  inferior  to - ดอ้ยกว่า 
superior  superior  to - ดีกว่า 
junior junior  to - อ่อนกว่า 
senior senior  to - อาวุโสกว่า 
prior prior  to  - ก่อน 

 
 โดยปกติแล้วค าศัพทท์ี่มี -al เป็นปัจจัยลงท้ายค ามักจะเป็นค าคุณศัพท์ เช่น formal, 
normal, verbal, punctual, actual, individual, central เป็นต้น แต่มีค าศัพทบ์างกลุ่มที่ลงท้าย
ด้วย al เหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็นค าคุณศัพท์ แต่กลับเป็นค านาม โดยค าศัพทท์ี่ลงท้ายด้วย 
al แล้วเป็นค านาม จะเป็นการเติม -al เข้าที่ท้ายค ากริยา เช่น 
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ค ำกริยำ เติม al = ค ำนำม ควำมหมำย 

appraise appraisal การประเมิน 

approve approval การอนุมัติ 

arrive arrival การมาถึง 

deny denial การปฏิเสธ 

bury burial การฝัง 

betray betrayal  การหักหลัง 

remove removal การย้าย 

revive revival การฟ้ืนฟู 

rehearse rehearsal การซ้อม 

reprise reprisal การแก้แค้น 

renew renewal การเริ่มใหม่ 

survive survival การด ารงอยู่ 

withdraw withdrawal การดึงกลับ, การถอนกลับ 

requite requital การชดเชย 

retrieve retrieval การแก้ไข 
                               


