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A.  Countable Noun คือ นามท่ีนับนับได้ ได้แก่ นามท่ีมีรูปร่าง นับเป็นชิ้นได้ จะใช้ a , an นําหน้าเม่ือไม่ชี้
เฉพาะเจาะจง และสามารถทําเป็นพหูพจน์ได้ คือ อาจเติมคํา two, three, four, etc. ลงหน้าคํานามนั้นได้ 
เช่น two tables, three pencils 
             Countable Nouns แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
                1. Common Nouns (นามท่ัวไปหรือสามานยนาม) เป็นได้ท้ังเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น city, 
baby, man, desk, ect.. 
                2. Collective Nouns (สมุหนาม) นามท่ีอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นพวก เช่น herd, flock, 
bunch, etc. 
               Collective Nouns นี้บางคํา เช่น family, group, committee, class , jury, cabinet, etc.....  
 จะใช้กริยาเป็นเอกพจน์ก็ได้ย่อมแล้วแต่ความหมาย ถ้าหมายถึงกลุ่มเดียว (unit) ก็ใช้กริยาเป็นเอกพจน์  ถ้า
หมายถึงจํานวนแยกแยะรายตัวบุคคล (individual) ก็ใช้กริยาเป็นพหูพจน์ 
                The committee has agreed on a plan. (คณะกรรมการท้ังคณะเห็นพ้องกันในแผนการ) 
                The committee have not agreed on the plan. (คณะกรรมการแต่ละคนไม่มีความเห็น
พ้องกันในแผนการ) 
                 Collective Nouns มักจะใช้รวมกับ Common Nouns ได้ เช่น 

an army of soldiers (ทหารหนึ่งกอง) a bunch of keys(grapes) (องุ่นหนึ่งพวง) 
a band of musicians(นักดนตรีคณะหนึ่ง) a heap of stones (หินกองหนึ่ง) 
a crowd of people (คนกลุ่มหนึ่ง) a team of football-players(นักฟุตบอลทีม

หนึ่ง) 
a staff of teachers (ครูคณะหนึ่ง) a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง) 
a shoal of fish (ปลาฝูงหนึ่ง) a set of cards (ไพ่สํารับหนึ่ง) 
a series of books (หนังสือชุดหนึ่ง) a pair of shoes (รองเท้าคู่หนึ่ง) 
a fleet of ships (เรือหมู่หนึ่ง) a group of boys (เด็กกลุ่มหนึ่ง) 
a gang of robbers (โจรหมู่หนึ่ง) a herd of deer (กวางฝูงหนึ่ง) 
a cluster of stars (ดาวกลุ่มหนึ่ง) a basket of fruit (ผลไม้ตระกร้าหนึ่ง) 
a hive of bees (ผึ้งัวงหนึ่ง) a tribe of people (ชนเผ่าหนึ่ง) 
a bouquet of flowers (ดอกไม้ช่อหนึ่ง) a range of mountains (ภูเขาเทือกหนึ่ง)  
etc. 

 

Chapter 1 
 

Nouns 
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    B. Uncountable Nouns คือ นามท่ีนับจํานวนไม่ได้ มีรูปเป็นเอกพจน์เสมอ ไม่มี article นําหน้า 
แต่จะใช้ the นําเม่ือชี้เฉพาะเจาะจง  

1. Mass Nouns (หรือ material nouns) นามท่ีอยู่รวมกันเป้นหลุ่มเป็นก้อน แสดงความมาก
น้อยด้วยปริมาณ (quantity) ไม่ใช่จํานวน (number) เช่น water , air, meat ,coffee ,sugar 
,salt, pork, ink, chalk, paper, butter, flour, rice,etc. 
                 

วิธีใช ้Mass Nouns 
                 a) ใช้เด่ียวๆ ได้เลย โดยไม่ต้องไปรวมกับคําอ่ืน ไม่ต้องมี article นําหน้า ถ้าไม่เฉพาะเจาะจง 
และใช้กริยาเป็นเอกพจน์ เช่น 
                        She drinks milk every morning. 
                        Water is neccessary for life. 
                 b) ใช้คํานามอ่ืนมาช่วย เม่ือต้องการทราบหน่วย โดยนับได้จากภาชนะท่ีบรรจุ หรือจํานวน
น้ําหนัก เช่น 
                       a bowl of      -------  rice , sugar 
                       a bottle of    -------  ink, milk, water, beer 
                       a cup of       -------  tea , coffee 
                       a bar of        -------- soap ,chocolate 
                       a jug of         ---------water , milk 
                       a tube of      -------- toothpaste 
                       a tin of          -------- jam 
                       a jar of         -------   jam , water , honey 
                       a sheet (piece) of ------ paper 
                       an item of   ---------- news 
                       a piece of   --------- news , furniture , information 
                       a slice (piece) of --------- bread , ham 
                       a loaf of       -------------- bread 
                       a kilo (pound) of  -------- sugar , cheese , steak, etc. 
                       ถ้าต้องการทําเป็นพหูพจน?ให้เติม s , es ท่ีนามซ่ึงอยู่ข้างหน้า "of" เช่น  
                              two pounds of sugar 
                              five pieces of paper 
                 c) ใช้กับคํา much , a lot of, plenty of, a great deal of, little , a little เม่ือพูดถึง
ปริมาณมากหรือน้อย เช่น 
                            There is      plenty of                cheese                in that shop.  
                                             much                       salt 
                                             little                       rice 
                                              a little                    tea 
                                              a lot of                   coffee 
                                              a great deal of      steak 
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           2. Abstract Nouns (อาการนาม) ได้แก่ 
                  a) นามท่ีแสดงสภาพ (state) เช่น poverty , richness, pleasure , etc 
                  b) นามท่ีแสดงคุณสมบัติ (quality) เช่น beauty , honesty, kindness , cleverness, etc.  
                  c) นามท่ีแสดงการกระทํา (action) เช่น movement , flight , revenge , etc. 
     ข้อสังเกต นามนับไม่ได้และนามพหูพจน์ไม่ต้องการ article เว้นแต่เป็นการชี้เฉพาะ ซ่ึงต้องใช้ the 
นําหน้า เช่น 
                 1. a) Air is necessary for life. 
                      b) The air in this room is fresh.  
                  2. a) Books are good friends. 
                      b) The books in the library was all new 

คํานามคือคําท่ีใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของมีดังนี้ 

The plural of nouns (คํานามพหูพจน์) 

1.คํานามท่ีอยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคํา 

Singular Plural Meaning 
boat       boats เรือ 
hat            hats หมาก 
house   houses บ้าน 
river         rivers แม่นํ้า 
chair      chairs เก้าอ้ี 
boy          boys เด็กผู้ชาย 
girl               girls เด็กผู้หญิง 
computer     computers เครื่องคอมพิวเตอร์ 
car            cars รถยนตร์ 

2.คํานามท่ีลงท้ายด้วย yหน้า y เป็นพยัญชนะเม่ือต้องการทําเป็นนามพหูพจน์ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es 

Singular Plural  
cry cries ร้องไห้ 
fly flies แมลงวัน 
candy candies ลูกกวาด 
city cities เมือง 
lady ladies สุภาพสตรี 
baby babies เด็กทารก 
party parties งานเลี้ยง 
Note:ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย 
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day days วัน 
key keys กุญแจ 
monkey monkeys ลิง 

3. คํานามท่ีลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es 

Singular        Plural  
tomato          tomatoes มะเขือเทศ 
mango          mangoes มะม่วง 
potato          potatoes มันฝรั่ง 
pamelo         pameloes ส้มโอ 
hero                 heroes วีระบุรุษ 
 
Note:ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย 
Singular        Plural  
zoo                      zoos สวนสัตว ์
radio          radios วิทยุ 
studio          studios โรงถ่ายทํา 
 
คํายกเว้น แม้ว่าหน้าo จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น  
photo    รูปถ่าย 
piano       เปียโน 
casino    กาซิโน 

4. คํานามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากนามเอกพจน์ 

Singular Plural  
woman                 women ผู้หญิง 
man                             men ผู้ชาย 
child                     children เด็ก 
knife                       knives มีด 
tooth                         teeth ฟัน 
foot                             feet เท้า 
bus                      buses รถบัส 
person         people คน ประชาชน 
leaf                    leaves ใบไม้ 
wife                       wives ภรรยา 
life                        lives ชีวิต 
loaf                  loaves ก้อน แถว (ขนมปัง) 
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box                    boxes กล่อง 
kiss                   kisses จูบ 
glass        glasses แก้ว กระจก 
cactus              cacti ต้นตะบองเพชร 
fungus          fungi เชื้อรา 
nucleus      nuclei นิวเคลียส 
syllabus     syllabi หลักสูตร 
thesis          theses วิทยานิพนธ์ 
crisis              crises วิกฤติการณ์ 
phenomenon   phenomena ปรากฎการณ์ 
criterion   criteria บรรทัดฐาน มาตรการ 

5. คํานามบางคําท่ีมีรูปเดียวกันท้ังเอกพจน์และพหูพจน์ 

Singular   Plural  
sheep   sheep แกะ 
fish                 fish ปลา 
species   species ชนิด 
deer              deer กวาง 

 

6.คํานามบางคํามีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์ 
 

Examples:  
  news ข่าว 
 The news is on at 6.30 p.m.  
  athletics:นักกีฬา นักกรีฑา 
Athletics is good for young people.  
  liguistics:ภาษาศาสตร์ 
Linguistics is the study of language.  
  darts เกมปาเป้า 
Darts is a popular game in England.  
 
7.คํานามบางคําเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์ 
 
  trousers: กางเกงขายาว 
My trousers are too tight.  



เอกสารประกอบการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์บัณฑิต อนุญาหงษ์ 

English Grammar Page 7 
 

  jeans: กางเกงยีนส์ 
Her jeans are black.  
  glasses: แว่นตา 
Those glasses are his.  
  scissors กรรไกร 
   shorts กางเกงขาสั้น 
  thanks ขอบใจ 
  stairs บันได 
  congratulations ขอแสดงความยินดี  
  wages ค้าจ้าง ค่าแรง 
  spectacles แว่นตา 
  goods สินค้า 

 
Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคํานามนับไม่ได้) 

1.Countable nouns (นามนับได้) 
a. สําหรับสิ่งท่ีเราสามารถนับได้เช่น 
  one dog สุนัขหนึ่งตัว 
  a cat      แมวหนึ่งตัว 
  six men   ผู้ชายหกคน 
  a house  บ้านหนึ่งหลัง 

 
b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น 
  three dogs สุนัขสามตัว 
  ten ducks เป็ดสิบตัว 
  a woman ผู้หญิงหนึ่งคน 
  the shops. ร้านค้าหลายร้าน  

 
2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้) 
a. คือสิ่งท่ีเราไม่สามารถนับได้เช่น 
  tea นํ้าชา 
  sugar  นํ้าตาล 
  water  นํ้า 
  air  อากาศ 
  rice  ข้าว 
  food อาหาร  
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  milk  นม 
  snow หิมะ 
  dust ฝุ่น 
  wood ไม้ 
  hair ผม 
  money เงิน 
  meat เนื้อ 
  coffee กาแฟ 
 
  b. นามท่ีบอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น 
  richness  ความรํ่ารวย 
  movement ความเคลื่อนไหว 
  beauty ความสวย 
  love ความรัก  
  knowledge  ความรู้ 
   
Compound Nouns (คํานามผสม) 
คํานามผสมเป็นการเอาคําต้ังแต่สองคําข้ึนไปมาผสมกันซ่ึงเป็นการผสมระหว่าง 
1.noun +noun 
  girl + friend = girlfriend  เพ่ือนหญิง 
  traffic + lights =traffic lights    สัญญาณไฟจราจร 
noun + verb 
  head + ache = headache ปวดหัว 
 
2. verb + noun 
  work + man = workman  กรรมกร 
 
3. noun + verb  
  hair + cut = haircut การตัดผม 
 
4. verb + prep. 
  hold + up = holdup การปล้น 
 
5. adj.+ noun 
  green +house = greenhouse เรือนกระจก 
  quick + silver = quicksilver  ปรอท  
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Proper Nouns (นามเฉพาะ) 
Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 
:เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สําหรับ 
 
1. ชื่อ นามสกุล และตําแหน่ง 
Somchai 
the President of the United States  
 
2  ชื่องาน ชื่อภาพยนตรชื่อหนังสือ  
Death in Venice, The Barber of Seville  
 

3.ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด 
Monday, October, Easter  
 
4. คําคุณศัพท์ท่ีมาจากคํานามเฉพาะ 
Thai cooking, a German car  
 

5. ชื่อทางภูมิศาสตร์ 
French Alps, the Nile , the Atlantic  
 

6. ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานท่ี ชื่อสวนสาธารณะ  
Main Street, Central Park, Silom Road 
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Pronoun ( คําสรรพนาม )  คือคําท่ีใช้แทนคํานามหรือคําเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพ่ือหลีกเลี่ยง
การกล่าวถึงซํ้าซาก หรือแทนสิ่งท่ีรู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง   หรือแทนสิ่งของท่ียังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าเป็น
อะไร   คําสรรพนาม  (pronouns ) แยกออกเป็น  7 ชนิด คือ  

• Personal Pronoun ( บุรุษสรรพนาม )  เช่น I, you, we, he , she ,it, they  
• Possessive Pronoun ( สรรพนามเจ้าของ ) เช่น mine, yours, his, hers, its,theirs, 

ours  
• Reflexive Pronouns ( สรรพนามตนเอง ) เป็นคําท่ีมี - self ลงท้าย  เช่น myself, 

yourself,ourselves  
• Definite Pronoun ( หรือ Demonstrative Pronouns สรรพนามเจาะจง 

)  เช่น  this, that, these, those, one, such, the same  
• Indefinite Pronoun ( สรรพนามไม่เจาะจง ) เช่น  all, some, any, somebody, 

something, someone  
• Interrogative Pronoun ( สรรพนามคําถาม ) เช่น Who, Which, What  
• Relative pronoun ( สรรพนามเชื่อมความ ) เช่น  who, which, that  

1. Personal Pronouns (บุรุษสรรพนาม) คือสรรพนามท่ีใช้แทนบุคคลหรือส่ิงของในการพูดสนทนา มี 3 
บุรุษคือ 

บุรุษท่ี 1 ได้แก่ตัวผู้พูด I, we 
บุรุษท่ี 2 ได้แก่ผู้ฟัง   you 
บุรุษท่ี 3  ได้แก่ผู้ ท่ีพูดถึง สิ่งท่ีพูดถึง  he, she. it , they  

รูปท่ีสัมพันธ์กันของคําสรรพนาม 

รูปประธาน  รูปกรรม Possessive Form Reflexive 
Pronoun  Adjective Pronoun 

 I  me my  mine  myself 
we us our ours ourselves 
you you your yours yourself 
he him his his himself 
she her her hers herself 
it it its its itself 
they them their theirs themselves 

Chapter 2 
 

Pronouns 
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เช่น  
I saw a boy on the bus. He seemed to recognize me.  
ฉันเจอเด็กคนหนึ่งบนรถประจําทาง เขาดูเหมือนจะจําฉันได้   

( He ในประโยคท่ีสองแทน a boy และ me แทน I  ในประโยคท่ีหนึ่ง ) 
My friend and her brother like to swim. They swim whenever they can. 
เพ่ือนฉันและน้องชายของเธอชอบว่ายน้ํา พวกเขาไปว่ายน้ําทุกครั้งท่ีมีโอกาส  

 ( they ในประโยคท่ีสอง แทน My friend และ her brother ในประโยคท่ี 1 ) 

การใช้ Personal Pronouns ท่ีทําหน้าท่ีเป็นประธานและเป็นกรรมมีหลักดังนี้ 
Personal Pronoun ท่ีตามหลังคํากริยาหรือตามหลังบุพบท ( preposition ) ต้องใช้ในรูปกรรม เช่น  

Please tell him what you want.   โปรดบอกเขาถึงสิ่งท่ีคุณต้องการ  ( ตามหลังดํากริยา tell ) 
Mr. Wilson talked with him about the project.    
คุณวิลสัน พูดกับเขาเก่ียวกับโครงการ ( ตามหลังบุพบท with ) 

หมายเหตุ        ถ้ากริยาเป็น verb to be สรรพนามท่ีตามหลังจะใช้เป็นประธานหรือเป็นกรรม ให้
พิจารณาดูว่า สรรพนามใน ประโยคนั้นอยู่ในรูปผู้กระทํา หรือ ผู้ถูกกระทํา เช่น 

It was she who came here yesterday. 
เธอคนนึ้ ท่ีมาเม่ือวานนี้  ( ใช้ she เพราะเป็นผู้กระทํา ) 
It was her whom you met at the party last night.  
เธอคนนี้ท่ีคุณพบท่ีงานเลี้ยงเม่ือคืนนี้ (ใช้ her เพราะเป็นกรรมของ   you met ) 

2. Possessive Pronouns ( สรรพนามเจ้าของ )  คือสรรพนามท่ีใช้แทนคํานามเม่ือแสดงความเป็นเจ้าของ 
ได้แก่คําต่อไปนี้ 
       mine,ours, yours, his, hers,its,theirs  

The smallest gift is mine. ของขวัญชิ้นท่ีเล็กท่ีสุดเป็นของฉัน  
This is yours. อันนี้ของคุณ 
His is on the kitchen counter. ของเขาอยู่บนเคาน์เตอร์ในครัว 
Theirs will be delivered tomorrow. ของพวกเขาจะเอามาส่งพรุ่งนี้ 
Ours is the green one on the table . ของพวกเราคืออันสีเขียวท่ีอยู่บนโต๊ะ 

Possessive pronouns มึความหมายเหมือน    possessive adjectives แต่หลักการใช้ต่างกัน 

This is my book.  
นี่คือหนังสือของฉัน ( my ในประโยคนี้เป็น possessive adjective ขยาย book ) 
This book is mine.  
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หนังสือนี้เป็นของฉัน (  mine ในประโยคนี้เป็น possessive pronoun  ทําหน้าท่ีเป็นส่วนสมบูรณ์ ( 
complement)  ของคํากริยา is)  

3. Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง) คือสรรพนามท่ีแสดงตนเอง แสดงการเน้น ย้ําให้เห็นชัดเจน 
มักเรียกว่า -self form of pronoun ได้แก่ 
    myself. yourself, yourselves, himself, herself, ourselves. themselves, itself  มีหลักการใช้ดังนี้ 

• ใช้เพ่ือเน้นประธานให้เห็นว่าเป็นผู้กระทําการนั้นๆ ให้วาง
ไว้หลังประธานนั้น  ถ้าต้องการเน้นกรรม (object ) ให้
วางหลังกรรม เช่น 
She herself doesn't think  she'll get the job.  
The film itself wasn't very good but I like the 
music. 
I spoke to Mr.Wilson himself.  

• วางหลังคํากริยา เม่ือกริยาของประโยคเป็นกริยาท่ีทําต่อ
ตัวประธานเอง  
They blamed themselves for the accident. 
พวกเขาตําหนิตนเองในอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ( ตามหลังกริยา blamed ) 
You are not yourself today.  
วันนี้คุณไม่เป็นตัวของคุณเอง ( ตามหลังกริยา are ) 
I don't want you to pay for me. I'll pay for myself.  
ฉันไม่อยากให้คุณเป็นคนจ่ายเงินให้ ฉันจะจ่ายของฉันเอง  
Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much. 
จูเลียมีวันหยุดท่ีดี เธอสนุกมาก 
George cut himself while he was shaving this morning.  
จอร์จทํามีดบาดตัวเองขณะทีโกนหนวดเม่ือเช้านี้  

หมายเหตุ  ปกติ จะใช้  wash/shave/dress โดยไม่มี 
myself  

• เม่ือต้องการจะเน้นว่า ประธานเป็นผู้ทํากิจกรรมนั้นเอง  
Who repaired your bicycle for you? Nobody, I 
repaired it myself. 
ใครซ่อมรถจักรยานให้คุณ. ไม่มีใครทําให้ฉันซ่อมเอง 
I'm not going to do it for you. You can do it yourself. 
ฉันจะไม่ทํา( อะไรสักอย่างท่ีรู้กันอยู่ ) ให้นะ คุณต้องทําเอง 
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By myself หมายถึงคนเดียว มีความหมายเหมือน  on my own  เช่นเดียวกับคําต่อไปนี้ 

on ( my/your/his/ her/ its/our/their ) own     มีความหมายเหมือนกับ 
by ( myself/yourself ( singular) /himself/ herself/ itself/ ourselves/ 
yourselves(plural)/ themselves ) 
เช่น   
I like living on my own/by myself. ฉันชอบใช้ชีวิตอยู่คนเฎดียว  
Did you go on holiday on your own/by yourself? เธอไปเท่ียววันหยุดคนเดียวหรือเปล่า 
Learner drivers are not allowed to drive on their own/ by themselves. 
ผู้ท่ีเรียนขับรถไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถด้วยตัวเองคนเดียว 
Jack was sitting on his own/by himself in a corner of the cafe. 
แจ๊คนั่งอยู่คนเดียวทีฎมุมห้องในคาเฟ 

4. Definite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns คือสรรพนามท่ีบ่งชี้ชัดเจนว่าใช้แทนสิ่งใด เช่น 
 this, that, these, those, one, ones, such, the same, the former, the latter  

That is incredible!    นั่นเหลือเชื่อจริงๆ  (อ้างถึงสิ่งท่ีเห็น) 
I will never forget this.   ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลย (อ้างถึงประสบการณ์เม่ือเร็วๆนี้) 
Such is my belief.  นั่นเป็นสิ่งท่ีฉันเชื่อ (อ้างถึงสิ่งท่ีได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ )  
Grace and Jane are good girls. The former is more beautiful than the latter. 
  เกรซและเจนเป็นเด็กดีท้ังคู่ แต่คนแรก (เกรซ)จะสวยกว่าคนหลัง (เจน) 

5. Indefinite Pronouns (สรรพนามไม่เจาะจง) หมายถึงสรรพนามท่ีใช้แทนนามได้ท่ัวไป มิได้ชี้
เฉพาะเจาะจงว่าแทนคนนั้น คนนี้ เช่น 

everyone  everybody everything some each 
someone somebody all any many 
anyone anybody anything  either neither 
no one nobody nothing none one 
more most enough few fewer 
little several more much less 

Everybody loves somebody. คนทุกคนย่อมมีความรักกับใครสักคน 
Is there anyone here by the name of Smith? มีใครท่ีนีชื่อสมิธบ้าง 
One should always look both ways before crossing the street. ใครก็ตามควรจะมองท้ัง
สองด้านก่อนข้ามถนน 
Nobody will believe him. จะไม่มีใครเชื่อเขา 
Little is expected. มีการคาดหวังไว้น้อยมาก 
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We, you, they ซ่ึงปกติเป็น personal pronoun จะนํามาใช้เป็น indefinite pronoun เม่ือไม่
เจาะจง โดยมากใช้ในคําบรรยาย คําปราศัย เช่น 

We should prepare ourselves to deal with any emergency. เรา ( โดยท่ัวไป) ควรจะ
เตรียมพร้อมไว้เสมอสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน)  
You sometimes don't know what to say in such a situation. บางครั้งพวกคุณก็ไม่รู้ว่าจะพูด
อย่างไรในสถานการณ์เช่นนั้น. 

6. Interrogative Pronouns (สรรพนามคําถาม) เป็นสรรพนามท่ีแทนนามสําหรับคําถาม ได้แก่  Who, 
Whom, What, Which  และ Whoever, Whomever, Whatever, Whichever   เชน่ 

Who want to see the dentist first? ใครอยากจะเข้าไปหาหมอฟันเป็นคนแรก? (who ในท่ีนี้เป็น
ประธาน )  
Whom do you think we should invite? เธอคิดว่าเราควรจะฎเชิญใคร? (whom ในท่ีนี้เป็นกรรม 
- object ) 
To whom do to wish to speak? เธออยากจะพูดกับใคร? (whom ในท่ีนี้เป็นกรรม - object ) 
What did she say?  เธอพูดว่าอะไรนะ? (what เป็นกรรมของกริยา say ) 
Which is your cat? แมวของเธอตัวไหน? (which เป็นประธาน ) 
Which of these languages do you speak fluently? ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหล่านี้ท่ีคุณพูด
ได้คล่อง? (which เป็นกรรมของ speak ) 

หมายเหต ุ   which และ  what  สามารถใช้เป็น  interrogative adjective   และ who, whom , 
which  สามารถใช้เป็น relative pronoun  ได้ 

7. Relative Pronouns (สรรพนามเชื่อมความ) คือสรรพนามท่ีใช้แทนคํานามท่ีกล่าวมาแล้วในประโยค
ข้างหน้า   และพร้อมกันนั้นก็ทําหน้าท่ีเชื่อมประโยคท้ังสอง ให้เป็นประโยคเดียวกัน   เชน่คําต่อไปนี้ who, 
whom, which, what, that, และ indefinite relative pronouns เช่น whoever, whomever, 
whichever, whatever 

Children who (that) play with fire are in great danger of harm.  
The book that she wrote was the best-seller 
He's the man whose car was stolen last week. 
She will tell you what you need to know. 
The coach will select whomever he pleases. 
Whoever cross this line will win the race? 
You may eat whatever you like at this restaurant.  
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Adjective คือ คําคุณศัพท์ ทําหน้าท่ีขยายคํานาม  มีดังนิ้ 
1. Descriptive Adjective   บอกลักษณะคุณภาพของคน สัตว์และสิ่งของเช่น  young,  rich, 

new, god, black, clever, happy 
2. Possessive Adjective แสดงความเป็นเจ้าของเช่น my, your, his, her, their, our, its 
3. Quantitativt Adjective บอกปริมาณมาก้อยของนามท่ีนับไม่ได้ เช่น some, half, little, 

enough 
4. Numeral Adjective      แสดงจํานวนมากน้อย ของนามท่ีนับได้หรือแสดงลําดับก่อน- หลังของ

คํานามเช่น one, two,   first, many  
5. Demonstrative Adjective    คุณศัพท์ท่ีชี้เฉพาะคํานาม เช่น this, that, these, those 
6. Interrogative Adjective คือคําคุณศัพท์ท่ีแสดงคําถาม เช่น which, whose, what เป็น
ต้น   จะวางอยู่หน้าประโยคคําถาม ตัวอย่างเช่น  

                                       - Which way shall we go? 
                                       - Whose dictionary is this? 

7. Proper Adjective คือคําคุณศัพท์ท่ีมาจากคํานามท่ีเป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อประเทศ ทําหน้าท่ี 
ขยายคํานามซ่ึงมีความหมายว่า “เป็นของ หรือจากประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 
which way shall we go?                              

8. Distributive Adjective   แสดงการแบ่งแยกหรือจําแนก เช่น each, every, either, neither 
  
 ตําแหน่งของคําคุณศัพท์ (Positions of Adjective) 

1. วางไว้หน้าคํานาม  Adjective นั้น ทําหน้าท่ีขยายตัวอย่าง เช่น 
            * Peter wears a black suit. 
            * Tom is a good guy. 
2. วางไว้หลัง Verb to be และ Linking Verbs ตัวอย่าง เช่น 
            * The traffic is terrible at 5 o’clock on Friday. 
            * He felt tired. 
หมายเหตุ 
            Linking Verb คือคํากริยาท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง subject กับ adjective ท่ีตามมา 
ยกตัวอย่างเช่น taste , smell , turn , keep , feel , appear , grow , get , become , go , look 
, seem , sound เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
            * The soup tastes good.  
            * The rose smells sweet. 
            * Uncle’s hair turns grey. 

Chapter 3 
 

Adjectives 
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          Adjective ต่อไปนี้วางไว้หน้าคํานามเท่านั้น (ห้ามวางไว้หลัง Verb to be และ Linking 
Verbs) เช่น 
            main (สําคัญ)                only (เพียง) 
            upper (ข้างบน)             former (แต่ก่อน) 
            chief (สําคัญท่ีสุด)         inner (ภายใน) 
            outer (ภายนอก)            principal (หลักสําคัญ) 
            indoor (ในร่ม)                outdoor (กลางแจ้ง) 
            elder (สูงกว่า)                eldest (สูงวัยท่ีสุด) 
            drunken (ข้ีเมา)             wooden (ทําด้วยไม้) 
            golden (ทําด้วยทอง) 
             

 
 หลักการเรียงลําดับ Adjectives 

       สําหรับการเรียงลําดับ adjective หลายคําท่ีประกอบคํานามคําเดียว ให้เรียงลําดับดังนี้ 
   

คําคุณศัพท์ (Adjective) หมายถึง คําท่ีนํามาขยายคํานาม (Noun) หรือ คําสรรพนาม 
(Pronoun) ให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การขยายอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความเด่นชัดท้ัง
ในด้านคุณภาพ ชนิด ปริมาณ จํานวน ของคํานามหรือคําสรรพนามนั้น ๆ เช่น 

He is good boy. 
เขาเป็นเด็กชายท่ีดี 

คําว่า “good” เป็น adjective ขยายคํานาม “boy” ให้ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
There are ten books on the table. 
มีหนังสือจํานวนสิบเล่มอยู่บนโต๊ะ 

คําว่า “ten” เป็นคํา adjective บอกปริมาณคํานาม “book” ให้รู้จํานวนของคํานามนี้ว่ามี
เท่าไร 

This is a large house. 
คําว่า “large” เป็นคํา adjective บอกลักษณะคํานาม “house” ว่าใหญ่โตมาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Article 

demonstrative 
possessive 

Ordinal 
(ลําดับท่ี) 

Cardinal 
(จํานวน) 

Quality 
(คุณภาพ) 

Size 
(ขนาด) 

Age 
(อายุ) 

Shape 
(รูปร่าง) 

Color 
(สี) 

Participle 
(v.3/v.ing) 

Origin 
(แหล่งท่ีมา) 

Material 
(วัสดุ) 

Noun 
 
  

the first two cute - young - - - - - ladies 
- - many delicious big - - green - Chinese - apples 
a - - - small - - blue - - plastic chair 

those - four - big - - black - - - rocks 
the - - - - old square - broken French wooden table 
his third - - - - - - boring - - job 
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ทีมาของ Adjective 

คํา adjective มีท่ีมาอยู่ 2 แหล่ง คือ 

1.      Adjective ท่ีมีลักษณะมาจากการเกิดเป็น adjective โดยตรง 

Adjective ท่ีมีลักษณะมาจากการเกิดเป็น adjective โดยตรง เรียกว่า “Descriptive 
adjective” เป็น adjective หรือ คุณศัพท์ท่ีบรรยายหรือบอกลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1.   แสดงจํานวน เช่น one, two, three, four, five, six, seven etc. 
1.2.   แสดงลําดับท่ี เช่น the first, the second, the third, the fourth, etc. 
1.3.   แสดงความเป็นเจ้าของ  เช่น his, her, my, your, its, our, their etc. 
1.4.   แสดงขนาด, รูปร่าง, น้ําหนัก, ส่วนสูง เช่น large, tall, fat, thin, small etc. 
1.5.   แสดงคุณภาพ เช่น good, bad, lovely, nice etc. 
1.6.   บอกสี เนื้อวัตถุ เชื้อชาติ ภาษา เช่น white, silken, Thai, English, German etc. 

2.  Adjective ทีมีลักษณะและรูปร่างมาจากคําอ่ืน ๆ 

Adjective ท่ีมีลักษณะหรือรูปร่างมาจากคําอ่ืน ๆ ได้แก่ 

Adjective ท่ีมาจากคํานาม (Noun) ในรูป Command Noun เช่น 

a school boy (school เป็นคํานาม แต่ในท่ีนี้ใช้เป็น adjective ขยาย boy ท่ี
เป็นคํานามแท้ ๆ) 

a music show (music เป็นคํานาม แต่ใช้ขยาย show ซ่ึงเป็นคํานาม จึงใช้เป็น 
adjective) 

a college student (college ซ่ึงเป็นคํานาม แต่ใช้ขยาย student ท่ีเป็นคํานามแท้ ๆ 
ดังนั้น college จึงเป็น adjective) 

2.2  Adjective ท่ีมาจากคํากริยาท่ีเป็น Non-finite Verb ประเภท Participle ในลักษณะ
ต่าง ๆ คือ 

2.2.1   Present Participle  ใช้เป็น Adjective ในรูป V.ing ขยายคํานามเพ่ือบอกให้รู้
ว่าคํานามนั้นเป็นผู้กระทํา เช่น 

a crying boy (crying มีรูปเป็น Present Participle ขยาย boy ฉะนั้น
จึงใช้คําว่า “crying” เป็น adjective รูปหนึ่ง) 

a singing lady (singing มีรูปเป็น Present Participle ขยาย lady ซ่ึง
เป็นคํานามท่ีบอกให้รู้ว่าเป็นผู้กระทําอาการเอง ดังนั้น 
singing จึงใช้เป็น adjective) 

a reading lamp (reading มีรูปเป็น Present Participle ขยาย lamp ซ่ึง
เป็นคํานามท่ีบอกให้รู้ว่าเป็นผู้กระทําการเอง ดังนั้น 
reading จึงใช้เป็น adjective) 
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2.2.2   Past Participle  ใช้เป็น adjective ในรูป Verb ช่อง 3 หรือ Verb เติม ed 
ขยายคํานามเพ่ือบอกให้รู้ว่าคํานามนั้นเป็นผู้ถูกกระทํา เช่น 

a frighted cat (frighted เป็น Past Participle ขยาย cat ซ่ึงเป็น
คํานามเพ่ือบอกให้รู้ว่าคํานามนั้นเป็นผู้ถูกกระทํา ฉะนั้น 
“frighted” จึงใช้เป็น adjective) 

a punished student (punished เป็น Past Participle ขยาย “student” ซ่ึง
เป็นคํานามเพ่ือบอกให้รู้ว่าคํานามนี้เป็นผู้ถูกกระทํา 
ฉะนั้น “punished” จึงใช้เป็น adjective) 

a repaired radio (repaired เป็น Past Participle ขยาย “radio” ซ่ึงเป็น
คํานาม เพ่ือบอกให้รู้ว่าคํานามนี้เป็นผู้ถูกกระทํา ฉะนั้น 
“repaired” จึงใช้เป็น adjective) 

a broken chair (broken เป็น Past Participle ขยาย “chair” ซ่ึงเป็น
คํานามเพ่ือบอกให้รู้ว่าคํานามนี้เป็นผู้ถูกกระทํา ฉะนั้น 
“broken” จึงใช้เป็น adjective) 

2.2.3 Perfect Participle ใช้เป็น adjective ในรูป Perfect Participle Phrase ท่ีเป็น
กลุ่มคําท่ีจะใช้เพ่ือเน้นความยาวนานหรือช่วงของเวลาท่ีมากกว่า Present Participle หรือ Past 
Participle มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปท่ีเป็นผู้กระทํา  เม่ือขยายคํานามหรือคําสรรพนาม จะบอกให้รู้ว่าคํานามนั้นเป็น
ผู้ถูกกระทํา จะใช้รูป  having + Verb ช่องท่ี 3 เช่น 

Having drunk six cans of beer, Wichai handed his car-key to his friend. 
หลังจากด่ืมเบียร์ไปหกกระป๋อง วิชัยก็ส่งกุญแจรถให้เพ่ือนเขาขับแทน 

(เราใช้โครงสร้าง Perfect Participle ก็เพราะว่าเราต้องการบอกคํานามหรือคําสรรพนามให้เห็นการ
กระทําท่ียาวนาน และมีการเน้นการกระทําอย่างต่อเนื่อง ในท่ีนี้จะเห็นว่าถึงแม้วิชัยเลิกด่ืมเบียร์แล้ว 
เพราะเขากําลังจะกลับบ้าน แต่อาการมึนเมาก็ยังอยู่กับเขา อาจนานไปถึงตอนเช้าของวันรุ่งข้ึนหรือ
ต่อไปอีกก็ได้ เป็นการเน้นเรื่องของเวลาอย่างเห็นได้ชัด และมีผลอันยาวนานมากกว่า Present 
Participle หรือ Past Participle นั่นเอง) 

รูปท่ีเป็นผู้ถูกกระทํา  เม่ือขยายนามจะบอกให้รู้ว่าคํานามนั้นเป็นผู้ถูกกระทํา จะใช้รูป 
Having been exhausted for a long time, the tourists went to sleep immediately. 

(เราใช้โครงสร้าง Perfect Participle ก็เพราะว่า เราต้องการบอกคํานามหรือคําสรรพ
นามให้เห็นการถูกกระทําท่ียาวนานและมีความต่อเนื่อง ในท่ีนี้จะเห็นว่านักท่องเท่ียวถูกทําให้หมดแรง
เป็นเวลานาน เพราะได้ไปท่องเท่ียวตามท่ีต่าง ๆ มาท้ังวัน พอกลับบ้านเข้าท่ีพักก็เตรียมเข้านอนทันที 
และถึงอย่างไรก็ตาม อาการเหน็ดเหนื่อยก็ยังมีมาอีกยาวนาน ซ่ึงถ้าใช้ในโครงสร้าง Participle อ่ืน ไม่
ว่าจะเป็น Present Participle หรือ Past Participle ก็จะไม่ทราบว่าความเหน็ดเหนื่อยจากการ
ท่องเท่ียวมีผลยาวนานพอสมควรซ่ึงผิดไปจากความเป็นจริง) 

2.3 Adjective ท่ีมาจากการรวมคําต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาจเป็น adjective รวมกับ Noun, 
adverb รวมกับ Past Participle หรือ คํานามท่ีเติม ed (ใช้เป็น Past Participle) เช่น 



เอกสารประกอบการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์บัณฑิต อนุญาหงษ์ 

English Grammar Page 19 
 

a four-door car. We have a four-door car.  เรามีรถยนต์สี่ประตู 

a two-storey house This is a two-storey house. นี่เป็นบ้านสองชั้น 

a fifty-dollar note This is a fifty-dollar note. นี่เป็นธนบัตร 50 ดอลล่าร์ 

a well-dressed lady She is a well-dressed lady. หล่อนเป็นผู้หญิงท่ีแต่งตัวดี 

a carefully-written report This is a carefully-written report. รายงานท่ีเขียนอย่างรอบคอบ 

an absent-minded man He is an absent-minded man. เขาเป็นผู้ชายข้ีลืม  

 

 ชนิดของ Adjective 

1.      Adjective ท่ีแสดงคุณภาพ (Adjective of Quality) คือ คําคุณศัพท์ท่ีบอกลักษณะ 
คุณภาพ ของคํานามหรือคําสรรพนาม เช่น good, bad, white, blue, German, Indian เช่น 

Somrak is a good boxer. สมรักษ์เป็นนักชกท่ีดี 

The sky is blue. ท้องฟ้ามีสีน้ําเงิน 

He is a German sailor. เขาเป็นกะลาสีชาวเยอรมัน 

2.      Adjective ท่ีแสดงปริมาณ (Adjective of Quantity) คือ คําคุณศัพท์ท่ีแสดงปริมาณหรือ
จํานวนของคํานามหรือคําสรรพนามท่ีมันขยาย เช่น  little, much, enough, no  เช่น 

She drinks a little milk. เธอด่ืมนมเล็กน้อย 

We don’t have much time. เราไม่มีเวลามาก 

I have enough money to spend. เรามีเงินเพียงพอท่ีจะจ่าย 

It has no meaning. มันไม่มีความหมาย 

3.      Adjective ท่ีบอกหรือแสดงลักษณะชี้เฉพาะ ว่าคนไหน สิ่งไหน หรือ อันไหน 
(Demonstrative Adjective) ใช้ประกอบหรือขยายคํานาม หรือคําสรรพนามท่ีกล่าวถึง เช่น this, 
that, those, these เช่น 

This boy is taller than that. เด็กผู้ชายคนนี้สูงกว่าคนนั้น 
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These students like to study English. เด็กเหล่านี้ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 

Those pictures are mine. รูปภาพเหล่านั้น เป็นของฉัน 

4.      Adjective ท่ีบอกหรือแสดงอาการแยกจากกลุ่มเพ่ือบอกลักษณะของคํานามหรือคําสรรพ
นามนั้น ๆ เฉพาะ (Distributive Adjective) ใช้เป็นคําคุณศัพท์เพ่ือกล่าวถึงคน ๆ สิ่งของสิ่งเดียว 
หรือกลุ่มเดียวท่ีแยกจากสิ่งของท้ังหลายสิ่ง เช่น each, every, neither เช่น 

Each student wants to pass the exam. นักเรียนแต่ละคนต้องการสอบผ่าน 

Every boy likes to play football. เด็กผู้ชายทุกคนชอบเล่นฟุตบอล 

Either side may win the race. แต่ละฝ่ายอาจชนะการแข่งขัน 

Neither charge has been proved. ไม่มีข้อกล่าวหาใด ๆ ได้รับการพิสูจน์ 

5.      Adjective ท่ีใช้ขยายหรือประกอบคํานามหรือคําสรรพนามเพ่ือใช้เป็นคํานาม 
(Interrogative Adjective) ใช้สร้างประโยคเพ่ือเป็นคําถามและขยายคํานาม หรือคําสรรพนามอีก
ด้วย เช่น what, which, whose เช่น 

What kind of book is it? นี่เป็นหนังสือประเภทไหน 

Which way should we follow? ทางไหนท่ีเราควรเลือกทําตาม 

Whose house is that? นั่นเป็นบ้านของใคร  

การสร้างคําคุณศัพท์ 

  1.      Adjective ท่ีสร้างมาจากคํานิยาม โดยการเติม ful, less, some, ish, y, en, em, ly, ous, 
able, ible, like, ic. al เช่น 

Noun Adjective 
harm harmful 
beauty beautiful 
trouble troublesome 
quarrel quarrelsome 
north northern 
day daily 
glory glorious 
duty dutiable, dutiful 
sense sensible 
talent talented 
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2.      Adjective ท่ีสร้างมาจากคํากริยา (Verb) 
Verb Adjective 
talk talkative 
prevent preventive 
destroy destructive 
close close 
run running 

3.      Adjective ท่ีสร้างมาจากคําคุณศัพท์บางคํา 
Adjective Adjective 
red reddish 
comic comical 
glad gladsome 
good goodly 
tasty tasteful 

ตําแหน่งของคําคุณศัพท์ (Position of Adjective) 

1.      อยู่หน้าคํานามหรือคําสรรพนาม เพ่ือทําหน้าท่ีขยายคํานามหรือคําสรรพนามนั้น เช่น 
a nice boy เด็กดี 
a poor man ชายท่ีน่าสงสาร 
a beautiful girl เด็กผู้หญิงท่ีสวย 
a shot eye สายตาสั้น 
He is a rich man. เขาเป็นชายท่ีร่ํารวย 
The warm sun melted the deep snow. ดวงอาทิตย์ท่ีร้อนละลายหิมะท่ีหนา 
The new secretary doesn’t like me. เลขานุการคนใหม่ไม่ชอบฉัน 
A long road leads to the old house. ถนนท่ียาวนําพาไปสู่บ้านหลังเก่า 
A brave soldier was awarded a medal. ทหารท่ีกล้าหาญได้รับเหรียญกล้าหาญ 

2.      อยู่หลัง Helping Verb (มักจะเป็น V. to be เป็นส่วนใหญ่) และ Linking Verb (กริยาเชื่อม) ได้แก่ 
taste, get, become, remain, grow, feel, look, appear, seem, smell, turn, keep, sound, etc. 

The boy feels happy. เด็กผู้ชายรู้สึกมีความสุข 
He looks pleased. ดูเขามีความสุข 
The orange tastes sour. ส้มมีรสเปรี้ยว 
She keeps the roses fresh. เธอเก็บกุหลาบไว้ให้สด 
That dress is new. ชุดนั้นใหม่ 
It doesn’t smell good. มันกลิ่นไม่ดี 
It is getting dark. มันกําลังมือ 
He becomes famous. เขามีชื่อเสียง 
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การใช้ Adjective ขยายนามตามข้อยกเว้น 
        Adjective คือ คําท่ีใช้บรรยายคุณภาพของนาม เพ่ือให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะดีหรือชั่วสูงหรือ
ตํ่า ดําหรือขาวเป็นต้น เรียกว่า Adjective หรือคุณศัพท์ได้แก่คําว่า 
   good = ดี  
   bad = ชั่ว  
   tall = สูง  
   short = ตํ่า 
   beautiful = สวย  
   clever = ฉลาด  
   fat = อ้วน  
   thin = ผอม 
   dirty = สกปรก  
   white = ขาว เป็นต้น 

 
Adjective เวลานําไปพูดหรือเขียน มีวิธีใช้ 2 อย่าง คือ 
 
1. เรียงไว้หน้านามท่ีคุณศัพท์นั้นไปขยายโดยตรงก็ได้ เช่น 
    The fat man can't run quickly. 
    คนอ้วนไม่สามารถวิ่งเร็วได้ (fat เรียงไว้หน้านาม man โดยตรง) 
    A clever boy can answer a difficult problem. 
    เด็กฉลาดสามารถตอบปัญหาท่ียากได้ (คุณศัพท์ท้ังสองเรียงไว้หน้านามโดยตรง) 
   
2. เรียงไว้หลัง Verb to be ก็ได้ เช่น 
    Somsri is beautiful. Manu is tall. 
    สมศรีเป็นคนสวย มนูเป็นคนสูง 
    My gather is short. My dog is black. 
    บิดาของฉันเต้ีย สุนัขของฉันสีดํา เป็นต้น 
    ข้อยกเว้น การใช้ Adjective มาขยายตามแนวแบบข้อ 1 ก็ได้ หรือข้อ 2 ก็ได้ หมายถึงAdjective ท่ัว ๆ ไป
เท่านั้น แต่ถ้าเป็น Adjective ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้แล้ว   มีวิธีใช้ขยายนามได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น จะใช้แบบ
ท้ัง 2 ข้อตามใจไม่ได้ นั่นคือ 

1. Adjective ต่อไปนี้ เม่ือขยายนาม ให้ใช้แบบเรียงไว้หลังกริยาเท่านั้นห้ามใช้แบบเรียงไว้หน้านาม
โดยเด็ดขาด ได้แก่:-sorry = เสียใจ  
   afraid = กลัว  
   well = อยู่ดีสบาย  
   alive = มีชีวิตอยู่ 
   ashamed = ละอายใจ  
   worth = มีค่า  
   awake = ต่ืนอยู่   
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   ill = ไม่สบาย 
   alike = เหมือนกัน  
   asleep = หลับ  
   aware = ระวัง  
   alone = โดยลําพัง 
   content = พอใจ  
   unable = ไม่สามารถ เช่น: - 
      ถูก: This boy is sorry.  
          เด็กคนนี้เสียใจ 
     ผิด : This is a sorry boy.  
          นี่คือเด็กท่ีเสียใจ 
     ถูก : That girl is afraid.  
         เด็กหญิงคนนั้นกลัว 
     ผิด : That is an afraid girl.  
          นั่นคือเด็กหญิงท่ีกลัว 
     ถูก : I am well.  
          ผมอยู่ดีสบาย 
     ผิด : I am a well man.  
          ผมเป็นคนอยู่ดีสบาย 
     ถูก : Wilai is ill.  
          วิไลไม่สบาย 
     ผิด : Wilai is an ill girl.  
          วิไลเป็นเด็กหญิงไม่สบาย 

2. Adjective ต่อไปนี้เม่ือใช้ขยายนาม ให้เรียงไว้หน้านามโดยตรง ห้ามใช้แบบเรียงตามหลังกริยา 
Verb to be ได้แก่: - 
   former = ก่อน  
   latter = หลัง  
   inner = ภายใน  
   outer = ภายนอก 
   upper = ข้างบน  
   elder = แก่กว่า  
   drunken = ข้ีเมา  
   middle = กลาง 
   entire = ท้ังหมด  
   letter = ถัดมา  
   wooden = ทําด้วยไม้ 
   golden = ทําด้วยทอง  
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   neighboring = เพ่ือนบ้าน  
   especial = เฉพาะ เป็นต้น 
  

 ถูก : Burma is a neighboring country. 
  ผิด : Burma is neighboring.  
      พม่าเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ถูก : She met a drunken teacher.  
       หล่อนได้พบครูข้ีเมาคนหนึ่ง 
  ผิด : The teacher was drunken.  
       ครูคนนั้นเป็นคนข้ีเมา เป็นต้น 

 
   3. Adjective ท่ีไปขยายหรือประกอบสรรพนามผสม (Compound Pronoun) ต่อไปนี้ ให้เรียง
ไว้ข้างหลังเสมอ ได้แก่: - 
         someone everybody no one 
         something everywhere nothing 
         somebody anyone nobody 
         somewhere anybody nowhere 
         everyone anything เช่น:- 
   I'll tell you something important. ฉันจะบอกคุณถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีสําคัญ 
   (อย่าใช้: I’ll tell you important something.) 
   There's nothing new for us to do. ไม่มีอะไรใหม่สําหรับเราท่ีจะทํา 
   (อย่าใช้: There's new nothing for us to do.) 

 
   4. Adjective ท่ีไปแสดงการวัด (ขนาดต่าง ๆ ของนาม) ต้องวางไว้หลังนามเสมอ 
    This river is two hundred miles long.  
   แม่น้ําสายนี้ยาว 200 ไมล์ 
    (อย่าใช้ : This river is long two hundred miles.) 
    This mountain is five hundred feet high.  
    ภูเขานี้สูง 500 ฟุต 
    (อย่าใช้ : This mountain is high five hundred feet) เป็นต้น 

 
   5. Adjective ท่ีมีจํานวนตั้งแต่ 2 ตัวข้ึนไป แล้วมาขยายนามตัวเดียวกัน จะวางไว้หน้านามนั้น
โดยตรงก็ได้ หรือจะวางไว้หลังนามนั้นก็ได้ แต่อย่า 
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ลืมว่าหน้าAdjective   ตัวสุดท้ายนั้นต้องมี and มาเชื่อมไว้เสมอ เช่น :- 
   He is a witty and wise teacher. 
   หรือ He is a teacher, witty and wise.  
   เขาเป็นครูท่ีมีไหวพริบและฉลาด 

Somsak bought a new, powerful, and expensive car. 
   หรือ somsak bought a car, new, powerful, and expensive. 
   สมศักด์ิได้ซ้ือรถยนต์คันใหม่มีสมรรถภาพดีและราคาแพงมาหนึ่งคัน เป็นต้น 

 
   6. Adjective ท่ีเป็นสมญานาม ไปทําหน้าท่ีขยายนามท่ีเป็นชื่อเฉพาะ ให้วางไว้หลังนามนั้นเสมอ 
(และ Adjective ท่ีนํามาใช้เป็นสมญานามนี้ 

ต้องมี the นําหน้าทุกครั้ง เช่น :- 
    King Naresuan, the great.  
    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
    Ivan, the Terrible.  
    อีแวนตัวดุร้าย 
    Kukrit, the wise of Siam.  
    คึกฤทธิ์, เจ้าปัญญาแห่งเมืองสยาม เป็นต้นชนิดของ Adjective 
    

Adjective ในภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 8 ชนิด คือ 

1. Descriptive Adjective คุณศัพท์บอกลักษณะ 
2. Proper Adjective คุณศัพท์บอกชื่อเฉพาะ 
3. Quantitative Adjective คุณศัพท์บอกปริมาณ 
4. Numberal Adjective คุณศัพท์บอกจํานวน 
5. Demonstrative Adjective คุณศัพท์ชี้เฉพาะ 
6. Possessive Adjective คุณศัพท์บอกเจ้าของ  
7. Interrogative Adjective คุณศัพท์คําถาม 
8. Distributive Adjective คุณศัพท์แบ่งแยก 

 
   2.1 Descriptive Adjective คุณศัพท์บอกลักษณะ ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้แสดงลักษณะหรือคุณภาพ
ของนามต่าง ๆ เพ่ือให้รู้ว่า นามนั้นมี 

ลักษณะอย่างไร ได้แก่คําว่า  good , gat , bad , tall , short , white , thin , rich , poor , etc. 
เช่น 
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   The rich man lives in the big house.  
   คนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่ เป็นต้น 

 
   2.2 Proper Adjective คณุศัพท์บอกช่ือเฉพาะ หรือวิสามัญคุณศัพท ์ ได้แก่คุณศัพท์ท่ีมี
รูปมาจากคํานามท่ีเป็นชื่อเฉพาะนั่นเอง หรืออาจจะ 

เรียกคุณศัพท์นี้ว่า คุณศัพท์บอกสัญชาติ จะดีกว่า เพราะฟังเข้าใจง่าย ซ่ึงมีรูปเปลี่ยนแปลงมาจาก 
Proper Noun ดังต่อไปนี้  

นามเฉพาะเจาะจง(proper 
Noun) 

  คุณศัพท์บอกชื่อเฉพาะ (proper 
Adjective) 

คําแปล 

England English อังกฤษ 
America American อเมริกา 
Thailand Thai  ไทย 
  India Indian อินเดีย 
Germany German เยอรมัน 
Italy Italian อิตาลี 
Japan Japanese ญ่ีปุ่น 
China Chinese จีน 

2.3 Quantitative Adjective คุณศัพท์บอกปริมาณ ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้ขยายนามบอกจํานวนของ
นามว่า มากหรือน้อย แต่ไม่บ่งชัดลงไปว่ามีจํานวนเท่านั้นเท่านี้ เพียงแต่บอกมาหรือน้อยเท่านั้นเอง 
ได้แก่คําว่า much, many, little, some, any, all เช่น 
   He has many friends.  
   เขามีเพ่ือนมาก 
   I have much money.  
   ฉันมีเงินมาก 
   Please give me some money.  
   กรุณาให้เงินแก่ผมบ้าง 
   All boys stand up.  
   เด็กท้ังหมดยืนข้ึน เป็นต้น 

2.4 Numberal Adjective คุณศัพท์ท่ีบอกจํานวน ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้บอกจํานวนของนามว่า มี
เท่านั้นเท่านี้ ได้แก่  

one , two , tree , ...... , etc. เช่น 
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  She has two books. Daeng has friends. 
หล่อนมีหนังสือ 2 เล่ม แดงมีเพ่ือน 10 คน 
I have few cars.   The first girl is tall. 
  ฉันมีรถ 2-3 คัน เด็กหญิงคนท่ีหนึ่งเป็นคนสูง เป็นต้น 

   2.5 Demonstrative Adjective คุณศัพท์ช้ีเฉพาะ ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้ขยายเพ่ือชี้เฉพาะเจาะจงว่า 
เป็นคนนั้นคนนี้ มิได้หมายถึงคนอ่ืน ได้แก่คําว่า the same,   this, that, these, those, such, such a, เช่น 

This man is my brother. That woman is my mother.  
ชายคนนี้เป็นพ่ีชายของฉัน หญิงคนนั้นเป็นมารคาของฉัน 
I never say such things. He is in the same room. 
ฉันไม่เคยพูดเช่นนั้นเลย เขาอยู่ห้องเดียวกัน เป็นต้น 

   2.6 Possessive Adjective คุณศัพท์บอกเจ้าของ ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีมีรูปมาจากบุรุษสรรพนามรูปท่ี 
3 นั่นเอง ฉะนั้นคุณศัพท์จําพวกนี้เวลาพูดหรือเขียนต้องมีนามตามหลังตลอดไปจะใช้แต่มันโดยลําพังไม่ได้ 
ได้แก่คําว่า my, your, our, his, her, its, their, เช่น 

This is my house. His dog is white. 
นี่คือบ้านของฉัน สุนัขของเขาสีขาว 
Her hands are very clean. That is your suitcase. 
มือของเธอสะอาดมาก นั้นคือกระเป๋าของท่าน 

   2.7 Interrogative Adjective คุณศัพท์คําถาม ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้ขยายนามเพ่ือให้เป็นคําถาม 
ฉะนั้นจึงต้องใช้นําหน้านามตลอดไป หากไม่มีคํานามตามหลังมันเป็นปฤจฉาสรรพนามได้แก่คําว่า What, 
Which, Whose เช่น 

What book is he reading? Which book do you like? 
เขากําลังอ่านหนังสืออะไร? ท่านชอบหนังสือเล่มไหน? 
Whose ruler is this? Whose house is that? 
นี้คือไม้บรรทัดของใคร? นั้นคือบ้านของใคร? 

   2.8 Distributive Adjective คุณศัพท์แบ่งแยก ได้แก่ คุณศัพท์ท่ีใช้ขยายนามเพ่ือแบ่งแยกออกจาก
กันเป็นรายบุคคลหรือรายสิ่ง ตามท่ีผู้พูดต้องการ ได้แก่คําว่า each (แต่ละ) either (อันใดอันหนึ่ง) neither 
(ไม่ท้ังสอง) every (ทุกๆ) อนึ่งให้สังเกตไว้ด้วยว่านามท่ีมีวิภาคคุณศัพท์ 
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ตามข้อ 8 นี้วางอยู่ข้างหน้านามตัวนั้น ต้องเป็นเอกพจน์ตลอดไป เช่น  

Each student is writing his name. Either bank is flooded. 
นักศึกษาแต่ละคนกําลังเขียนชื่อของเขา แต่ละฝั่งของแม่น้ําถูกน้ําท่วม 
Neither school is close to my house. Every girl puts a hat on her head. 
ไม่มีโรงเรียนใดต้ังอยู่ใกล้บ้านฉันเลย เด็กหญิงทุกๆคนใส่หมวดบนศีรษะของเธอ 

    

Adjective ท่ีมานอกแบบ 
      นอกจาก Adjective ท้ัง 8 ชนิดท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ยังมีคําอ่ืนอีกมากมายเยอะแยะท่ีมาใช้เป็นคุณศัพท์
หรือใช้เสมือนหนึ่งเป็นคุณศัพท์ (Adjective) ได้  ตามความเห็นของผู้เขียนแล้วอยากจะเรียกคําท่ีนํามาใช้
เหมือนหนึ่งเป็นคุณศัพท์นั้นว่า "คุณศัพท์ท่ีมานอกแบบ" เพราะคุณศัพท์จําพวกนี้ไม่มีในคุณศัพท์ 8 ชนิดท่ี
กล่าวแล้ว  ดังนั้นจึงได้เรียกว่าคุณศัพท์นอกแบบ ซ่ึงอันนี้มิได้แตกต่างอะไรกับภาษาบาลีเลย   ในขณะท่ีท่าน
กําลังเรียนอยู่ในนามกิตต์กริยากิตต์หรือสนธินั้นจะมีปัจจัยอยู่บางตัวหรือบางพวกท่ีเรียกว่า เป็นปัจจัยนอก
แบบนํามาใช้ร่วมกับปัจจัยในแบบ หรือศีลสิกขาบทของพระท่านก็ดีนอกจากจะมีมาในพระปาฎิโมกข์แล้ว ยังมี
มานอกพระปาฎิโมกข์อีกใช่ไหมครับ  หรือท่านจะคัดค้านกับผู้เขียนว่าไม่จริง ไม่จริงก็เชิญเถิดไม่ขัดข้องดังนั้น
คุณศัพท์ท่ีมานอกแบบก็ได้ ได้แก่คําต่อไปนี้ คือ 
1. คํานาม (noun) ใช้เป็น Adjective ขยายนามด้วยกันได้ แต่ให้วางไว้หน้านามท่ีมันไปขยายเสมอ เช่น 
    They study at Suan Kularb school every day. 
    พวกเขาเรียนอยู่ท่ีดรงเรียนสวนกุหลาบทุก ๆ วัน 
    (Suan Kularb เป็นนาม แต่นํามาใช้เป็น Adjective ขยาย school) เป็นต้น 
 
2. คํานามท่ีใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยมี Apostrophe's มาใช้ควบด้วยนั้นนํามาใช้เป็น Adjective ขยาย
นามได้ และให้เรียงไว้หน้านามตัวนั้นตลอดไป เช่น 
   Daeng's house was built in Bangkok last year. 
   บ้านของแดงได้สร้างไว้ในกรุงเทพฯ เม่ือปีกลายนี้ 
   (Daeng's เป็นคํานามท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ แต่นํามาใช้เป็น Adjective ขยาย house) 
 
3. Infinitive กริยาสภาวมาลา นํามาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามได้ แต่ต้องวางไว้หลังนามท่ีมันไปขยายเสมอ 
ห้ามวางไว้หน้า เช่น 
   This is the book to read. นี่คือหนังสือสําหรับอ่าน 
   (to read เป็น Infinitive นํามาใช้เป็น Adjective ขยาย book) 
 
4. Participle ซ่ึงจะเรียนอย่างละเอียดในอีกบทหนึ่ง นํามาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนามท่ัวไปได้ และให้วางไว้
หน้านามท่ีมันไปขยายทุกครั้งด้วย เช่น 
   The standing boy is afraid of the running dod. 
   เด็กท่ียืนอยู่กลังสุนัขท่ีวิ่งมา 
  (standing,running เป็น Participle ท่ีนํามาใช้เป็นคุณศัพท์ขยาย boy,dog ได้) 
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5. Gerund คือคํากริยาท่ีเติม ing แล้วนํามาใช้อย่างนาม นํามาใช้เป็นAdjective ขยายนามได้ และให้วางไว้
หน้านามท่ีมันไปขยายเสมอ เช่น 
    We have a swimming pool near the school. 
   พวกเรามีสระว่ายน้ําอยู่ใกล้ ๆ กับโรงเรียน 
   (swimming เป็น Gerund นํามาใช้เป็นคุณศัพท์ขยาย pool) 
 
6. Adjective Clause คุณานุประโยคนํามาใช้เป็น Adjective ขยายนามได้แต่ต้องวางไว้หลังนามท่ีมันขยาย
ตลอดไป เช่น 
    The boy who is learning English is my brother. 
    เด็กผู้ซ่ึงกําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่คือน้องชายของผม 
  (who is learning English เป็นคุณานุประโยค ทําหน้าท่ีเป็นคุณศัพท์ขยาย boy ท่ีอยู่ข้างหน้า เป็นต้น) 
 

WORD ORDER 

 Word order คือ การเรียงลําดับคําเก่ียวกับเรื่อง Word order นี้ เพ่ือทดสอบความสามารถของนักเรียนใน
เรื่องการเรียงลําดับคํา ฉะนั้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดเรียงหรือวางตําแหน่งของคํา
ได้ถูกต้อง ขอกล่าวสรุปไว้โดยย่อดังนี้ 

Position of Adjectives 
การเรียงลําดับคําในประโยคลักษณะนี้ มีเกณฑ์การเรียงลําดับก่อนหลังตามลําดับข้ัน ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี 1   Pointing word ได้แก่คํา 3 ประเภท คือ 
          ก. Articles เช่น a, an, the 
          ข. Demonstrative Adjectives เช่น this, that, these, those  
          ค. Possessive Adjectives เช่น my, your, her, his 
ลําดับท่ี 2 Quantity ได้แก่คํา 3 ประเภท คือ  
          ก. Ordinal number เช่น first, second, third,  
          ข. Cardinal number เช่น two, three, four,………… 
          ง. Indefinite adjectives เช่น some, many, few, a lot of 
 
ลําดับท่ี 3  Size คือ คําท่ีแสดงถึงขนาด เช่น big, large, small, tall 
ลําดับท่ี 4  Quality คือ คําท่ี บอกคุณภาพของสิ่งนั้น เช่น good, bad, beautiful  
ลําดับท่ี 5  Colour คือ คําท่ีบอกถึงสี เช่น red, blue, white  
ลําดับท่ี 6  Nationality คือ คําท่ีบอกสัญชาติ เช่น Thai, Burmese  
ลําดับท่ี 7  Material คือ คําท่ีบอกถึงชนิดของวัตถุ เช่น silk, leather , steal 
ลําดับท่ี 8  Noun คือ คํานามท่ีเรากล่าวถึง เช่น skirt, cat, purse 
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แบบฝึกหัด 

คําส่ัง จงขีดเส้นใต้คําท่ีเป็นAdjective และบอกด้วยว่าเป็น Adjective ประเภทไหน 

1. He is reading an English newspaper in his room. 
  2. Some people have much money but never happy. 
  3. This car was bought from Japan last month. 
  4. Six boys are playing football in the field. 
  5. They love their teacher very much. 
  6. Which pencil do you like best? 
  7. I like to read the Thai literature every day. 
  8. Either bank is flooded.  
  9. Every girl has her lunch at school. 
  10. She has many friends in America. 
 
คําส่ัง จงขีดเส้นใต้คําท่ีอยู่ในวงเล็บซ่ึงเห็นว่าถูกต้องตามหลักการใช้ Adjective 

1. Even he was (asleep, sleeping) but his brain seemed to be at work. 
2. Today John is (good, well) so he smiles all time. 
3. A (good, well) student must be at school every day. 
4. We live in the (wooded, wood) houses. 
5. I saw the (awake, waking) boy in the house last night. 
6. A (ill, sick) man can't work hard. 
7. He is my (older, elder) brother working with this company. 

คําสั่ง  ให้กาเครื่องหมายถูกหรือผิดกับ Adjective ท่ีใช้ขยายนามในประโยคต่อไปนี้ 

1. (................) Seri is tall six feet. 
  2. (................) This road is twenty feet wide. 
  3. (................) She is sixteen years old. 
  4. (................) Is there necessary anything to do? 
  5. (................) I here is nothing important for us to see. 
  6. (................) The wise John is coming here soon. 
  7. (................) We love Napoleon, the Great. 
  8. (................) Burma is our neighboring country. 
  9. (................) Isabella is a well girl. 
  10. (................) I am a short teacher. 
  11. (................) David is interested in new something. 
  12. (................) They are twenty years old. 
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Types (ชนิดของคํากริยา) 

คํากริยาเป็นการบอกอาการ หรือการกระทํา  (Action) หรือความมีอยู่ เป็นอยู่ (being) หรือ สภาวะ
ความเป็นอยู่ (state of being) 

การกระทํา ความมีอยู่ ,เป็นอยู่ สภาวะความเป็นอยู่ 
He eats He is a boy. He seemed tired. 
He went home She has a beautiful house. This cake tastes good. 

การจําแนกชนิดของคํากริยา  มีการแบ่งไว้หลายวิธีสุดแต่จะคํานึงอะไรเป็นหลัก เช่น 

1. แบ่งตามหน้าท่ีโดยยึดเป็นกรรม (Object) เป็นเกณฑ์มี 2 ชนิด 

1.1 Transitive Verbs (สกรรมกริยา) คํากริยาท่ีต้องมีกรรมมารับ เช่น    He bought a 
book. ( a book เป็นกรรม )  
1.2 Intransitive Verbs (อกรรมกริยา) คํากริยาท่ีไม่ต้องมีกรรม    เช่น   He arrived late. 

2. แบ่งตามหน้าท่ี เป็นคํากรยิาหลัก (Main Verbs) และคํากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) 

2.1 Main Verbs  ( คํากริยาหลัก) เป็นคํากริยาท่ีทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระในประโยค เช่น  He 
went to Australia last year. 
2.2 Auxiliary Verbs ( คํากริยาช่วย ) ทําหน้าท่ีช่วยคํากริยาหลัก  เช่น  He has gone to 
Australia. 

3. แบ่งตามหน้าท่ีเป็นคํากริยาแท้ ( Finite Verbs) และกริยาไม่แท้ ( Non-finite Verbs) 

Finite Verbs  ( คํากริยาแท้ ) ทําหน้าท่ีแสดงกริยาอาการท่ีแท้จริงของประธานในประโยคมีการเปลี่ยนรูปไป
ตามSubject , Tense, Voice และ Mood เช่น   

Subject 
I go to school every day  
He goes to school every day  
They go to school every day 

Tense  
He goes to school every day  
He went to school  yesterday  
He's going to school tomorrow 

Voice 
Someone killed the snake. ( Active )  
The snake was killed . ( Passive ) 

Mood 
I recommend that he see a doctor.  
    (ไม่ใช่ he sees )  
If I were you, I would not do it. ( ไม่ใช่ I was ) 

Chapter 4 
 

Verbs 
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Non-finite Verbs  ( คํากริยาไม่แท้ )หรือ Verbal  เป็นคําท่ีมีรูปจากคํากริยาแต่ไม่ได้ทําหน้าท่ีคํากริยาแท้ 
มี 3  รูปคือ  

a. Infinitives  เป็นคํากริยาท่ีอยู่ในรูปกริยาช่องท่ี 1 นําหน้าด้วย to ทําหน้าท่ี noun , 
adjective  และ adverb 

 He lacked the strength to resist.  
     ( to resist ทําหน้าท่ี adjective) 
  We must study to learn.  
     ( to learn ทําหน้าท่ี adverb)  
b. Gerunds    เป็นคํากริยาเติม ing  ทําหน้าท่ีเป็นคํานาม ( noun ) เช่น 

They do not appreciate my singing.  
   พวกเขาไม่ชอบการร้องเพลงของฉัน  ( singing  เป็นคํานามท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรม ) 
I like swimming. 
  ฉันชอบว่ายน้ํา.  ( swimming  เป็นกรรมของ like ) 
c. Participles  คํากริยาท่ีเติม ing  หรือ กริยาช่องท่ี 3   ท่ีทําหน้าท่ีเป็นคําคุณศัพท์ ( Adjective 
)  มี 2 รูปแบบคือ 

* Present Participles   เป็นคํากริยาท่ีเติม ing เช่น 
  The crying baby had a wet diaper. 
     เด็กท่ีร้องอยู่นั้นผ้าอ้อมเปียก  ( crying เป็นคําคุณศพัท์ขยาย baby ) 

* Past Participles เป็นคํากริยาช่องท่ี3 เช่น 
  The broken bottle is on the floor. 

4. แบ่งตามโครงสร้างโดยยึดการเปล่ียนรูปของคํา (conjugation) ได้แก่ 

Regular Verbs ( คํากริยาปกติ )  เป็นคํากริยาท่ีเติม ed เม่ือเป็น past และ past participle เช่น 

walk walked walked 
stop stopped Stopped 
work worked worked 

Irregular Verbs ( คํากริยาอปกติ ) เป็นคํากริยาท่ีมีรูป past และ past participle ต่างไปจากรูปเดิมหรือคง
รูปเดิม เช่น 

send sent sent 
go went Gone 
see saw seen 
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Adverbs (คํากริยาวิเศษณ์) คือ คําท่ีใช้ขยายคํากริยา (verb) , ขยายคุณศัพท์ (adjective) และขยาย

คํากริยาวิเศษณ์ (adverb)  
 
หน้าท่ีของ Adverb 
1. ขยายคํากริยา (verbs) เช่น 

      She walks clumsily. (เธอเดินงุ่มงาม) 
                  v.       adv. 
  

2. ขยายคําคุณศัพท์ (adjective) เช่น 
          She is very cute. 
                      adv.    adj. 
 

3. ขยายคํากริยาวิเศษณ์ (adverbs) เช่น 
         That dog runs very quickly. 
                               adv.    adv. 

ชนิดของ Adverbs 

1. Adverb of Manner เป็น adverb ท่ีบอกอาการหรือลักษณะการกระทํา ใช้ตอบคําถามท่ีข้ึนต้น
ด้วย How? เช่น hard = หนัก , fast = อย่างเร็ว , happily = อย่างมีความสุข  เป็นต้น 
 

ตําแหน่งอยู่ในประโยคคือ   
1. หลังคํากริยา เช่น I run quickly. 

         2. หลังกรรมตรง  เช่น She looks at me angrily. 
* หมายเหตุท่ีมาของ Adverb of Manner  
 

ได้จากการเติม -ly ข้างท้าย adjective ถ้า adjective ลงท้ายด้วย y หน้า y ไม่ใช่ a , e , o , u ให้
เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม -ly 

good เปลี่ยนเป็น well 
บางคําท่ีเป็นได้ท้ัง adjective และ adverb เช่น hard , fast  , late , early 
 
 

Chapter 5 
 

Adverbs 
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2. Adverb of Degree บอกระดับความเข้ม  เช่น very = มาก  , quite = ทีเดียว , rather = 
ค่อนข้าง , almost = เกือบจะ , extremely = อย่างยิ่ง , too = มากไป  
            
ตําแหน่งในประโยค 
            1. ไว้หน้าคําคุณศัพท์ เช่น It's very loud.   
            2. ไว้หน้า adverb เช่น She sings very sweetly. 
 
3.  Adverb of Place บอกสถานท่ี เช่น up , down , here , there 
 
ตัวอย่างประโยค  
Jim came here yesterday.  
We have to go there. (อยู่หลังคํากริยา) 
Please bring then inside. 

4. Adverb of Frequency ใช้ขยายคํากริยา เพ่ือบอกถึงความถ่ีของการกระทํา และจะวางไว้หน้า
คํากริยานั้นๆด้วย ยกเว้น   sometimes อยู่ ต้นประโยคก็ได้ เช่น         

always     สมํ่าเสมอ               
usually     เป็นประจํา        
often   บ่อยๆ 
sometimes     บางครั้งบางคราว      
seldom     นานๆครั้ง       
never      ไม่เคย  

 

Examples:      Sandy always goes to school early.  
                            Mary usually cooks dinner.  
                             We often drink milk.  
                             I never go to London.  
    Sometimes I eat pizza for lunch. 

          5. Adverb of time บอกเวลา ตอบคําถาม When เช่น Tonight (คืนนี้) , during winter (ระหว่าง
ฤดูหนาว) , early (แต่เช้าตรู) , tomorrow (พรุ่งนี้) ,  yesterday (เม่ือวานนี้) , soon (ในไม่ช้า) 
               

ตําแหน่งในประโยค  ไว้ท้ายประโยค I will go to London next week. 
วางไว้ต้นประโยค เม่ือต้องการเน้น เช่น Tomorrow I will fly to Italy. 
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การเรียงลําดับ Adverbs หลายคําในประโยคเดียวกัน 

   1. คํากริยาท่ัวไป ให้เรียงลําดับดังนี้ เช่น He worked carefully in the office every day last year. 
            (M)            (P)               (F)            (T) 
  2. กริยาท่ีแสดงความเคลื่อนไหว เช่น My sun sometimes went go to school by bike last month 

หมายเหตุ  
         M = Manner 
         P = Place 
         F = Frequency 
         F = Time 
 
Adverb คือ คําท่ีใช้ทําหน้าท่ีขยายกริยา ขยายคุณศัพท์ หรือขยาย Adverb ด้วยกันเองก็ได้ จะขอ

ยกตัวอย่างพอสังเขปให้ดูต่อไปนี้    
ขยายกริยาเรียงไว้หลังกริยา   

  The old woman walks slowly. หญิงชราคนนั้นเดินอย่างช้าๆ 
   (slowly เป็น Adverb เรียงไว้หลังหริยา walks) 
 

ขยายคุณศัพท์เรียงไว้หน้าคุณศัพท์  
Saensak is very strong. แสนศักด์ิเป็นคนแข็งแรงมาก 
(very เป็น Adverb เรียงไว้หน้าคุณศัพท์ strong) 

 
ขยายกิรยาวิเศษณ์เรียงไว้หน้ากริยาวิเศษณ์ 

   The train runs very fast. รถไฟวิ่งเร็วมาก 
(very เป็น Adverb จึงเรียงไว้หน้า Adverb "fast") 

 
ชนิดของ Averb 
Adverb แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ 3 หมวด คือ 
 1. Simple Adverb   = กริยาวิเศษณ์สามัญ 
2. Interrogative Adverb= กริยาวิเศษณ์คําถาม 
3. Conjunctive Adverb= กริยาวิเศษณ์สันธาน 

 
Simple Adverb 

 
Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ท่ีใช้ขยายกริยา ขยายคุณศัพท์และขยายกริยาวิเศษณ์ 

ด้วยกันเองก็ได้ตามธรรมดานี้เอง Simple adverb แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ 
1. Adverb of Time คือ กริยาวเศษณ์บอกเวลา ได้แก่คําว่า now, ago, then, already, soon, late, 
before, after, since, yesterday, tomorrow, today, every day, every week, etc. เช่น 
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I must go now.ฉันจะต้องไปเด๋ียวนี้ 
Somsri bought a book yesterday.สมศรีซ้ือหนังสือเล่มหนึ่งเม่ือวานนี้ 
 

2. Adverb of Place คือ กริยาวิเศษณ์บอกสถานท ได้แก่คําว่า near, far, in, out, here, there, inside, 
outside, outside, etc, เช่น 

He goes there twice a day.เขาไปท่ีนั้นวันละ 2 ครั้ง 
We have to stay here today.พวกเราจะต้องพักอยู่ท่ีนี่วันนี้ 
The manager has just gone out when you come in. ผู้จัดการเพ่ิงจะออกไปข้างนอก ตอนคุณ

เข้ามาเข้าใน เป็นต้น 
 

3. Adverb of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์บอกความสมํ่าเสมอ ได้แก่คําว่า always, often, seldom, 
hardly, once, twice, again, sometimes, usually, rarely, frequently, lately, etc. เช่น 
 

He always goes to the cinema after school. เขาไปดูหนังเสมอ ๆ หลังจากเลิกโรงเรียนแล้ว 
เป็นต้น 

 
4. Adverb of Manner คือ กริยาวิเศษณ์บอกกริยาอาการ ได้แก่คําว่า well, slowly, quickly, fast, 
probably, certainly, etc. เช่น  

He speaks Thai well.เขาพูดไทยได้ดีมาก 
Why do you walk so quickly? ทําไมคุณจึงเดินเร็วนัก? เป็นต้น 

 
5. Adverb of Quantity คือ กริยาวิเศษณ์บอกปรมาณมากน้อย ได้แก่คําว่าmany, much, very, too, 
quite, rather, etc, เช่น 

This question is very easy.คําถามนี้ง่ายมาก 
She loves me very much.หล่อนรักผมมาก เป็นต้น 
 

6. Adverb of Affirmation or Negation คือ กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ ได้แก่คําว่า yes, no, 
not, not at all เช่น 

Do you understand me? คุณเข้าใจผมไหม? Yes, I do.ครับ, ผมเข้าใจ 
Does he come here every day? เขามาท่ีนี่ทุกวันหรือ? No, he doesn't. เปล่า, เขาไม่

มา เป็นต้น 
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Interrogative Adverb แบ่งออกเป็นก่ีชนิด 
 

กริยาวิเศษณ์ท่ีใช้ขยายกริยาเพ่ือให้เป็นคําถาม ซ่ึงบางคําก็เป็นคํา ๆ เดียว บางคําก็เป็น   คําผสม กริยา
วิเศษณ์คําถามเวลาพูดหรือเขียนต้องวางไว้ต้นประโยคเสมอ แบ่งออกเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ 

 
1. บอกเวลา (Time) ได้แก่คําว่า When (เม่ือไร) How long (นานเท่าไร) เช่น 

When will he come here again? เม่ือไหร่เขาจะมาท่ีนี่อีก? Next Year.ปีหน้า 
How long have you been here? คุณได้มาอยู่ท่ีนี่นานเท่าไรแล้ว? For five years.เป็นเวลา 5 ปี

แล้ว เป็นต้น 
2. บอกสถานท่ี (Place) ไดแ้ก่คําว่า When (ท่ีไหน) เช่น 

Where does he live? เขาอยู่ท่ีไหน? He lives in Bangkok.เขาอยู่ในกรุงเทพฯ 
3. บอกจํานวน (Number ได้แก่คําว่า How many (มากเท่าไร) How often (ก่ีครั้ง) เช่น 
  How often does she come here? หล่อนมาท่ีนี่บ่อยไหม? (หมายถึงก่ีครั้งนั่นแหละ)  

How many books have he? Ten. เขามีหนังสือมากเท่าไร?  10 เล่ม 
4. บอกกริยาอาการ (Manner) ได้แก่คําว่า How (อย่างไร) เช่น 

How do you do this?  คุณทําสิ่งนี้ได้อย่างไร 
   How does she come here? หล่อนมาท่ีนี่ได้อย่างไร เป็นต้น 
5. บอกปริมาณ (Puantity) ได้แก่คําว่า How much (มากเท่าไร) เช่น 

How much do you pay? คุณจ่ายมากเท่าไร 
How much is it? ราคาเท่าไร? เป็นต้น 

6. บอกเหตุผล (Reason) ได้แก่คําว่า Why (ทําไม) เช่น 
Why do they go to Hong Kong every day? ทําไมพวกเขาจึงไปฮ่องกงทุก ๆ วัน? 

   Why doesn't she love you? ทําไมหล่อนจึงไม่รักคุณ? เป็นต้น 

Conjunctive Adverb 

กริยาวิเศษณ์ท่ีใช้เป็นคําเชื่อม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีว่ากริยาวิเศษณ์ตัวนี้จะทําหน้าท่ีเชื่อมตัวนี้จะทําหน้าท่ี
เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลัง ให้สัมพันธ์กัน ได้แก่คําว่า why, where, when, how, whenever, 
while, as, wherever, etc. นั่นเอง 

สรุปแล้ว comjunctive adverb นี้ก็ทําหน้าท่ี 2 อย่าง คือ เป็นท้ังกริยาวิเศษณ์และสันธานไปพร้อม
กัน เช่น  

I know what you did yesterday. ผมรู้ว่า คุณทําอะไรเม่ือวานนี้ (what เป็น  conjunctive 
adverb) 
   He knows how I go there. เขารู้ว่าผมไปท่ีนั่นได้อย่างไร  (how เป็น conjunctive adverb) 

Do as I told you. จงทําตามท่ีผมบอกคุณนั่นแหละ (As เป็น conjunctive adverb) 
He will go wherever she goes. เขาจะไปท่ีไหนก็ได้ท่ีหล่อนไป (wherever เป็น conjunctive 

adverb)  
My aunt likes to visit me whenever I am at home. ป้าของผมไปเยี่ยมผมอยู่บ้าน (whenever 

เป็น conjunctive adverb) 
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รูปศัพท์หรือแหล่งกําเนิด ของ Adverb 
 
Adverb มีรูปศัพท์หรือแหล่งกําเนิดมาจากคําต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ยืมคํานามมาใช้เป็น adverb ได ้ เช่น 
Daily ประจําวัน, รายวัน 
Sometimes บางครั้ง 
Week, month, etc. สัปดาห์, เดือน, เป็นต้น 

2. มีรูปของตนเองมาโดยกําเนิด จะต่อเติมหรือตัดออกแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ได้แก่คําว่า 
here, there, hard, always, well, often, too, very, early, seldom, etc. 

3. มีรูปมาจากการรวบรวมบุรพบทเข้ากับนาม แล้วนํามาใช้เป็น adverb ได้ ได้แก่คําต่อไปนี้ 
to + day = today วันนี ้
to + morrow= tomorrowวันพรุ่งนี้ 
in + side= insideข้างใน 
out + side= outsideข้างนอก 

 
4. มีรูปมาจากการเติม A เข้าข้างหน้านามหรือกริยา แล้วนามหรือกริยาตัวนั้นนํามาใช้เป็นกริยา

วิเศษณ์ได้ ได้แก่คําต่อไปนี ้
a + way= awayไม่อยู่, จากไป, ไกลออกไป 
a + go= agoล่วงมาแล้ว 
a + bed= abedบนเตียง 
a + foot= afootด้วยเท้า, โดยเท้า 
a + live= aliveมีชีวิตอยู่ 

 
5. มีรูปแบบมาจากคุณศัพท์โดยการเติมปัจจัย ly ลงข้างท้าย แล้วคุณศัพท์ตัวนั้นก็จะกลับ

กลายเป็น Adverb ไปทันที แต่การเติม ly เป็นปัจจัย 
หลักเกณฑ์ดังต่อ   ไปนี้คือ 
 
5.1 ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปล่ียน y เป็น I แล้วจึงเติม ly 

เช่น 
 

เป็นคุณศัพท์ คําแปล เป็นกริยาวิเศษณ์ คําแปล 
easy ง่าย easily อย่างง่าย 
heavy หนัก heavily อย่างหนัก 
happy มีความสุข happily อย่างมีความสุข 
merry ร่าเริง merrily อย่างร่าเริง 
lazy เกียจคร้าน lazily อย่างเกียจคร้าน 
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5.2 ถ้า Adjective นั้นลงท้ายด้วย e และหน้า e นั้นเป็น l ให้เปล่ียน e เป็น y เพราะเม่ือเปล่ียน
แล้วมีค่าเท่ากับ ly ปัจจัย เช่น 
 

เป็นคุณศัพท์ คําแปล เป็นกริยาวิเศษณ์ คําแปล 
suitable เหมาะสม suitalbly อย่างเหมาะสม 
simple ง่าย simply อย่างง่าย 
comfortable สะดวกสบาย somfortably อย่างสะดวกสบาย 

 
   5.3 นอกจากกฎเกณฑ์ท่ีลงท้ายตามข้อ 1-2 แล้ว เม่ือต้องการให้เป็นกริยาวิเศษณ์ 

(Adverb) ให้เติม ly ปัจจัยได้เลย ไม่ต้องลังเลใจให้เสียเวลา เช่น 
 

เป็นคุณศัพท์ คําแปล เป็นกริยาวิเศษณ์ คําแปล 
bad เลว badly อย่างเลว 
brave กล้าหาญ bravely อย่างกล้าหาญ 
quick รวดเร็ว quickly อย่างรวดเร็ว 
slow ช้า slowly อย่างช้า 
wise ฉลาด wisely อย่างฉลาด 
sad เศร้าใจ sadly อย่างเศร้าใจ 
    

 
Adverb บางคําเป็นรูปเดียวกับ Adjective 

มี Adverb อยู่บางตัวซ่ึงมีรูปเช่นเดียวกันกับ Adjective พูดง่าย ๆ ก็คือ คํา ๆ เดียวได้ท้ัง Adverb 
และ Adjective ว่าอย่างง้ัน ทีนี้ปัญหาต่อไปอีกก็คือว่าเม่ือคําเหล่านี้มีรูปเหมือนกันท้ังใช้เป็น Adverb และ 
Adjective เช่นนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นอะไรในประโยคนั้น ๆ 
 
คําต่อไปนี้เป็นได้ท้ัง Adjective และ Adverb 

สุดท้ายแต่วิธีใช้ หรือตําแหน่งวางไว้ในประโยคของมันได้แก่ 
 

fast เร็ว first ท่ีหนึ่ง fair อย่างยุติธรรม 
hard หนัก deep ลึก long นาน , ยาว 
low ตํ่า high สูง right ถูก 
loud ดัง wrong ผิด straight ตรง 
enough พอ short สั้น late สาย 
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คําท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ ถ้านําไปใช้โดยวางไว้หน้านามหรือหลัง Verb to be, taste, feel, smell, 
etc. ทําหน้าท่ี เป็น Adjective แต่ถ้านําไปใช้โดยวางไว้หลังกริยาท่ัว ๆ ไป นอกจาก Verb to do ฯลฯ ตามท่ี
กล่าวมาแล้ว ทําหน้าท่ีเป็น Adverb ตัวอย่าง เช่น 

 
เป็น Adjective เป็น Adverb 
This is a fast train. This train runs fast. 
นี่คือขบวนรถเร็ว รถไฟขบวนนี้ว่ิงเร็ว 
He is a hard worker. Kriangsak works hard today. 
เขาเป็นคนทํางานหนัก วันนี้เกรียงศักดิ์ทํางานหนัก 
She sings with a low voice. Con you speak low? 
เธอร้องเพลงด้วยน้ําเสียงต่ํา คุณพูดเสียงต่ํา ๆ ได้ไหม? 
Danai is the first boy. Danai must go first. 
ดนัยเป็นเด็กคนหนึ่ง ดนัยจะต้องไปก่อน 

 
Adverb ท่ีเติม ly มีความหมายแตกต่างกับท่ีไมีเติม ly 
 

รูปเดิม คําแปล เม่ือเติม ly คําแปล 
late สาย lately เม่ือเร็วๆนี้ 
hard หนัก,ยาก hardly แทบจะไม่ 
direct ตรง directly ทันที 
fair ยุติธรรม fairly พอใช้ 
high สูง highly อย่างย่ิง 
near ใกล้ nearly เกือบจะ 
short ส้ัน shortly ในไม่ช้า 

 
 

ตัวอย่าง late , lately 
เป็น Adjective : Daeng was late for his class. แดงมาเรียนสาย 
เป็น Adverb    : They com late. เขามาสาย 
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แบบฝึกหัด 
 

คําส่ัง จงเติมคํา Adjective หรือ Adverb ท่ีเห็นว่าถูกต้งท่ีสุดลงในช่องว่าง 
1.  The weather is..................cold today. (many, much, very, too) 

    2. She is..................old to work with me. (very, much, little, too) 
    3. He writes his name..................(well, bad, quick, slow) 

4. Don't go to school..................(lately, late, soon) 
    5. My family lived with each other..................(happy, happily, happiness) 

6. It is raining..................to go out. (hardly, hard, hardness) 
    7. Your answer is very..................(correctly, correct) 
    8. I..................get up at six o'clock. (usual, usually) 
    9. The Thai soldiers fought with the Burmese..................(brave, bravely) 

10. I..................(hard, hardly)have free time these days. 
11. These students go to school..................(late, lately)every day. 
12. Isabella has just heard from her husband..................(late, lately) 
13. John is a..................(short, shortly)man. 

 
คําส่ัง จงบอกคําท่ีพิมพ์ด้วยตัวดํานั้นว่าเป็น Adjective หรือ Adverb 

    14. That plane flew high over the high mountain. 
_____________________. 
15. The water in the Chao Phaya River is deep and it runs deep. 
_____________________. 
16. Lob comes late to class today. He is ten minutes late. 
_____________________. 
17. Chit must work hard because his work is hard. 
_____________________. 
18. This is a fast train and it will run fast. 
_____________________. 
19. Your answer is right because you do it right. 
_____________________. 
20. His voice is loud so he speaks loud. 
_____________________. 
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Preposition คือ คําท่ีโยงคํานาม นามวลี หรือคําสรรพนามเข้ากับคําอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เก่ียว
เนื่องกัน เช่น on, in, under, at, between 

1.   ประเภทของคําบุพบทคําบุพบทแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
1.1 คําบุพบทบอกสถานท่ี (prepositions of place) เช่น at, on, in, etc. ตัวอย่าง  
  Jane is at home. 
  Henry is on the ship. 
  The Smiths are in Italy. 

1.2 คําบุพบทบอกตําแหน่ง (prepositions of position) เช่น above, beneath, behind, in front 
of, etc. ตัวอย่าง  
  There is a big tree in front of Jane’s house. 
  Henry is hiding behind the bush. 
  Peter’s book is beneath Bill’s book. 

1.3 คําบุพบทบอกการเคลื่อนไหว (prepositions of motion) เช่น through, into, towards, out 
of, away from, etc. 
ตัวอย่าง  
  The train is going through the tunnel. 
  Peter is walking towards the monument. 
  Ann is driving into the parking lot. 

1.4 คําบุพบทบอกทิศทาง (prepositions of direction) เช่น up, down, across, along, etc. 
ตัวอย่าง  
  Susan is driving up the hill. 
  Peter is walking across the street. 
  Jane is walking along Chaeng Watthana Road. 

1.5 คําบุพบทบอกเวลา (prepositions of time) เช่น on, in, at, by, after, before, etc. ตัวอย่าง  
  I play football on Monday. 
  I will finish the project in a year. 
  Jane gets up at six o’clock. 
  I arrived before Jim. 

Chapter 6 
 

Prepositions 
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1.6 คําบุพบทบอกลักษณะอาการ (prepositions of manner) เช่น in, with, without, etc. 
ตัวอย่าง  
  Ann speaks in a very low voice. 
  Peter listened with great interest. 
  Nobody can live without hope. 

1.7 คําบุพบทบอกความสัมพันธ์ (prepositions of relationship) เช่น about, of, with, in, from, 
etc. ตัวอย่าง  
  The children are talking about toys.  
  Bangkok is the capital of Thailand. 
  The girl with long hair is my sister. 
  The boy in the blue suit is my son.  

2. การใช้คําบุพบทประเด็นสําคัญเก่ียวกับการใช้คําบุพบท มีดังนี้ 

2.1 การใช้คําบุพบทให้ถูกต้องมักต้องอาศัยการสังเกตและจดจํา ว่าในสถานการณ์นั้น ๆ จะต้องใช้คํา
บุพบทคําใด เช่น เม่ือกล่าวถึงวัน ต้องใช้คําบุพบท on เม่ือกล่าวถึงเดือน ต้องใช้คําบุพบท in เป็นต้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  I study English on Monday. 
  I started studying English in 1990. 
  I watch TV in the evening. 
       

2.2 ถึงแม้ว่าคําบุพบทแต่ละคําจะมีความหมายของตัวเอง แต่คําบุพบทมักถูกนําไปใช้คู่กับคําอ่ืน ๆ 
และทําให้เกิดความหมายพิเศษ มีลักษณะคล้ายสํานวน ตัวอย่าง  

1. approve of (เห็นชอบ)                    We approve of the new plan.  
2. angry at หรือ  angry with (โกรธ)      We are angry at/with John.  
3. satisfied with (พอใจกับ)    We are satisfied with our success.  
4. believe in (เชื่อ)                      We believe in God.  
5. depend on (พ่ึงพา)            We have to depend on our parents.  
6. have faith in (มีศรัทธาใน)    We have faith in our government.  
7. look at (มองดู)      Tom is looking at a painting.  
8. look after (ดูแล)           Jane looks after her aged mother.  
9. look for (มองหา)       Jane is looking for her lost ring.  
10. proud of (ภูมิใจใน)     We are proud of our children.  
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การใช้ in on at กับเวลา 

at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น  
at noon เวลาเท่ียงวัน  
at night เวลากลางคืน  
at midday เวลาเท่ียงวัน  
at six o'clock เวลาหกโมงเช้า  
at Christmas ในวันคริสต์มาส  
  
at ใช้กับสํานวนท่ีเก่ียวกับเวลา เช่น 
at first ในตอนแรก 
at once ในทันที  
at last ในท้ายสุด  
at lunch time ในเวลาอาหารกลางวัน  
at present ขณะนี้  
  

on ใช้กับวันของสัปดาห์ท้ังหมดเช่น  
on Sunday                   วันอาทิตย์ 
on Monday                  วันจันทร์  
on Tuesday                วันอังคาร  
on Wednesday           วันพุธ  
on Thursday                 วันพฤหัสบดี  
on Friday                     วันศุกร์  
on Saturday                 วันเสาร์  
  

on ใช้กับวันท่ี วันสําคัญทางศาสนาหรือทางราชการ และวันหยุดต่างๆ  
on May 1st ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 
on Christmas Day ในวันคริสต์มาส  
on New Year's day ในวันข้ึนปีใหม่  
on holiday   ในวันหยุด  
on vacation ในวันหยุด  
  

in ใช้กับส่วนของวันเช่น  
in the morning ในตอนเช้า   
in the afternoon ในตอนบ่าย   
in the evening ในตอนเย็น   
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in ใช้กับเวลาหรือระยะเวลาท่ียาวข้ึนเช่นเดือน ปี และฤดู 
in 2000 ในปี 2000 
in summer ในฤดูร้อน  
in June 1999   ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999 
in the 21th century ในศตวรรษท่ี 21 
in the past ในอดีต  
in time ทันเวลา  
in the future ในอนาคต  
in a few months ในอีก 2-3 เดือน 
in two hours   ภายในสองชั่วโมง  
in a week's time ในหนึ่งสัปดาห์  

การใช้ in on at กับสถานท่ี  
at ใช้กับบ้านเลขท่ีเช่น at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road 

at ใช้กับสถานท่ีซ่ึงเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้ 
กับสถานท่ีเล็กๆหรือระบุตําแหน่งท่ีแน่นอนเช่น  
at home ท่ีบ้าน  
at the hospital ท่ีโรงพยาบาล  
at the airport ท่ีสนามบิน  
at the bus station ท่ีสถานีขนส่ง  
at the meeting ท่ีประชุม  
at the window ท่ีหน้าต่าง  
at the river ท่ีแม่น้ํา  
at the concert ท่ีคอนเสิร์ต  

 at ท่ีใช้กับสํานวนอ่ืนๆเช่น 
at work ขณะทํางาน  
at best อย่างดีท่ีสุด  
at will ตามความต้องการ  
at least อย่างน้อยท่ีสุด  
at loss ขาดทุน  
at worst อย่างแย่ท่ีสุด  
at large มีอิสระ  
  

on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองท่ีเช่น  
on Silom Road บนถนนสีลม  
on the way home ในระหว่างทางกลับบ้าน  
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on ใช้กับตําแหน่งบนพ้ืนผิวเช่น 
on the table บนโต๊ะ  
on the ceiling บนเพดาน  
on the sidewalk บนทางข้างถนน  
on the floor บนพ้ืน  
on the train บนรถไฟ  
on a bicycle บนรถจักรยาน  
on the wall บนผนัง  
on the coast บนชายฝั่ง  
on paper บนกระดาษ  
  

on ใช้กับสํานวนต่อไปนี้ 
on business ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ  
on tour ในขณะท่องเท่ียว  
on the radio ในวิทยุ  
on air ขณะออกอากาศ  
on television ในโทรทัศน์  
on the phone ทางโทรศัพท์  
on purpose โดยต้ังใจ  
on fire ในขณะไฟไหม้  
on the list ในรายชื่อ  
on pleasure เพ่ือความสนุกสนาน  
on duty ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี  
on guard เตรียมพร้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

in ใช้กับสถานท่ีท่ีค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น 
in Chiang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่  
in Asia ในทวีปเอเชีย  
in the world ในโลก  
in the army ในกองทัพ  
in the sky ในท้องฟ้า  
in the river ในแม่น้ํา  
in the sea ในทะเล  
in the parking lot ในลานจอดรถ  
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นอกจากนี้ยังยังมีคําว่า  

during                    แปลว่า ระหว่าง 
till, until                ใช้เก่ียวกับเวลาแปลว่า จนกระท่ัง จนถึง  
before                     ใช้เก่ียวกับเวลาแปลว่า ก่อน 
after                        ใช้เก่ียวกับเวลาแปลว่า หลัง 
from                       ใช้กับเวลาหรือสถานท่ีแปลว่า นับต้ังแต่ 
from...to                แปลว่า จาก...ถึง 
from...till              แปลว่า ต้ังแต่...ถึง 
between... and     แปลว่า ระหว่าง...ถึง 
by     แปลว่าด้วย(ใช้กับการเดินทางด้วยยานพาหนะ)  

และแปลว่า ข้าง ใกล้ 
in front of             แปลว่า ข้างหน้า 
outside   แปลว่า ข้างนอก ภายนอก 
inside                      แปลว่า ข้างใน ภายใน 
behind                    แปลว่า ข้างหลัง 
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Conjunction คือ คําท่ีใช้เชื่อมระหว่างประโยคต่อประโยค คําต่อคํา หรือระหว่างกริยาต่อกริยา เช่น  
 
ประโยคต่อประโยค 

I study English, but he studies French.ฉันเรียนภาษาอังกฤษ แต่เขาเรียนภาษาฝรั่งเศส 
คํานามต่อนาม 

A boy and a girl are dancing.เด็กชายและเด็กหญิงกําลังเต้นรํา 
กริยาต่อกริยา 

He comes and stays with me at home.เขามาพักอยู่กับฉันท่ีบ้าน เป็นต้น 
 

Conjunction แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
1. Conjunction คําเดียว (Single Conjunction) 
2. Conjunction วลีหรือผสม (Conjunction Phrase) 

 
1. Conjunction คําเดียวท่ีพบเห็นบ่อย ๆ และใช้กันแพร่หลายมีดังต่อไปนี้ 

and 
or 
but 
so 
as 
because 
for 
whether 
until 
after 
before 
if 
though 
that 
when 
besides  

 
 

Chapter 7 

Conjunctions 
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เช่น 
We study in the morning and play in the afternoon. 
He is sick so he goes to see a doctor. 
เขาไม่สบาย ดังนั้นเขาจึงไปหาหมอ ฯลฯ เป็นต้น 

 
2. Conjunction วลีหรือ conjunction ผสมท่ีพบเห็นบ่อย ๆ ได้แก่คําต่อไปนี้ คือ 

either.....or   ไม่อันใดก็อันหนึ่ง 
neither.....nor   ไม่ท้ังสอง 
as well as  เช่นเดียวกันกับ  
not only.....but also  ไม่เพียงแต่.....เท่านั้น แต่อีกด้วย  

ท้ังหมดจะได้อธิบายเป็นรายตัว ดังต่อไปนี้ 
 

Either...or แปลว่า ไม่อันใดก็อันหนึ่ง ใช้สําหรับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไปควบประธาน 2 
ตัว จะใช้กริยาเป็นรูป เอกพจน์หรือพหูพจน์นั้นต้องถือตามประธานตัวหลัง เช่น 

Either you or he is punished tonight.  ไม่คุณก็เขาถูกลงโทษคืนนี้ 
Either he or I am mistaken.  ไม่เขาก็ผมเป็นผู้ผิด เป็นต้น 

 
Neither...nor แปลว่า "ไม่ท้ังสอง" ใช้สําหรับปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ถ้าไปควบประธาน 2 ตัว จะใช้กริยา

เอกพจน์หรือพหูพจน์นั้น ต้องถือตามประธานตัวหลังเช่นเดียวกัน เช่น 
Neither her friends nor she speaks Chinese.  ท้ังเพ่ือนของเธอและเธอไม่พูดภาษาจีน 
Neither you nor he studies mathematics.  ท้ังคุณและเขาไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์  

เป็นต้น 
       

as well as แปลว่า "เช่นเดียวกันกับ" เม่ือไปควบประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาเป็นพจน์อะไรนั้นสําหรับ
ตัวนี้ต้องถือเอาตาม ประธานท่ีอยู่ข้างหน้า เช่น 

Manop as well as his friends is playing football.  มานพก็เช่นเดียวกันกับเพ่ือนของ
เขากําลังเล่นฟุตบอล 

He as well as I is sick.  เขาก็เช่นเดียวกันกับผมไม่สบาย เป็นต้น 
  

Not only...but also แปลว่า "ไม่เพียงแต่...เท่านั้น แต่ยัง อีกด้วย" เราใช้สันธานวลคํีานี้ เพ่ือเน้น
น้ําหนักของข้อความท้ังสองอย่างให้เด่นชัดข้ึนแต่สิ่งท่ีนํามาให้ ใช้หรือกล่าวถึงนั้น ต้องมีความสามารถไปทาง
เดียวกัน เช่น ดีก็ดีด้วยกัน เช่น 

Malisa is not beautiful but also clever.  มาลิสาไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีก
ด้วย 

Wichai is not only stupid but also lazy.  วิชัยไม่ใช่เพียงแต่โง่เท่านั้น แต่ยังข้ีเกียจอีก
ด้วย 
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not only.......but also "อนึ่งถ้า" ไปใช้เชื่อมประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาเป็นพจน์อะไรนั้นต้องถือตาม
ประธานตัวหลัง  

Not only your friends but also your sister wants to see the cinema tonight. 
ไม่เพียงแต่เพ่ือนของท่านเท่านั้น แต่น้องสาวของท่านด้วยท่ีต้องการไปดูหนังคืนนี้ 
Not only I but also my friends are studying English every day. 
ไม่เพียงแต่ผมเท่านั้น แต่เพ่ือนของผมอีกด้วยท่ีกําลังเรียนภาษาอังกฤษทุก ๆ วัน 

 
 
 

แบบฝึกหัด 
คําส่ัง จงเติม Conjunction ท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดลงในช่องว่างต่อไปนี้ คําท่ีกําหนดให้เติมอยู่ใน

กรอบด้านล่าง  
 
 
 
 
 
1. .............. he or you are to go to see the lawyer this evening. 
2. A boy.............. a girl are learning English now. 
3. Suchat is..............clever.............. diligent. 
4. She is ill..............she goes to hospital. 
5. They nust wait..............their parents return here. 
6. Prachuab..............his friends is doing his exercises.  
7. Although he is a fool..............he is honest to everybody. 
8. He is punished..............he was absent for school yesterday. 
9. ..............Sak..............his relatives are working in the field. 
10. Rice.............. curry is very nice food for Thais. 
11. We like him..............he is honest. 
12. You..............I are a student of English. 
13. Suphat is..............writing.............. speaking. 
14. Danai doesn't do his homework..............he is very lazy. 
15. She her nother goes to the temple on Sundays. 
 
 
 
 
 

 

and,  or,  but,  as,  because,  so,  until,  either...or, 
neither...nor,   as well as,  not noly...but also 
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คําอุทาน (Interjection)  คือคําหรือประโยคท่ีแสดงออกมาทางอารมณ์อย่างฉับพลัน เพ่ือแสดง

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น ดีใจ ต่ืนเต้น ประหลาดใจ เป็นต้น และเม่ือจบคําอุทานแล้วต้องใส่
เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ (Exclamation mark) คือ ‘!’ ทุกครั้ง 

บางครั้งคําอุทานเป็นเพียงเสียง หรืออาการต่าง ๆ เช่น อ้าปากค้าง ตะโกนออกมาแบบไม่ได้ศัพท์ หรือ
เป็นสียงและอาการต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลนั้น ๆ จะแสดงออกมา ตัวอย่างคําอุทานโดยท่ัว ๆ ไป เช่น 
              

   Aha!                     Ahem!                    All right!   Gadzooks! 
             Gee Whiz!             Good!                      Gosh!                     Yippee! 
             Hey!                      Hooray!                 Indeed!   My Goodness! 
             Nuts!                     Oh no!                    Oops!                     Ouch! 
             Phew!                     Right on!                Ugh!                        Dear me! 
             Whoopee!             Wow!                      Yikes!                     Yoo-hoo! 
             Yuck!                      Tut! tut!    Hey!                        Pooh! 
 

ตัวอย่าง วลี (Phrase)  ท่ีเป็นคําอุทาน เช่น 
   Ala!  I’m sad. 
  Ah! I’m surprised. 
  Ah! I’m happy. 
  Ah!  I’m disappointed. 
  Bravo!  Well done. 

Ha!  I’m happy. 
Ha! I’m surprised. 
Hurrah! I’m exited. 
Hush! Keep quite. 

          Oh! What a surprise! 
 

ชนิดของคําอุทาน 
 

  คําอุทานนั้นแบ่งได้หลายชนิดแล้วแต่ลักษณะของอารมณ์ท่ีอุทานในขณะนั้น ได้แก่ 

                1. อารมณ์ยินดี (Joy) ได้แก่ Hurrah!  (ฮูร่า) ไชโย, Ah! (อ้า), Ha (ฮ้า)  เช่น 
                     Hurrah! We have won.                     ไชโยพวกเราชนะแล้ว 

               2. อารมณ์เศร้า  (Sorrow)  ได้แก่   Alas! (อนิจจา) 
                  Alas! He is ruined.                                อนิจจาเขาแย่แล้ว 
              
              3.  อารมณ์ประหลาดใจ  (Surprise)  ได้แก่ Ha!  (ฮ้า), What! (อะไรกันนี่), Oh! (โอ้) 

Oh! What a fright.                                   โอ้อะไรจะน่าต่ืนเต้นขนาดนั้น 

Chapter 8 

Interjection 
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              4.  อารมณ์ตื่นเต้นและยินดี  (Excitement, Approval) ได้แก่ 

Bravo! (ไชโย) 
Bravo! Well done.                                  ไชโย ทําได้ดีมาก 

            
              5.  อารมณ์แห่งความสุข (Happiness) ได้แก่ Ah! (อ้า), Ha! (ฮ้า) 
                  Ha! I’m happy.                                          ฮ้า ช่างสบายอะไรอย่างนี้ 
                
              6.  อารมณ์เงียบ ๆ (Silence)  เช่น Hush! (จุ๊ ๆ)   เช่น   
                  Hush!  The baby is asleep.                  จุ๊  ๆ เด็กนอนหลับอยู่ 
 
            นอกจากนี้ยังมีคําอุทานท่ีเป็นประโยค (Exclamation Sentence) เช่น 
                 What beautiful flowers!                            ดอกไม้ช่างสวยงามจัง 
                 What a pity!                                                 น่าสงสารจัง 

 
ข้อสังเกต 

                 คําอุทาน แต่ละคําไม่มีความเก่ียวข้องกับหลักทางไวยากรณ์ใด ๆ  
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