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 การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมถึงความถูกตอ้งดา้นการใชค้  าและการใชป้ระโยคไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาและหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในแต่ละเร่ืองต่อไป แมผู้ศึ้กษา
ภาษาองักฤษส่วนใหญ่จะเคยใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการเรียนรู้กฎไวยากรณ์มาโดยตลอดจนบางคนอาจรู้สึก
เบ่ือหน่าย แต่หากขาดการฝึกฝนหรือการน าใช้งานจริงอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ก็อาจประสบปัญหา
อุปสรรคและไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความรู้
เก่ียวกบัหลกัไวยากรณ์ในส่วนของค า ประโยค และเคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ และ
การแยกค าอย่างถูกตอ้งจึงยงัคงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านและเขียน ซ่ึงเน้นความ
ถูกตอ้งทางดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์มากกวา่การฟังและการพดู  

การทบทวนความรู้ดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะส าหรับผูท่ี้ใช้
ภาษาองักฤษยงัไม่คล่องมากนกัหรือไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
ในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถน าความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเหล่าน้ีไปเป็นพื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษ
และเป็นข้อมูลอา้งอิงเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานและการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษได้ตามสมควร ส่วนผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์ภาษาองักฤษดีอยู่
แลว้ ก็สามารถเลือกศึกษาเฉพาะเร่ืองหรือประเด็นท่ีตอ้งการทบทวนหรืออา้งอิงเท่านั้น 

อน่ึง ตวัอยา่งประโยคท่ีน ามาแสดงการใชภ้าษาต่างๆ ท่ีน าเสนอในบทน้ีไม่ไดเ้นน้เฉพาะภาษาเขียน
ซ่ึงเป็นภาษาทางการและภาษาท่ีปรากฏในการเขียนหนังสือราชการภาษาองักฤษทั้งหมด แต่ตวัอย่างท่ี
น าเสนอบางส่วนจะเป็นภาษาท่ีไม่เป็นทางการและเป็นภาษาองักฤษท่ีใช้สนทนาหรือเขียนโดยทัว่ไปดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อให้ผูศึ้กษาสามารถเขา้ใจประเด็นท่ีน าเสนอเก่ียวกบัหลกัและวิธีการใช้ภาษาไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะ
ส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษาองักฤษยงัไม่คล่องมากนกัหรือไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในหลกัและวธีิการใชภ้าษาต่างๆ จากตวัอยา่งท่ีน าเสนอแลว้ ผูศึ้กษาควรฝึกฝนและน าหลกัการใช้
ภาษาเหล่านั้นไปประยุกตใ์ชก้บัการส่ือสารและ การปฏิบติังานโดยทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการเขียนภาษาองักฤษ
โดยทัว่ไปและการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
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 การใชค้  าท่ีถูกตอ้ง หมายรวมถึง การใชค้  าให้ถูกตอ้งตามชนิดของค าและต าแหน่งของค าในประโยค 
การใช้ค  าท่ีถูกตอ้งตามความหมายของค า และการสะกดค าให้ถูกตอ้ง เน้ือหาในส่วนน้ีจึงเป็นการทบทวน
ความรู้เก่ียวกบัชนิดของค า (parts of speech) ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบวา่บ่อยคร้ังมีการน าไปใชอ้ยา่งสับสน
และผดิความหมาย และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบวา่มีการสะกดค าผดิอยูบ่่อยคร้ัง  

 

ชนิดของค ำ (Parts of speech)  

 
 ค าในภาษาองักฤษอาจแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด ได้แก่ ค  านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศพัท ์
ค ากริยาวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน ตามรายละเอียดเพื่อการทบทวนดงัต่อไปน้ี 
 

 ค ำนำม (Nouns)  

คือค าท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี การกระท า ความคิด สภาวะ หรือมโนทศัน์  

ประเภทของค านาม  

ค ำนำมสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ proper nouns และ common nouns ดงัน้ี 

 Proper nouns คือค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะ ซ่ึงใชเ้รียกคน สถานท่ี ส่ิงของ องคก์าร เดือน และวนั 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเขียนข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ (capital letter) เช่น Peter Smith, Mr. Alvarez, Ms. 
Mendelson, Thailand, Bangkok, Sukhothai Thammathirat Open University, September, Monday เป็นตน้ 

 Common nouns คือค านามทัว่ๆ ไป ท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี  ความคิด สภาวะ หรือ
มโนทศัน์ เช่น people, goodwill, team, table, subject, ministry, weekdays, knowledge เป็นตน้ นอกจากน้ี 
common nouns อาจเป็นค านามผสม (compound nouns) เช่น editor in chief, vice president, son-in-law, 
board of directors ค านามประเภทน้ียงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ countable nouns, 
uncountable nouns และ collective nouns ดงัน้ี 

 Countable nouns (ค านามนบัได)้ คือค านามท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีนบัได ้จะมีรูปพหูพจน์และมีค า
แสดงจ านวนนบัก ากบัได ้เช่น one book (two books), a child (three children), a friend (some friends) ใน
ภาษาองักฤษ ค านามนบัไดเ้อกพจน์ จะตอ้งมีค าก ากบันามน าเสมอ เช่น This letter was signed by the 
Director. และ The visit was successful and paved ways to many new collaborative projects. ส่วนค านาม

กำรใช้ค ำทีถู่กต้อง 
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นบัไดพ้หูพจน์ไม่ตอ้งมีค าก ากบันามน าในกรณีท่ีไม่ช้ีเฉพาะ เช่น Adjustments can be made as needed. และ 
Organizations sometimes provide guidelines for effective participation in international meetings. เป็นตน้ 

 Uncountable nouns (ค านามนบัไม่ได)้ คือค านามท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีนบัไม่ได ้ ค  านามประเภทน้ี
ไม่มีรูปพหูพจน์และจะตอ้งไม่มีค  าแสดงจ านวนนบั (เช่น one, two, three, etc.) ก ากบั ค านามในกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่เป็นค านามท่ีใช้เรียกของแข็ง  (เช่น wood, iron) ของเหลว (เช่น water, milk, coffee) ก๊าซ (เช่น air, 
oxygen, hydrogen) ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาค (เช่น powder, flour, milk) การกระท าหรือสภาวะ (เช่น 
swimming, exercising, living, boxing) ความรู้สึก (เช่น love, hate, fear, passion) วิชาการสาขาต่างๆ (เช่น 
astronomy, science and technology, geography, history, economics, finance) ค านามท่ีเป็นนามธรรมบางค า 
(เช่น goodness, kindness, friendship, virtue, childhood, knowledge, information, advice) และค าอ่ืนๆ (เช่น 
furniture, luggage, baggage, money, traffic, pay, accommodation, music, meat) ค านามนบัไม่ไดไ้ม่ตอ้งมี
ค าก ากบันามก ากบัในกรณีท่ีไม่ช้ีเฉพาะ เช่น Accommodation will be provided for all delegates. การ
กล่าวถึงปริมาณของค านามนบัไม่ไดจ้ะมีวธีิท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ นบัตามจ านวนช้ินหรือจ านวนภาชนะท่ีใส่ 
เช่น three cups of coffee/tea, five pieces of furniture/news/information/luggage เป็นตน้   
 ในภาษาอังกฤษมีค านามหลายค าท่ีเป็นได้ทั้ งค  านามนับได้และค านามนับไม่ได้ แต่
ความหมายจะแตกต่างกนั เช่นค าวา่ company หากเป็นค านามนบัไม่ได ้จะหมายถึง เพื่อนหรือแขก แต่หาก
เป็นค านามนบัไดเ้อกพจน์หรือพหูพจน์ company/companies จะหมายถึง บริษทั ดงันั้น ในการใชค้  านามให้
ถูกตอ้ง หากไม่มัน่ใจว่าค านามแต่ละค าเป็นค านามประเภทใดและมีความหมายแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง ก็
จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบจากพจนานุกรมเสียก่อน 

 Collective nouns คือค านามท่ีใช้เรียกกลุ่ม (groups) แต่มกัใชเ้พื่อหมายถึงหน่วยเดียว จึง
นิยมใชก้บักริยาในรูปเอกพจน์ เช่น committee, audience, community, jury, tribe ดงัตวัอยา่ง 

The committee meets at 9 a.m. today to consider the proposal. 

ค านามพหูพจน์ (Plural nouns) 

 ในภาษาองักฤษ ค านามนบัไดเ้ม่ือเป็นพหูพจน์ จะมีรูปท่ีแตกต่างออกไป การเปล่ียนค านามนบัได้
เอกพจน์ใหเ้ป็นพหูพจน์ มีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี  
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(1) ค านามส่วนมาก ท าใหเ้ป็นพหูพจน์ไดด้ว้ยการเติม s ทา้ยค า  

 Singular Plural 

Common Nouns pamphlet 
employee 

pamphlets 
employees 

Proper Nouns Smith 
John Haggerty 
Rosemary Portera 
Ford Escort 

the Smiths 
the Haggertys 
the Porteras 
Ford Escorts 

Abbreviations CPA CPAs 

Numbers 10 10s 

 

(2) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย s, x, z, sh, หรือ ch ใหเ้ติม es  

Singular Plural Singular Plural 

lens lenses tax taxes 

Lopez the Lopezes bush bushes 

Lynch the Lynches wrench wrenches 

  

(3) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย y เม่ือหนา้ y เป็นสระ (a, e, i, o หรือ u) ใหเ้ติม s ทา้ยค า 

Singular Plural Singular Plural 

delay delays tray trays 

key keys relay relays 

 

    ข้อยกเว้นส าหรับค านามช้ีเฉพาะ (proper nouns) ท่ีลงทา้ยดว้ย y เม่ือหนา้ y เป็นพยญัชนะ จะตอ้งเปล่ียน y 
เป็น i แลว้จึงเติม es 

Singular Plural Singular Plural 

city cities territory territories 
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(4) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย  o ส่วนใหญ่จะเติม s ทา้ยค าไดเ้ลย แต่บางค าตอ้งเติม e ก่อนเติม s ในขณะท่ีบางค า
จะเติม e ก่อนเติม s หรือไม่ก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

ratio ratios radio radios  

studio studios  piano pianos 

    

echo echoes hero heroes 

veto vetoes tomato tomatoes 

potato potatoes   

    

cargo cargos/cargoes       halo halos/haloes          

motto mottos/mottoes    volcano volcanos/volcanoes 
 

 (5) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย f หรือ fe บางค า จะเปล่ียน f หรือ fe เป็น v แลว้เติม es แต่บางค าเติม s ไดเ้ลย 
ในขณะท่ีบางค าใชไ้ดท้ั้งสองรูป ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

half  halves self selves 

life lives calf calves 

loaf loaves     

    

belief  beliefs cliff cliffs 

proof proofs   

    

handkerchief handkerchiefs/ 
handkerchieves      

hoof hoofs/hooves     

scarf scarfs/scarves   
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(6) ค านามบางค าเปล่ียนเป็นพหูพจน์ โดยการเติม en (หรือ ren) ทา้ยค า ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

ox oxen child children 

 

 (7) ค านามบางค าเปล่ียนเป็นพหูพจน์ โดยการเปล่ียนรูปสระ ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

foot feet mouse mice 

man men woman women 

goose geese tooth teeth 

 

 (8) ค านามท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่ยืมมาจากละตินและกรีก มกัจะมีรูปพหูพจน์ตามภาษาเดิม  
ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

stimulus stimuli alumnus  alumni 

datum data memorandum memoranda 

medium media/mediums curriculum curricula 

analysis analyses crisis crises 

matrix matrices criterion criteria 

  

(9) ค านามบางค ามีรูปเอกพจน์และพหูพจน์เหมือนกนั 

Singular Plural Singular Plural 

deer deer sheep sheep 

offspring offspring  cod cod 

species species   

 อน่ึง ค านามบางค ามีรูปเพียงรูปเดียว กล่าวคือ บางค าเป็นค านามเอกพจน์เสมอ แมจ้ะลงทา้ยดว้ย s 
ในขณะท่ีบางค า ถือเป็นค านามพหูพจน์เสมอ ตอ้งลงทา้ยดว้ย s และไม่มีรูปเอกพจน์  
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 ตวัอยา่งค าท่ีเป็นพหูพจน์เสมอ:  thanks, scissors, pants, trousers, binoculars, belongings 
 ตวัอยา่งค าท่ีเป็นเอกพจน์เสมอ: news, mathematics, headquarters, acoustics, mumps,  
                                                                 billiards, physics 

 
(10) ค านามผสม (Compound nouns) เปล่ียนเป็นพหูพจน์ไดห้ลายลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการผสมค า 
อาทิ 
 กรณีท่ีค านามผสมเขียนแยกค า ค  าส าคญัหรือค าหลกัจะเปล่ียนรูปเป็นพหูพจน์ 

Singular Plural Singular Plural 

editor in chief editors in chief vice president vice presidents 

 

 กรณีท่ีค านามผสมเขียนเช่ือมกนัโดยใชเ้คร่ืองหมาย hyphen (-)  ค  าส าคญัหรือค าหลกัจะเปล่ียนรูป
เป็นพหูพจน์ 

Singular Plural Singular Plural 

brother-in-law brothers-in-law son-in-law sons-in-law 

 

 กรณีท่ีค านามผสมเขียนติดต่อกนัเสมือนเป็นค าเดียวกนั จะเปล่ียนรูปเป็นพหูพจน์โดยการเติม s, es 
หรือเปล่ียน y เป็น i แลว้จึงเติม es (ข้ึนอยูก่บัอกัษรตวัสุดทา้ยของค า) 

Singular Plural Singular Plural 

letterhead letterheads textbook textbooks 

ส่วนเติมท้ายค า (Suffixes) ที่ท าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค านาม (Noun suffixes) 

 ค านามบางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค านามดว้ยการเติม suffixes หรือส่วนท่ีเติม
ทา้ยค า เช่น –ation (เช่น taxation, organization, explanation), -ment (เช่น government, entertainment), -y 
(เช่น honesty), -ity (เช่น sincerity, rapidity, diversity), -ness (เช่น awareness, happiness, sadness) เป็นตน้ 
ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั suffixes เหล่าน้ีจะช่วยใหส้ามารถใชค้  าต่างๆ ไดถู้กตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน และช่วยให้สามารถ
ขยายวงศพัทไ์ดก้วา้งขวางยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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ค านามทีใ่ช้แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns) 

 ค านามท่ีใช้แสดงความเป็นเจา้ของ มีรูปท่ีใชแ้สดงความเป็นเจา้ของโดยการเติม  apostrophe ตาม
ดว้ย s (’s) ทา้ยค านามเอกพจน์ ทั้งท่ีเป็นค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (proper nouns) และค านามทัว่ไป (common 
nouns) ดงัตวัอยา่ง 

man + ’s = one man’s decision 

Ms. Smith + ’s = Ms. Smith’s address 

district attorney + ’s = the district attorney’s actions 

 ในกรณีของค านามพหูพจน์ท่ีลงทา้ยดว้ย s จะแสดงความเป็นเจา้ของดว้ยการเติม apostrophe (’)  

executives + ’ = three executives’ goals 

district attorneys + ’ = the district attorneys’ opinions 

 ในกรณีของค านามพหูพจน์ท่ีมีรูปไม่ปกติ (เช่น men, women, children และ alumni) และค านาม
ผสมบางค าท่ีไม่ไดเ้ป็นรูปพหูพจน์จากการลงทา้ยดว้ย s นั้น จะแสดงความเป็นเจา้ของดว้ยการเติม 
apostrophe ตามดว้ย s (’s) ในลกัษณะเดียวกบัการแสดงความเป็นเจา้ของของค านามเอกพจน์อ่ืนๆ  

women + ’s = both women’s investments 

brothers-in-law + ’s = my two brothers-in-law’s cars 

ต าแหน่งของค านามในประโยค 

 ค านามสามารถอยูไ่ดห้ลายต าแหน่งในประโยค ดงัน้ี 
- ต าแหน่งประธาน เช่น The policy will be implemented in July. 
- ต าแหน่งกรรม เช่น We received your confirmation last week. 
- ต าแหน่งกรรมตรงและกรรมรอง เช่น We have sent your representatives the itineraries as 

requested. (representatives เป็นกรรมรอง และ itineraries เป็นกรรมตรง) 
- ต าแหน่งกรรมของบุพบท เช่น Our Prime Minister went to Japan last week. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมประธาน (subject complement) เช่น Mr. Pipattanachai became president of 

Siam Association. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมกรรม (object complement) เช่น The members elected George Robinson their 

leader. 
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ค ำสรรพนำม (Pronouns)  

คือค าท่ีใชแ้ทนค านาม ค าสรรพนาม นามวลี ขอ้ความท่ีกล่าวถึงมาแลว้ หรือท่ีก าลงัจะกล่าวถึงต่อไป 
เพื่อหลีกเล่ียงการกล่าวซ ้ า 

ประเภทของค าสรรพนาม  

ค าสรรพนามอาจแบ่งเป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 Personal pronouns คือค าสรรพนามบุคคล  ซ่ึงใชแ้ทนค านามช้ีเฉพาะท่ีเป็นคน สถานท่ี  
หรือส่ิงของ ค าสรรพนามบุคคลสามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ยไดต้ามหนา้ท่ีในประโยคทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ค า
สรรพนามนั้นแทนค านามท่ีท าหนา้ท่ีเป็นประธาน เป็นกรรม หรือแสดงความเป็นเจา้ของ 

 

Subject Pronouns (SP) Object Pronouns (OP) Possessive Pronouns (PP) 

I me mine 

you you yours 

he, she, it him, her, it his, hers, its 

we us ours 

they them theirs 

 
 SP                          OP         

She informed us about her travels in Asia. 
                                                                      PP 

This is my folder.  That one is yours. 

 Indefinite pronouns คือค าสรรพนามท่ีไม่ช้ีเฉพาะ ซ่ึงใชแ้ทนค านามไม่ช้ีเฉพาะท่ีเป็นคน สถานท่ี 
หรือส่ิงของและไม่จ  าเป็นตอ้งมีค านามท่ีกล่าวถึงมาก่อน ไดแ้ก่ all, any, anybody, anyone, anything, both, 
every, everybody, everyone, everything, few, many, most, none, no one, nothing, somebody, someone, 
something, several, some, others, another 

Everyone was fascinated by Professor Robinson’s adventures. 
No one agreed with the change of plans. 
Everything is fine with all of us at the Department. 

 Reflexive pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้ม่ือกล่าวถึงประธาน ค านาม หรือสรรพนามอ่ืนใน
ประโยค เพื่อแสดงวา่เป็นส่ิงเดียวกนัหรือคนเดียวกนั 
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Singular Plural 

myself ourselves 

yourself yourselves 

himself  
themselves herself 

itself 

Valerie traveled to Paris for the annual conference by herself. 
We found ourselves reminiscing at the reunion.  
The Ministry of Commerce of Thailand avails itself of this opportunity to renew to the 

British Embassy the assurances of its highest consideration. 

 Intensive pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้นน้ค านามและใชรู้ปเดียวกบั reflexive pronouns 

Valerie herself made all the arrangements. 
I myself completed the project in two days. 
Only you yourselves are responsible for this budget. 
We ourselves decided it was the right time to make our first business trip to Europe. 

 Relative pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชน้ าหนา้ประโยคยอ่ยไม่อิสระซ่ึงท าหนา้ท่ีขยาย 
ค านามท่ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ who, whom, whose, that, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever 

 Professor Robinson is the professor who is involved with this project the most. 
 The University’s annual seminar was the one seminar that I never missed. 

 Interrogative pronouns คือค าสรรพนามท่ีใช้ในการตั้งค  าถาม ซ่ึงจะใช้ข้ึนตน้ประโยคค าถาม 
ไดแ้ก่ who, whom, which, what, whose 

Who organized the department’s study visit to Malaysia? 
Whom do you want to call you? 
Which of those are important? 
What would you recommend if our government imposes heavy taxes? 
Whose are these documents? 

 Demonstrative pronouns คือค าสรรพนามท่ีช้ีเฉพาะส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจช้ีเฉพาะค านาม  
นามวลี หรือประโยคท่ีกล่าวถึงมาก่อนแลว้ ไดแ้ก่ this, that, these, those 
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Mr. Thanachaikarn has been promoted to Director-General of the Ministry.   That was the 
highlight of his year.    

I wrote these two articles for the university’s journal.  This is better than that. 

 Reciprocal pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้พื่อแสดงวา่บุคคลหรือส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นกระท า 
ส่ิงเดียวกนัต่อกนั หรือมีความรู้สึกเหมือนกนัต่อกนั  

 Ms. Pornthiwa Nakawat and her business partner understand each other. 
 Henry, George, and Nancy always help one another. 

 

ต าแหน่งของค าสรรพนามในประโยค 

 ค าสรรพนามสามารถอยูใ่นต าแหน่งต่างๆ เช่นเดียวกบัค านาม ยกเวน้ต าแหน่งส่วนเสริมกรรม ดงัน้ี 
- ต าแหน่งประธาน เช่น He is president of the company. 
- ต าแหน่งกรรมตรง เช่น We called him last week. 
- ต าแหน่งกรรมรอง เช่น You have sent us your approval. 
- ต าแหน่งกรรมของบุพบท เช่น Our Prime Minister talked to her last week. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมประธาน (subject complement) เช่น Who is it? It’s me. 

     ค ำกริยำ (Verbs)  

คือค าท่ีใชแ้สดงการกระท า (เช่น read, learn, paint) และสภาพ (เช่น is, seem, appear)  

ประเภทของค ากริยา  

ค ากริยาอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ main verbs และ auxiliary verbs 

 Main verbs คือค ากริยาแทห้รือกริยาหลกัในประโยค อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

  Intransitive verbs (VI) คือค ากริยาท่ีอาจใชเ้พื่อแสดงการกระท า แต่ไม่ตอ้งมีผูรั้บ 
ผลหรือผลของการกระท า กล่าวคือไม่ตอ้งมีกรรมตรง 

 Amy sat on a stool while she painted. 
 When he finished his work, George slept soundly. 
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 Transitive verbs (VT) คือค ากริยาท่ีแสดงการกระท าและโยงการกระท าจากประธานไปยงั 
ผูรั้บผลหรือผลของการกระท า ซ่ึงเรียกวา่ กรรมตรง (direct object = DO) โดยกรรมตรงน้ีจะเป็นส่ิงท่ี 
ตอบค าถาม what (อะไร) หรือ whom (ใคร) หลงัค ากริยา หากไม่มีกรรมตรง ประโยคจะไม่สมบูรณ์ 

 Karen gave a presentation to the visitors from Switzerland.  
 (gave what? --> gave a presentation) 
  She asked Henry to critique her presentation. 
 (asked whom? --> asked Henry) 
 Juanita purchased a stock certificate.  
  (purchased what? --> purchased a stock certificate) 

 Linking verbs (LV) คือค ากริยาท่ีแสดงสภาวะ (state of being) ท าหนา้ท่ีเช่ือมประธานกบัค าท่ี
อยู่ตามหลงัค ากริยา โดยค านั้นๆ อาจเป็นการบรรยายคุณลกัษณะของประธาน (ค าคุณศพัท์) หรือเป็นการ
เรียกหรือขนานนาม (rename) ประธานของประโยคเสียใหม่ (ค  านาม) ค ากริยาประเภทน้ีจะตอ้งมีส่วนเสริม
ประธาน (subject complement)  ซ่ึงอาจเป็นค านามหรือค าคุณศพัท์ก็ได ้ค  ากริยาเช่ือมท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ 
กริยา BE ซ่ึงสามารถผนัใหอ้ยูใ่นรูปต่างๆ คือ am, are, is, was, were 
 Mr. Mana Yentraralak is the new president of our organization. 
 (ค านามวลี the new President เป็นการเรียกหรือขนานนาม Mr. Mana Yentraralak) 
 Mr. Mana Yentraralak became famous in his career. 
 (ค าคุณศพัท ์famous เป็นการบรรยายคุณลกัษณะของ Mr. Mana Yentraralak) 

       ค  ากริยาเช่ือมอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงสภาวะ เช่น feel, seem, look, taste, smell, appear, become 
และ turn  

 The assistant appears cooperative. 
 The health food tastes delicious. 

อน่ึง การใชแ้ละความหมายของค าเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่าค าเหล่าน้ีใช้อย่างไรใน
ประโยค เช่น ค ากริยา feel อาจเป็นไดท้ั้ง transitive verb โดยมีกรรมตรงมารองรับ และ linking verb ท่ีใช้
เช่ือมค าคุณศพัทก์บัประธานของประโยค ซ่ึงเม่ือใชแ้ตกต่างกนั ความหมายก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย  

 I feel the material between my thumb and index finger.  
                    (feel เป็น transitive verb หมายถึง สัมผสั มีค าวา่ material เป็นกรรมตรง) 

I feel sad today.                                                                                                                          
(feel เป็น linking verb แสดงสภาวะ หมายถึง รู้สึก ซ่ึงใชเ้ช่ือมค าคุณศพัท ์sad กบัประธานของ
ประโยคคือ I) 
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 Auxiliary verbs คือค ากริยาช่วยในประโยค อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 Primary auxiliary verbs คือรูปต่างๆ ของค ากริยา BE (be, am, is, are, was, were,  
being, been) DO (do, does, did) และ HAVE (have, has, had) ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยกริยาแท ้อยา่งไรก็ดี โดยปกติ
แลว้ ค ากริยา BE, DO และ HAVE สามารถเป็นกริยาแทไ้ดด้ว้ย จึงควรระมดัระวงัการใช้และอย่าสับสน
ระหวา่งกนั 

 We are visiting our Washington D.C. office in October. 
 Kevin did meet the French Ambassador yesterday. 
 Paul has met a delegate from New Zealand. 

 Modal auxiliary verbs คือค ากริยาช่วยประเภทท่ีใชคู้่กบัค ากริยาแทข้องประโยค  
เพื่อแสดงความหมายพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ความสามารถ ความเป็นไปได ้ความน่าจะเป็น ค าแนะน า พนัธะ
หนา้ท่ี หรือความจ าเป็น เช่น can/could, may/might/ will/would/ shall/should, ought to, must, have to, need, 
dare เป็นตน้ 

She ought to contact our Bangkok office by next Friday. 
He might attend the meeting this afternoon. 
I was wondering if you could submit your proposal by tomorrow. 

ต าแหน่งของค ากริยาในประโยค  

ค ากริยามกัอยูห่ลงัประธานของประโยค ในประโยคท่ีมีกริยาช่วย กริยาช่วยจะอยูห่นา้กริยาแท ้
ยกเวน้ในประโยคค าถาม ซ่ึงกริยาช่วยจะอยูห่นา้ประธาน 

 Sudarat works as an accountant at the Visa Section. 
 The Ambassador will leave for Hong Kong next week. 
 Do you agree with our recommendations? 
 Should we allocate more money to this project? 

รูปของค ากริยา (Verb forms)  

ค ากริยาแทโ้ดยทัว่ไปจะมี 5 รูป ดงัน้ี 

1. รูปท่ียงัไม่ไดผ้นั (base form) เช่น speak, hear, cut 
2. รูปท่ีลงทา้ยดว้ย s (-s form) เช่น speaks, hears, cuts 
3. รูปอดีต (past form) เช่น spoke, heard, cut 
4. รูป present participle เช่น speaking, hearing, cutting 
5. รูป past participle เช่น spoken, heard, cut 
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รูป past form และ past participle ตามปกติจะเกิดจากการเติม –ed ทา้ยรูปท่ียงัไม่ได้ผนั ยกเวน้
ค ากริยา irregular verb ซ่ึงจะมีวธีิผนัเฉพาะตวั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดจ าใหไ้ด ้เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

รูปของค ากริยาจะผนัไปตาม tense พจน์ และบุรุษของประธาน 

นอกจากรูปของค ากริยาแท้ทั้ง 5 รูปแล้ว ยงัมีรูปของค ากริยาท่ีไม่ได้ใช้เป็นค ากริยา แต่ใช้เป็น
ค านาม ค าคุณศพัท์ หรือค ากริยาวิเศษณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ infinitives, gerunds และ participles อีกดว้ย ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไปในช่วงทา้ยของค าอธิบายเก่ียวกบัค ากริยา 

Tenses ของค ากริยา (Verb tenses)  

ค ากริยาจะเปล่ียน tense เพื่อแสดงเวลาท่ีเกิดการกระท า กระบวนการ หรือเหตุการณ์  

 Present Past  Future 

Simple I write I wrote I will write 

Progressive I am writing I was writing I will be writing 

Perfect I have written I had written I will have written 

 
ค ากริยาใน progressive/continuous tense จะใชรู้ป to be ตามดว้ย V-ing เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ี

ด าเนินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึง 

This morning I am writing the third in my article series for the University Press. 
Yesterday I was writing my second article. 
I will be writing all my articles until they are ready for publication. 

ค ากริยาใน perfect tense แสดงถึงการกระท าท่ีแลว้เสร็จในปัจจุบนั อดีต และอนาคต 

I have written my series, and they are ready for publication.  
I had written my second article before you called me. 
I will have written the entire series when the deadline comes. 

Moods (มาลา) ของค ากริยา (Verb moods)  

ค ากริยาสามารถแบ่งออกตาม moods เป็น 3 ประเภทคือ 

1. Indicative mood แสดงการบอกขอ้เท็จจริงหรือการกระท า ใชบ้อกเล่าหรือถามค าถาม 
I will send you a report today. 
Will you write a recommendation for one of my employees? 
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2. Imperative mood แสดงค าสั่ง 
Meet us at head office at 10 a.m. 
Do not make any changes to the proposal. 

3. Subjunctive mood แสดงเง่ือนไข ความเป็นไปได ้ความปรารถนา หรือความไม่แน่ใจ 
I wish I could attend the seminar in London next week. 
If I had finished this report last night, I would be able to submit it to you today. 

 

Voice (วาจก) ของค ากริยา  

เป็นส่วนท่ีแสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูก้ระท ากิริยาอาการ(active voice) หรือเป็น
ผูรั้บผลของการกระท า (passive voice)  

1. Active voice (กรรตุวาจก) แสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูก้ระท ากิริยาอาการ (ตาม
กริยาท่ีใชใ้นประโยค) 

Paul completed his report using his computer. 
We appreciate your concern very much. 
The engineers gave their suggestions for renovation. 

2. Passive Voice (กรรมวาจก) แสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูรั้บผลของการกระท า 

The report was completed by Paul. 
Your concern is very much appreciated. 
The suggestions for renovation were given by the engineers. 

Verbals  

หมายถึงรูปของค ากริยาท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นค ากริยา แต่ใชเ้ป็นค านาม ค าคุณศพัท ์หรือค ากริยาวิเศษณ์ ซ่ึง
ไดแ้ก่ infinitives, gerunds และ participles  

1. Infinitives เป็นรูปของค ากริยาท่ีท าหน้าท่ีเสมือนค านาม ค าคุณศพัท ์หรือค ากริยาวิเศษณ์ แต่ไม่ท า
หนา้ท่ีเป็นค ากริยา รูปของ infinitive คือ to ตามดว้ยกริยาในรูปท่ียงัไม่ผนั 

o To discuss each country’s major economic problems is one of the main objectives of this 
ASEAN summit. (noun – subject โดย infinitive phrase “To discuss each country’s major 
economic problems” เป็นค านามท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค และ is เป็นค ากริยา) 
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o The Prime Minister wants to reduce the unemployment rates of the country. (noun – direct 
object โดย infinitive phrase “to reduce the unemployment rates of the country เป็นค านามท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมตรงของกริยา want) 

o Our job is to cooperate with other universities in the region. (noun – predicate nominative 
โดย infinitive phrase “to cooperate with other universities in the region” เป็นค านาม ท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนขยายประธานของประโยคคือ Our job) 

o His desire to win the ministry’s scholarship is noble. (adjective – “what kind of desire?” โดย 
infinitive phrase “to win the ministry’s scholarship” ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทข์ยายให้ชดัเจน
วา่เป็นความปรารถนาอะไร) 

o Green International Association was founded to conserve world natural resources. 
(adverb – “was founded why? for what?” โดย infinitive phrase “to conserve world natural 
resources” ท าหน้าท่ีเป็นค ากริยาวิเศษณ์ขยายให้ชดัเจนว่าสมาคมดงักล่าวไดรั้บการก่อตั้งมา
ดว้ยเหตุผลใดหรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร) 

2. Gerunds เป็นรูปของค ากริยาท่ีเติม ing ท าหน้าท่ีเสมือนค านาม เช่น collaborating, reading, 
receiving เป็นตน้ สามารถใชใ้นวลีท่ีประกอบดว้ย gerund, กรรม และส่วนขยายได ้

o Collaborating with other government agencies is our responsibility. (subject โดย gerund 
phrase “Collaborating with other government agencies" ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค 
และ is เป็นค ากริยา) 

o His intention is increasing the budget allocated to rural areas. (predicate nominative โดย 
gerund phrase “increasing the budget allocated to rural areas” ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายประธาน
ของประโยคคือ His intention) 

o The members of the association enjoy getting together at the recreation building after work. 
(direct object โดย gerund phrase “getting together at the recreation building after work” ท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมตรงของกริยา enjoy) 

o Kathy’s proposal, cutting down the monthly expenditure, was approved at yesterday’s 
meeting. (appositive โดย gerund phrase “cutting down the monthly expenditure” ท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนขยายความเก่ียวกบัค านามท่ีกล่าวถึงแลว้คือ Kathy’s proposal เพื่อให้ชดัเจนว่าเป็น
ขอ้เสนออะไร) 

o We look forward to welcoming you and your staff. (object of preposition โดย gerund phrase 
“welcoming you and your staff” ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของบุพบท to) 
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3. Participles เป็นรูปของค ากริยาท่ีสามารถใชเ้ป็นค าคุณศพัทห์รือเป็นส่วนหน่ึงของกริยาวลี          รูป
ของ present participle คือการเติม -ing ทา้ยค ากริยา ส่วนรูปของ past participle คือการเติม -d หรือ -ed 
ต่อทา้ยกริยารูปท่ีไม่ผนั ซ่ึงเป็นรูปท่ีปกติ (regular verbs) หรือการใชก้ริยารูป past participle ของกริยาท่ีไม่
ปกติ (irregular verbs) ในกรณีของ perfect participle นั้น มกัท าหน้าท่ีเป็นค าคุณศ พท์และมีรูปดงัน้ีคือ 
having ตามดว้ยกริยาในรูป past participle  

o Natasia received an interesting book from her colleague. (present participle as adjective) 
o Our delegates are thinking about their visit to the neighbouring countries. (present participle 

in verb phrase) 
o We have just sent you the latest signed contract. (past participle as adjective) 
o This is a well-written letter, which can be used as a model. (irregular past participle as 

adjective) 
o Having received your favourable reply, we were pleased to send you our program of the visit. 

(perfect participle in adverb phrase) 
o Our secretary, having contacted your assistant, made me a summary of their discussion. 

(appositive) 

ส่วนเติมค าทีท่ าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค ากริยา (Verb affixes) 

ค ากริยาบางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค ากริยาดว้ยการเติม affixes ไดแ้ก่  prefixes 
(ส่วนท่ีเติมหนา้ค า) และ suffixes (ส่วนท่ีเติมทา้ยค า) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

Prefixes:  en- (เช่น enable, enrich, enlarge), ac- (เช่น accompany, acknowledge) 
Suffixes: -en (เช่น shorten, lengthen), -ize (เช่น realize, italicize), -ify (เช่น purify, simplify)      

 

    ค ำคุณศัพท์ (Adjectives)  

คือค าท่ีขยาย บรรยาย ระบุ ประกอบหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค านามหรือค าสรรพนามให้มีใจความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ต าแหน่งของค าคุณศัพท์ในประโยค 

 ค าคุณศพัทส์ามารถอยูใ่นต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
- ต าแหน่งหนา้ค านามท่ีถูกขยาย เช่น I would like to thank you for the excellent job you did.  
- ต าแหน่งหลงักริยา BE และกริยาเช่ือมอ่ืนๆ (เช่น grow, become, turn, sound, look, appear, feel) 
เช่น I am sorry there is confusion over our agreement with you. 
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- ต าแหน่งต่อจากค าสรรพนามท่ีถูกขยาย เช่น We want to hear something interesting and  
useful. 

- ค าคุณศพัทม์ากกวา่หน่ึงค าอาจอยูใ่นต าแหน่งหลงัค านามได ้โดยมกัจะมีเคร่ืองหมาย comma (,) 
อยูห่นา้และหลงัค าคุณศพัทน์ั้นๆ เช่น We, confused and concerned about the misunderstanding, 
wish to arrange a meeting with you to settle the issue. 

 

การใช้ค านามเป็นค าคุณศัพท์ 

 ค านามท่ีอยูข่า้งหน้าและขยายค านามอ่ืนและตอบค าถามเช่น which one หรือ which kind ค  านาม
เหล่าน้ีจะถูกใชเ้สมือนเป็นค าคุณศพัทใ์นประโยค 

o We would like to draw your attention to the development situation of the country. (โดยปกติ
ค าว่า development เป็นค านาม แต่ในท่ีน้ีใช้ท  าหน้าท่ีเป็นค าคุณศพัท์เพื่อเป็นส่วนขยายค าว่า 
situation ใหท้ราบวา่เป็นสถานการณ์ดา้นใด) 

o We were wondering if you have received information on budget allocation. (ค านาม budget 
ใชท้  าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทเ์พื่อเป็นส่วนขยายค าวา่ allocation ใหท้ราบวา่เป็นการจดัสรรอะไร) 

o We would like to invite you to join our Thanksgiving dinner. (ค านามเฉพาะ Thanksgiving ใช้
ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทเ์พื่อเป็นส่วนขยายค าวา่ dinner ให้ทราบวา่เป็นการรับประทานอาหาร
เยน็เน่ืองในโอกาสพิเศษอะไร) 

ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ 

 ค าคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ my, your, his, her, its, our, their ใชน้ าหนา้ค านามเพื่อ
แสดงความเป็นเจา้ของ  

o We would like to bring to your attention the Toxicology Training Fellowship Programme 
being provided to Thai nationals by the German Government.  

o Kindly refer to our urgent letter, No. 1729/1136, dated September 14, 2010, concerning the 
above-mentioned subject. 

ค าคุณศัพท์ผสม  

 ค าคุณศพัท์ผสม หมายถึงคุณศพัท์ท่ีเกิดจากการผสมค าสองค าหรือมากกว่าโดยใช้เคร่ืองหมาย 
hyphen (-) เช่ือมค า และค าคุณศพัทด์งักล่าวจะอยูข่า้งหนา้และขยายค านาม 

 Three well-known economists have agreed to join the panel discussion. 
 Long-term health care insurance policies will also be proposed. 
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ค าคุณศัพท์แสดงการเปรียบเทยีบ 

 ค าคุณศพัทส์ามารถใชใ้นการเปรียบเทียบ ซ่ึงมีรูปท่ีแตกต่างกนัไปตามระดบัของการเปรียบเทียบ 3 
ระดบัคือ 1) การเปรียบเทียบระดบัเท่ากนั ใช ้as + adj. + as 2) การเปรียบเทียบขั้นกวา่ (comparative) จะเติม 
suffix –er ทา้ยค าคุณศพัทห์รือใช ้more/less + adj. + than และ 3) การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative) จะ
เติม suffix –est ทา้ยค าคุณศพัทห์รือใช ้most/least + adj. ดงัตวัอยา่ง 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

high higher highest 

useful more/less useful most/least useful 

convenient more/less convenient most/least convenient 

We were wondering if this book is as useful as those ones.  
This year’s overall budget is higher than that of last year. 
Laura is less active than Paula. 

 I would appreciate it if we could interview you at your most convenient time. 
 The last speaker gave the least stimulating speech of all. 

กล่าวโดยสรุปคือ 
 ใช ้positive degree เพื่อบรรยายคนเดียวหรือส่ิงเดียว 
  This container is a big carton. 
  Thomas is an efficient worker. 
 ใช ้positive degree เพื่อแสดงความเท่าเทียมกนั 
  He is as big as you. 
 ใช ้comparative degree เพื่อบรรยายคนสองคนหรือของสองส่ิง 
  The container is a bigger carton than the first one. 
  Thomas is less efficient than Henry. 
 ใช้ superlative degree เพื่อบรรยายคนสามคนหรือของสามส่ิงหรือมากกว่านั้น ซ่ึงมกัใช ้article 
“the” น าหนา้ค าเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 
  The container is the biggest carton of the three. 
  Thomas is the least efficient of the new employees. 

 ค าคุณศพัทบ์างค ามีรูปการเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นไปตามกฎขา้งตน้ (irregular adjectives)   ดงัตวัอยา่ง 
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Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

good  better  best  

well better best 

bad worse worst 

little less least 

much, many more most 

old older/elder oldest/eldest 

far farther/further farthest/furthest 

เช่น good book, better book, best book; bad result, worse result, worst result; little amount, less 
amount, least amount; many reports, more reports, most reports; much appreciation, more appreciation, 
most appreciation เป็นตน้ 

ค าคุณศัพท์ทีม่ีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง (Absolute adjectives) 

 ค าคุณศพัทบ์างค าไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบได ้เพราะมีความหมายท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุดอยูแ่ลว้ 
ตวัอยา่งเช่น perfect, excellent, complete, unique, immaculate, square, round ดงันั้นเม่ือใชค้  าเหล่าน้ีใน
ประโยค จึงควรใชค้  าคุณศพัทเ์หล่าน้ีตามล าพงั ไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนขยาย 
 His work performance has been excellent. 

ส่วนเติมท้ายค า (Suffixes) ที่ท าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค าคุณศัพท์ (Adjective suffixes) 

ค าคุณศพัท์บางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค าคุณศพัท์ดว้ยการเติม suffix (ส่วนท่ี
เติมทา้ยค า) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

Suffixes:  -able (เช่น enjoyable, replaceable), -ent (เช่น different), -ive (เช่น active, expensive), -y 
(เช่น hungry, wealthy), -ish (เช่น childish), -ful (เช่น beautiful, helpful)  

     ค ำกริยำวเิศษณ์ (Adverbs)  

คือค าท่ีขยายค ากริยา ค าคุณศพัท์ ค  ากริยาวิเศษณ์อ่ืน หรือประโยคทั้งประโยค ค ากริยาวิเศษณ์ 
มกัอธิบายวา่บางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (how) เม่ือไหร่ (when) ท่ีไหน (where) ท าไม (why) หรือมาก
นอ้ยเพียงใด (to what extent) เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการ (manner) เวลา (time) ความถ่ี (frequency) 
สถานท่ี (place) ทิศทาง (direction) และระดบั (degree) ทศันคติ (viewpoints) การเนน้ (focus) นอกจากน้ีเรา
ยงัใช้ค  ากริยาวิเศษณ์เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือประโยค  (conjunctive/connective adverbs)  
อีกดว้ย 
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ประเภทของค ากริยาวิเศษณ์  

ค ากริยาวเิศษณ์อาจแบ่งไดต้ามหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ค ากริยาวเิศษณ์บอกเวลา เช่น soon, lately, recently, today, tomorrow, yesterday 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกสถานท่ี เช่น here, there, upstairs, downstairs, downtown, inside, 

outside 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกอาการ เช่น nicely, graciously, quickly, rapidly, slowly, quietly,  

steadily, safely, silently 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกความถ่ี เช่น always, often, frequently, occasionally, every day, 

seldom, rarely, hardly, never 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกระดบั เช่น very, rather, fairly, quite, slightly, extremely 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกการเนน้ เช่น even, just, merely, only, really, simply, too, as well 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกทศันคติ เช่น clearly, evidently, frankly, honestly, generally, normally, 

briefly, hopefully 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกความสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือประโยค เช่น therefore, as a result, 

consequently, moreover, furthermore, however, on the contrary, nevertheless, meanwhile 

ต าแหน่งของค ากริยาวิเศษณ์ในประโยค 

 ค ากริยาวเิศษณ์ปรากฏไดใ้นต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
- ตน้ประโยค เช่น Soon the committee approved the proposal. ส าหรับประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย

ค ากริยาวเิศษณ์ท่ีมีความหมายปฏิเสธหรือเชิงปฏิเสธ (เช่น never, hardly, rarely, seldom เป็น
ตน้) กริยาช่วยจะอยูห่นา้ประธานของประโยค เช่น Never has the director declined the 
invitation to attend the Association’s annual meeting.  

- หลงัประธานและก่อนกริยาช่วยหรือกริยาแท ้เช่น We do not want to disappoint you in any 
way and we never will. 

- หลงักริยาช่วยค าแรก เช่น Your personal belongings should never be left unattended. 
- หลงักริยา BE เม่ือ BE เป็นกริยาแท ้เช่น Mr. Smith is definitely the right person for this 

position. 
- หลงัค ากริยา เช่น The president spoke clearly about the allocation procedures. 
- หลงักรรม เช่น We would appreciate it very much if you could send your payment 

immediately. 
- หลงัส่วนขยาย (complement) เช่น We are pleased to learn that the department has been very 

understanding and cooperative lately. 
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ค ากริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทยีบ 

 ค ากริยาวิเศษณ์สามารถใช้แสดงการเปรียบเทียบไดท้ั้ง 3 ระดบัคือ positive, comparative และ 
superlative และมีรูปและวิธีการการเปรียบเทียบระดบัขั้นกวา่และขั้นสูงสุดเช่นเดียวกบัค าคุณศพัท ์ต่างกนั
ตรงการใชค้  ากริยาวเิศษณ์แทนการใชค้  าคุณศพัทใ์นการเปรียบเทียบเท่านั้น      ดงัตวัอยา่ง 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

hard harder hardest 

clearly more/less clearly most/least clearly 

successfully more/less successfully most/least successfully 

 All the secretaries worked as hard as the meeting organizers.  
 The guest speakers arrived sooner than expected. 
 This paper is the most clearly written of all. 
 He writes less successfully than before. 

 ค ากริยาวเิศษณ์บางค ามีรูปการเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นไปตามกฎขา้งตน้ (irregular adverbs) ดงั
ตวัอยา่ง 
 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

well better best 

badly worse worst 

little less least 

much more most 

far farther farthest (ใชก้บัระยะทาง) 

far further furthest (ใชก้บัระยะทาง
และอ่ืนๆ) 

  
 อน่ึง ค าในภาษาองักฤษบางค าเป็นไดท้ั้งค  าคุณศพัทแ์ละค ากริยาวเิศษณ์ เช่น early, well, close, hard, 
wrong เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีจะระบุวา่เป็นค าคุณศพัท์หรือค ากริยาวิเศษณ์ จะตอ้งดูว่าท าหน้าท่ีอะไร ถา้ท า
หน้าท่ีขยายค านาม ค าสรรพนาม หรือนามวลี ก็จะเป็นค าคุณศพัท์ แต่ถ้าขยายค าประเภทอ่ืนๆ ก็จะเป็น
ค ากริยาวเิศษณ์ 
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   ค ำบุพบท (Prepositions)  

 

คือค าท่ีโยงค านาม นามวลี หรือค าสรรพนามเขา้กบัค าอ่ืนๆ ในประโยค เพื่อแสดงความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกนั เป็นค าท่ีใชข้ึ้นตน้บุพบทวลี (prepositional phrase) ตวัอยา่งค าบุพบทท่ีใชบ้่อยมีดงัน้ี 

about behind for through 

above below from to 

across beneath in toward 

after beside into under 

against between like until 

along beyond of up 

among by off upon 

around concerning on with 

at during out within 

before except over without 

ประเภทของค าบุพบท   

ค าบุพบทแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 ค าบุพบทบอกสถานท่ี (prepositions of place) เช่น at, on, in 
 ค าบุพบทบอกต าแหน่ง (prepositions of position) เช่น above, beneath, behind, in front of 
 ค าบุพบทบอกการเคล่ือนไหว (prepositions of motion) เช่น through, into, toward/towards, out 

of, away from 
 ค าบุพบทบอกทิศทาง (prepositions of direction) เช่น up, down, across, along 
 ค าบุพบทบอกเวลา (prepositions of time) เช่น on, it, at, by, after, before, until 
 ค าบุพบทบอกลกัษณะอาการ (prepositions of manner) เช่น in, with, without 
 ค าบุพบทบอกความสัมพนัธ์ (prepositions of relationship) เช่น from, about, with, in 

ดงัตวัอยา่ง 
o We take pleasure in informing you that your request has been processed. 
o The extension of your service for another year, until September 30, 2011 will be of great 

benefit to the Community Development Department. 
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o The death of such an able statesman must have filled the people of Canada with deep sorrow 
and a sense of great loss. 

การใช้ค าบุพบท   

ในการใชค้  าบุพบท จ าเป็นตอ้งตระหนกัในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. การใชค้  าบุพบทใหถู้กตอ้ง มกัจะตอ้งอาศยัการสังเกตและจดจ าวา่ในสถานการณ์นั้นๆ จะตอ้งใชบุ้พ
บทค าใด เช่น เม่ือกล่าวถึงวนั ตอ้งใช ้on เม่ือกล่าวถึงปี ตอ้งใช ้in เป็นตน้ 

2. แมว้า่ค าบุพบทแต่ละค าจะมีความหมายของตวัเอง แต่ค าบุพบทมกัถูกน าไปใชคู้่กบัค าอ่ืนๆ และท า
ใหเ้กิดความหมายพิเศษ มีลกัษณะคลา้ยส านวน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

depend on พึ่งพา We have to depend on all our staff. 

have faith in มีศรัทธาใน We have faith in our government. 

be angry at/with โกรธ He is angry at/with his secretary. 

approve of เห็นชอบ We approve of the new plan. 

believe in เช่ือ We believe in honesty. 

proud of ภูมิใจ We are proud of our staff and their work. 

be satisfied with พอใจกบั We are satisfied with our success. 

look at มองดู He is looking at the meeting minutes. 

look for มองหา She is still looking for her lost identity card. 

look after ดูแล We are happy to look after your business for 
you while you are away. 

 

ค ำสันธำน (Conjunctions)  
 
คือค าท่ีใช้เช่ือมส่วนต่างๆ ของประโยค ได้แก่ ค  า วลี หรือประโยค ท่ีมีลักษณะเหมือนกันเข้า

ดว้ยกนั ดงัตวัอยา่ง 
Jack and Nancy worked overtime.  
Not only Jack but also Nancy worked overtime. 
When Jack worked overtime, Nancy joined him. 
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 ตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นค าสันธานแต่ละประเภท ประโยคท่ี 1 ใช ้coordinating conjunction 
ประโยคท่ี 2 ใช ้correlative conjunction และประโยคท่ี 3 ใช ้subordinating conjunction  

ประเภทของค าสันธาน   

ค าสันธานแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 Coordinating conjunctions คือค าท่ีใชเ้ช่ือมค า วลี/กลุ่มค า หรือประโยคชนิดเดียวกนั เช่นส่วน
ท่ีน ามาเช่ือมเข้าด้วยกันต้องเป็นค านามเหมือนกัน ค ากริยาเหมือนกัน กริยาวลีเหมือนกัน บุพบทวลี
เหมือนกนั หรือเป็นประโยคอิสระ/สมบูรณ์เหมือนกนั ตวัอยา่งค าสันธานในกลุ่มน้ีคือ and, but, or, for, nor, 
so และ yet ดงัตวัอยา่ง 

o Kelly is studying computer science, for he plans to be a system analyst. (ค าสันธาน for 
เช่ือมประโยคอิสระ/สมบูรณ์ 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั) 

o The minister and the director-general are discussing the current financial problems. 
(ค าสันธาน and เช่ือมค านาม 2 กลุ่มเขา้ดว้ยกนั) 

o We plan to wait for the delegates at the meeting venue or to meet them at the airport. 
(ค าสันธาน or เช่ือมกริยาวลี  2 กลุ่มเขา้ดว้ยกนั) 

o Timothy did not agree with Paul, nor did he agree to take part in the arrangements. 
(ค  าสันธาน nor เช่ือมประโยค 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั) 

 Correlative conjunctions มีลกัษณะคลา้ยกบั coordinating conjunctions คือเป็นค าท่ีใชเ้ช่ือมค า 
วลี/กลุ่มค า หรือประโยคชนิดเดียวกนั แต่ต่างกนัตรงท่ี correlative conjunction จะใช้เป็นค าสันธานคู่เพื่อ
การเนน้ ค าสันธานในกลุ่มน้ีท่ีใชก้นับ่อยคือ both…and, either…or, neither…nor, not only…but also, just 
as…so และ whether...or ดงัตวัอยา่ง 

o Both the director and his deputy will attend the seminar. 
o Not only the director but also his deputy will attend the seminar. 
o Not only will the director attend the seminar, but he will also visit the government house. 
o Either the director or his deputy will attend the seminar. 
o Neither the director nor his deputy will attend the seminar. 

 Subordinating conjunctions คือค าท่ีใชเ้ช่ือมกลุ่มค าหรือประโยคยอ่ย (dependent clauses) เขา้
กบัประโยคหลกั (independent clauses) เพื่อให้ต่อเน่ืองกนัเป็นประโยคเดียวกนั ค าสันธานในกลุ่มน้ีท่ีใชก้นั
บ่อย มีอาทิ 
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after as though provided though whenever 

although because since unless where 

as before so that until while 

as if if that when  

ดงัตวัอยา่ง 
o After submitting the application forms and other relevant documents, the  
       applicant is now waiting for the response. 
o Although we couldn’t attend the committee meeting, we sent a report on the   
       allocation of resources for consideration. 
o As we could solve all the implementation problems, the employees asked us for help. 
o My assistant and I will visit your institution provided we get official approval. 

รายละเอียดและตวัอยา่งการใชค้  าสันธานแต่ละประเภทเพิ่มเติมจะอยูใ่นเร่ือง “การใชภ้าษาท่ีแสดง
สัมพนัธภาพ” หวัขอ้ยอ่ย “การเช่ือมความโดยการใชค้  าสันธาน” ซ่ึงจะไดน้ าเสนอต่อไป 

 
    ค ำอุทำน (Interjections)  
 

คือค าท่ีแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น แสดงความเขา้ใจ ความดีใจ ความประหลาดใจ ความต่ืน
ตาต่ืนใจ ความเจ็บปวด ความรู้สึกรังเกียจ ความเศร้า เสียดายหรือเสียใจ ความผิดหวงัหรือความไม่พอใจ 
เป็นตน้ ค าอุทานมกัใชใ้นภาษาพูด ดงันั้น ในท่ีน้ีแมจ้ะกล่าวถึงไวด้ว้ยเพื่อความครบถว้น แต่จะไม่น าเสนอ
รายละเอียดหรือตวัอยา่งโดยละเอียด เน่ืองจากเป็นค าท่ีไม่ใชใ้นการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีเนน้
การใชภ้าษาเขียนและภาษาทางการ  
 


