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part of speech เป็ นแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ เพราะจะทาให้เราเข้าใจและใช้คาภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องมากขึ้นสาหรับใครที่ยงั ไม่รู้จกั part of speech หรื ออยากปูพ้นื ฐานใหม่ ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้สรุ ปเนื้อหา
part of speech แบบเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการใช้มาให้แล้ว เอาล่ะ ถ้าเพือ่ นๆ พร้อมแล้ว เราไปดูกนั เลย

Part of speech คืออะไร
Part of speech คือการแบ่งชนิดของคาตามหน้าที่ โดยจะแบ่งได้เป็ น 8 ชนิด ได้แก่ คานาม คาสรรพนาม คากริ ยา
คากริ ยาวิเศษณ์ คาคุณศัพท์ คาบุพบท คาเชื่อม และคาอุทาน
การรู้ part of speech จะทาให้เราสามารถเข้าใจ และใช้คาภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากในภาษาอังกฤษ คา
แต่ละชนิดมักจะมีหลักการที่ถูกกาหนดเอาไว้ เช่น มักจะอยูต่ าแหน่งใด หรื อมักจะมีความหมายแนวๆ ไหน เป็ นต้น

Part of speech มีกี่ประเภท
Part of speech แบ่งได้เป็ น 8 ประเภท คือ คานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ คากริ ยาวิเศษณ์ คาบุพบท
คาเชื่อม และคาอุทาน
(บางที่อาจแบ่ง part of speech ออกเป็ น 9 ประเภท โดยจะมี determiner อย่างเช่น a, an, the,
these, that, those, enough, few เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเภท)

1. Noun (คานาม)
Noun (ตัวย่อ n.) คือคาที่ใช้เรี ยกคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ กิจกรรม เหตุการณ์ หรื อสิ่ งที่เป็ นนามธรรม อย่างเช่น ความสุ ข
ยกตัวอย่าง noun เช่น


ชื่อคน ชื่อสัตว์ ชื่อสถานที่ – Justin, Garfield, Bangkok, Mahidol University



คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ กิจกรรม เหตุการณ์ – woman, cat, pencil, hotel, tennis,
wedding



สิ่งทีเ่ ป็ นนามธรรม – idea, happiness, danger, relationship

ตัวอย่าง noun ในประโยค
Noun ทาหน้าที่เป็ นได้ท้ งั ประธาน กรรม และส่วนเติมเต็มในประโยค

Noun ทาหน้าที่เป็ นประธาน (subject)
Susie can write very fast.
ซูซี่เขียนได้ไวมาก
My father is a doctor.
พ่อของฉันเป็ นหมอ
Noun ทาหน้าที่เป็ นกรรม (object)
I bought a new car last month.
ฉันซื้อรถใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว
John rides a bicycle every weekend.
จอห์นขี่จกั รยานทุกๆ วันหยุดสุ ดสัปดาห์
Noun ทาหน้าที่เป็ นส่ วนเติมเต็ม (complement)
My cousin is a student.
ลูกพีล่ ูกน้องของฉันเป็ นนักเรี ยน
All I want is happiness.
สิ่ งที่ฉนั ต้องการก็มีเพียงแค่ความสุ ข
จากตัวอย่าง ข้อแตกต่างระหว่างกรรมและส่ วนเติมเต็มก็คอื กรรมเป็ นผูถ้ ูกกระทา แต่ส่วนเติมเต็มเป็ นคาที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประธาน ซึ่งมักจะตามหลัง linking verb อย่างเช่น is, am, are, was, were, feel, seem,
sound, taste เป็ นต้น

2. Pronoun (คาสรรพนาม)
Pronoun คือคาที่ใช้แทน noun อย่างเช่น I, you, he, she, it, we, they
ในภาษาอังกฤษ เราจะนิยมใช้ pronoun แทนคานามที่เคยกล่าวถึง เพื่อความสะดวกและความกระชับ อย่างในประโยค
John is my friend. He lives in the same town with me. คาว่า he ในที่น้ ีก็หมายถึง John
นัน่ เอง
Pronoun มีหลายรูป ขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เราจะใช้คาว่า he เป็ นประธานของประโยค แต่ถา้ ใช้เป็ นกรรม
John is my friend. I live in the same town with he.
John is my friend. I live in the same town with him.

ตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงรูปต่างๆ ของ pronoun แต่ละตัว (ทุกคอลัมน์จะเป็ น pronoun หมด ยกเว้นคอลัมน์ที่
3 ที่เป็ น adjective)
Pronoun ทำ
หน้ำทีเ่ ป็น
ประธำน

Pronoun ทำ
หน้ำทีเ่ ป็น
กรรม

Adjective แสดง
ควำมเป็นเจ้ำของ

Pronoun แสดง
ควำมเป็น
เจ้ำของ

Pronoun สะท้อน

I

Me

My

Mine

Myself

You

You

Your

Yours

Yourself/Yourselves

He

Him

His

His

Himself

She

Her

Her

Hers

Herself

It

It

Its

Its

Itself

We

Us

Our

Ours

Ourselves

They

Them

Their

Theirs

Themselves

ตัวอย่าง pronoun ในประโยค
Pronoun ทาหน้าที่เป็ นประธาน (subjective pronoun)
I want to be an engineer.
ฉันอยากเป็ นวิศวกร
She is my girlfriend.
เธอเป็ นแฟนของฉัน
Pronoun ทาหน้าที่เป็ นกรรม (objective pronoun)
Anne went to the park with him.
แอนไปสวนสาธารณะกับเขา
You can tell us about your problem.
คุณเล่าปัญหาของคุณให้พวกเราฟังได้นะ
Pronoun แสดงความเป็ นเจ้าของ (possessive pronoun)
ความต่างของ adjective และ pronoun แสดงความเป็ นเจ้าของก็คือ pronoun แสดงความเป็ นเจ้าของไม่ตอ้ งมี
noun ตามหลัง อย่างเช่น This is my pen. -> This pen is mine.

Those pens are mine.
ปากกาพวกนั้นเป็ นของฉัน
Is this bag yours or hers?
กระเป๋ าใบนี้เป็ นของคุณหรื อของเธอ
Pronoun สะท้อน (reflexive pronoun)
เราจะใช้ pronoun สะท้อนเมื่อผูท้ ี่กระทาและผูท้ ี่ได้รบั ผลจากการกระทาเป็ นคนเดียวกัน
I hurt myself while I was cutting an apple.
ฉันทาตัวเองเจ็บในขณะที่ฉนั กาลังหัน่ แอปเปิ้ ล
เราจะต้องใช้คาว่า him แทน
She does the makeup herself.
เธอแต่งหน้าด้วยตัวเธอเอง

3. Verb (คากริ ยา)
Verb (ตัวย่อ v.) คือคาที่ใช้แสดงการกระทา สิ่ งที่เกิดขึ้น หรื อสภาวะ เช่น eat, feel, is, am, are
Verb หลักและ verb ช่ วย
Verb แบ่งหลักๆ ได้เป็ น 2 ชนิด คือ verb หลัก (main verb) และ verb ช่ วย (helping verb)
Verb หลัก คือ verb ที่เป็ นใจความหลักของประโยค ส่ วน verb ช่วย คือ verb ที่ช่วยเสริมเติมแต่งความหมายของ
verb หลัก
ยกตัวอย่างประโยค I can swim. ซึ่งแปลว่า ฉันสามารถว่ายน้ าได้ คาว่า swim จะถือเป็ น verb หลัก ส่ วนคา
ว่า can จะถือเป็ น verb ช่วย ซึ่งในประโยคนี้ can จะเข้าไปเสริ มความหมายของคาว่า swim ให้เห็นว่าเราสามารถ
ทาสิ่ งนั้นได้
อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น I am going to the school. ซึ่งแปลว่า ฉันกาลังไปโรงเรี ยน คาว่า going จะถือเป็ น
verb หลัก ส่ วนคาว่า am จะถือเป็ น verb ช่วย ซึ่งในประโยคนี้ am จะเข้าไปเสริ มความหมายของคา
ว่า going ให้เห็นว่าเรากาลังทาสิ่ งนั้นๆ อยู่ (ซึ่งก็คอื รูป present continuous tense นัน่ เอง)
จากตัวอย่างเหล่านี้ เราจะเห็นได้ว่า verb ช่วยจะอยูห่ น้า verb หลักเสมอ

ทั้งนี้ ประโยคที่สมบูรณ์จะต้องมี verb หลัก แต่ไม่จาเป็ นต้องมี verb ช่วย อย่างเช่น
Everyone loves chocolate. ซึ่งแปลว่า ทุกคนชอบช็อคโกแลต ประโยคนี้จะมีแค่ verb หลักเพียงอย่างเดียว
ซึ่งก็คือคาว่า loves
ตัวอย่าง verb ในประโยค
ประโยคที่มีแต่ verb หลัก
I read books every day.
ฉันอ่านหนังสื อทุกวัน
He is a scientist.
เขาเป็ นนักวิทยาศาสตร์
ประโยคที่มีท้ งั verb หลักและ verb ช่วย (verb ช่วยจะอยูห่ น้า verb หลักเสมอ)
Maria may go to the party.
มาเรี ยอาจไปงานปาร์ต้ ี
We are planning for our summer trip.
พวกเรากาลังวางแผนทริ ปช่วงซัมเมอร์

4. Adjective (คาคุณศัพท์)
Adjective (ตัวย่อ adj.) คือคาที่ทาหน้าที่ขยาย noun หรื อ pronoun อย่างเช่นคาว่า big, good, rich,
slow
โดยทัว่ ไป adjective จะอยูห่ น้า noun หรื อหลัง linking verb (linking verb คือ verb หลักที่ใช้เชื่อม
ระหว่างประธานกับคาที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประธาน เช่น is, am, are, feel, seem อย่างเช่นในประโยค This
pen is cheap.)
ตัวอย่าง adjective ในประโยค
Adjective อยูห่ น้า noun
My dog has brown ears.
สุ นขั ของฉันมีหูสีน้ าตาล
I want to be a good student.
ฉันอยากเป็ นนักเรี ยนที่ดี

Adjective อยูห่ ลัง linking verb
They are smart.
พวกเขาฉลาด
My house is big and clean.
บ้านของฉันใหญ่และสะอาด

5. Adverb (คากริ ยาวิเศษณ์)
Adverb (ตัวย่อ adv.) คือคาที่ใช้ขยาย verb, adjective, adverb หรื อประโยค
Adverb ส่ วนใหญ่จะลงด้วย ly อย่างเช่น quickly, slowly, happily, sadly แต่ก็มีบางคาที่ไม่ได้ลงท้าย
ด้วย ly เช่น always, never, very, fast
ตัวอย่าง adverb ในประโยค
Adverb ที่ขยาย verb
I always wake up at 6 a.m.
ฉันตื่นตอน 6 โมงเช้าเป็ นประจา
(always ขยายคาว่า wake up)
She ate quickly because she was late for work.
เธอกินอย่างรวดเร็วเพราะว่าเธอไปทางานสาย
(quickly ขยายคาว่า ate)
Adverb ที่ขยาย adjective
He is a very good person.
เขาเป็ นคนที่ดีมาก
(very ขยายคาว่า good)
You are really kind.
คุณใจดีมากเลย
(really ขยายคาว่า kind)
Adverb ที่ขยาย adverb

They work extremely quickly.
พวกเขาทางานกันเร็วมากๆ
(extremely ขยายคาว่า quickly)
That cat eats very happily.
แมวตัวนั้นกินแบบมีความสุ ขมาก
(very ขยายคาว่า happily)
Adverb ที่ขยายประโยค
Surprisingly, many people have nothing at all in savings.
ที่น่าประหลาดใจก็คอื หลายคนไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่นิดเดียว
(surprisingly ขยายทั้งประโยคหลังคอมม่า)
Unfortunately, many parents let their kids having too much sugar.
ที่โชคร้ายก็คอื ผูป้ กครองหลายคนปล่อยให้ลูกได้รบั น้ าตาลเยอะเกินไป
(unfortunately ขยายทั้งประโยคหลังคอมม่า)

6. Preposition (คาบุพบท)
Preposition (ตัวย่อ prep.) คือคาที่เอาไว้หน้า noun หรื อ pronoun เพื่อเชื่อม noun หรื อ pronoun
นั้นกับคาอื่น
ตัวอย่างคาที่สามารถใช้เป็ น preposition ได้ เช่น about, after, as, at, before, by, for, in, into,
of, on, to, with, without
ตัวอย่าง preposition ในประโยค
The class starts at 9 o’clock.
คาบเรี ยนเริ่ มตอน 9 โมง
I live with my older brother.
ฉันอยูก่ บั พีช่ าย
Do you want to go to the library with us?
คุณอยากไปห้องสมุดกับพวกเรามั้ย

7. Conjunction (คาเชื่อม)

Conjunction (ตัวย่อ conj.) คือคาที่ทาหน้าที่เชื่อมคา วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน เช่น and, but, while,
although
ตัวอย่าง conjunction ในประโยค
I love mom and dad.
ฉันรักแม่และพ่อ
He hates math, but he loves biology.
เขาเกลียดเลข แต่เขาชอบชีวะ
Anne called me while I was driving.
แอนโทรหาฉันตอนที่ฉนั กาลังขับรถ

8. Interjection (คาอุทาน)
Interjection (ตัวย่อ interj.) คือคาสั้นๆ ที่ใช้แสดงอารมณ์ เช่น oh, hey, ouch, wow ถ้าเทียบกับคาไทยก็
เช่น โอ้โห โอ๊ย ปัดโธ่ เป็ นต้น
ตัวอย่าง interjection ในประโยค
Oh! I thought you would not come.
โอ้ ฉันคิดว่าคุณจะไม่มาซะแล้ว
Wow! Everyone is so good-looking.
ว้าว ทุกคนหน้าตาดีกนั ทั้งนั้นเลย
Ouch! My hand hurts.
โอ๊ย เจ็บมือจัง
จากสรุ ปนี้ เพื่อนๆ ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่า part of speech คืออะไร มีอะไรบ้าง สาคัญอย่างไร และมีการใช้อย่างไร
หวังว่าเพื่อนๆ จะเข้าใจคาแต่ละชนิด และนาไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ
สาหรับใครที่อยากทดสอบความรู้ ก็สามารถลองทาแบบฝึ กหัด part of speech ได้เลยนะครับ ชิววี่ได้รวบรวมโจทย์
พร้อมเฉลยละเอียด มาให้เพือ่ นๆ ได้ลองฝึ กทากันแล้ว

