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part of speech เป็นแกรมม่าภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีทุกคนควรรู้ เพราะจะท าใหเ้ราเขา้ใจและใชค้  าภาษาองักฤษได้
ถูกตอ้งมากข้ึนส าหรับใครท่ียงัไม่รู้จกั part of speech หรืออยากปพูื้นฐานใหม่ ในบทความน้ี ชิวว่ีก็ไดส้รุปเน้ือหา 
part of speech แบบเขา้ใจง่าย พร้อมตวัอยา่งการใชม้าใหแ้ลว้ เอาล่ะ ถา้เพือ่นๆ พร้อมแลว้ เราไปดูกนัเลย 

Part of speech คืออะไร 
Part of speech คือการแบ่งชนิดของค  าตามหนา้ท่ี โดยจะแบ่งไดเ้ป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ ค  านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา 
ค  ากริยาวิเศษณ์ ค  าคุณศพัท ์ค  าบุพบท ค  าเช่ือม และค  าอุทาน 

การรู้ part of speech จะท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจ และใชค้  าภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งมากข้ึน เน่ืองจากในภาษาองักฤษ ค  า
แต่ละชนิดมกัจะมีหลกัการท่ีถูกก าหนดเอาไว ้เช่น มกัจะอยูต่  าแหน่งใด หรือมกัจะมีความหมายแนวๆ ไหน เป็นตน้ 

Part of speech มีก่ีประเภท 

Part of speech แบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ ค  านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา ค  าคุณศพัท ์ค  ากริยาวิเศษณ์ ค  าบุพบท 
ค  าเช่ือม และค  าอุทาน 

(บางท่ีอาจแบ่ง part of speech ออกเป็น 9 ประเภท โดยจะมี determiner อยา่งเช่น a, an, the, 

these, that, those, enough, few เพิ่มข้ึนมาอีกหน่ึงประเภท) 

1. Noun (ค านาม) 

Noun (ตวัยอ่ n.) คือค  าท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี กิจกรรม เหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม อยา่งเช่น ความสุข 

ยกตวัอยา่ง noun เช่น 

 ช่ือคน ช่ือสัตว์ ช่ือสถานที ่– Justin, Garfield, Bangkok, Mahidol University 

 คน สัตว์ ส่ิงของ สถานที ่กจิกรรม เหตุการณ์ – woman, cat, pencil, hotel, tennis, 

wedding 

 ส่ิงทีเ่ป็นนามธรรม – idea, happiness, danger, relationship 

ตวัอย่าง noun ในประโยค 

Noun ท าหนา้ท่ีเป็นไดท้ั้งประธาน กรรม และส่วนเติมเตม็ในประโยค 



Noun ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน (subject) 

Susie can write very fast. 

ซูซ่ีเขียนไดไ้วมาก 

My father is a doctor. 

พ่อของฉนัเป็นหมอ 

Noun ท าหนา้ท่ีเป็นกรรม (object) 

I bought a new car last month. 

ฉนัซ้ือรถใหม่เม่ือเดือนท่ีแลว้ 

John rides a bicycle every weekend. 
จอห์นขี่จกัรยานทุกๆ วนัหยดุสุดสัปดาห ์

Noun ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนเติมเตม็ (complement) 

My cousin is a student. 
ลูกพีลู่กนอ้งของฉนัเป็นนกัเรียน 

All I want is happiness. 
ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการกมี็เพียงแค่ความสุข 

จากตวัอยา่ง ขอ้แตกต่างระหว่างกรรมและส่วนเติมเตม็ก็คือ กรรมเป็นผูถู้กกระท า แต่ส่วนเติมเตม็เป็นค  าท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัประธาน ซ่ึงมกัจะตามหลงั linking verb อยา่งเช่น is, am, are, was, were, feel, seem, 

sound, taste เป็นตน้ 

2. Pronoun (ค าสรรพนาม) 

Pronoun คือค  าท่ีใชแ้ทน noun อยา่งเช่น I, you, he, she, it, we, they 

ในภาษาองักฤษ เราจะนิยมใช ้pronoun แทนค านามท่ีเคยกล่าวถึง เพื่อความสะดวกและความกระชบั อยา่งในประโยค 
John is my friend. He lives in the same town with me. ค าว่า he ในท่ีน้ีก็หมายถึง John 

นัน่เอง 

Pronoun มีหลายรูป ข้ึนอยูก่บัการใชง้าน ยกตวัอยา่งเช่น เราจะใชค้  าว่า he เป็นประธานของประโยค แต่ถา้ใชเ้ป็นกรรม 
John is my friend. I live in the same town with he. 

John is my friend. I live in the same town with him. 



ตารางดา้นล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปต่างๆ ของ pronoun แต่ละตวั (ทุกคอลมันจ์ะเป็น pronoun หมด ยกเวน้คอลมันท่ี์ 
3 ท่ีเป็น adjective) 

Pronoun ท ำ

หนำ้ทีเ่ป็น
ประธำน 

Pronoun ท ำ

หนำ้ทีเ่ป็น
กรรม 

Adjective แสดง
ควำมเป็นเจำ้ของ 

Pronoun แสดง

ควำมเป็น
เจำ้ของ 

Pronoun สะทอ้น 

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 

ตวัอย่าง pronoun ในประโยค 

Pronoun ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน (subjective pronoun) 

I want to be an engineer. 

ฉนัอยากเป็นวิศวกร 

She is my girlfriend. 

เธอเป็นแฟนของฉนั 

Pronoun ท าหนา้ท่ีเป็นกรรม (objective pronoun) 

Anne went to the park with him. 

แอนไปสวนสาธารณะกบัเขา 

You can tell us about your problem. 
คุณเล่าปัญหาของคุณใหพ้วกเราฟังไดน้ะ 

Pronoun แสดงความเป็นเจา้ของ (possessive pronoun) 

ความต่างของ adjective และ pronoun แสดงความเป็นเจา้ของก็คือ pronoun แสดงความเป็นเจา้ของไม่ตอ้งมี 
noun ตามหลงั อยา่งเช่น This is my pen. -> This pen is mine. 



Those pens are mine. 

ปากกาพวกนั้นเป็นของฉนั 

Is this bag yours or hers? 
กระเป๋าใบน้ีเป็นของคุณหรือของเธอ 

Pronoun สะทอ้น (reflexive pronoun) 

เราจะใช ้pronoun สะทอ้นเม่ือผูท่ี้กระท าและผูท่ี้ไดรั้บผลจากการกระท าเป็นคนเดียวกนั 

I hurt myself while I was cutting an apple. 

ฉนัท าตวัเองเจ็บในขณะท่ีฉนัก าลงัหัน่แอปเป้ิล 

เราจะตอ้งใชค้  าว่า him แทน 

She does the makeup herself. 

เธอแต่งหนา้ดว้ยตวัเธอเอง 

3. Verb (ค ากริยา) 

Verb (ตวัยอ่ v.) คือค  าท่ีใชแ้สดงการกระท า ส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือสภาวะ เช่น eat, feel, is, am, are 

Verb หลกัและ verb ช่วย 

Verb แบ่งหลกัๆ ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ verb หลกั (main verb) และ verb ช่วย (helping verb) 

Verb หลกั คือ verb ท่ีเป็นใจความหลกัของประโยค ส่วน verb ช่วย คือ verb ท่ีช่วยเสริมเติมแต่งความหมายของ 
verb หลกั 

ยกตวัอยา่งประโยค I can swim. ซ่ึงแปลว่า ฉนัสามารถว่ายน ้าได ้ค  าว่า swim จะถือเป็น verb หลกั ส่วนค า
ว่า can จะถือเป็น verb ช่วย ซ่ึงในประโยคน้ี can จะเขา้ไปเสริมความหมายของค  าว่า swim ใหเ้ห็นว่าเราสามารถ
ท าส่ิงนั้นได ้

อีกตวัอยา่งหน่ึงเช่น I am going to the school. ซ่ึงแปลว่า ฉนัก าลงัไปโรงเรียน ค  าว่า going จะถือเป็น 
verb หลกั ส่วนค าว่า am จะถือเป็น verb ช่วย ซ่ึงในประโยคน้ี am จะเขา้ไปเสริมความหมายของค  า
ว่า going ใหเ้ห็นว่าเราก าลงัท าส่ิงนั้นๆ อยู ่(ซ่ึงก็คือรูป present continuous tense นัน่เอง) 

จากตวัอยา่งเหล่าน้ี เราจะเห็นไดว่้า verb ช่วยจะอยูห่นา้ verb หลกัเสมอ 



ทั้งน้ี ประโยคท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี verb หลกั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งมี verb ช่วย อยา่งเช่น 
Everyone loves chocolate. ซ่ึงแปลว่า ทุกคนชอบช็อคโกแลต ประโยคน้ีจะมีแค่ verb หลกัเพยีงอยา่งเดียว 
ซ่ึงก็คือค  าว่า loves 

ตวัอย่าง verb ในประโยค 

ประโยคท่ีมีแต่ verb หลกั 

I read books every day. 

ฉนัอ่านหนงัสือทุกวนั 

He is a scientist. 

เขาเป็นนกัวิทยาศาสตร์ 

ประโยคท่ีมีทั้ง verb หลกัและ verb ช่วย (verb ช่วยจะอยูห่นา้ verb หลกัเสมอ) 

Maria may go to the party. 

มาเรียอาจไปงานปาร์ต้ี 

We are planning for our summer trip. 
พวกเราก าลงัวางแผนทริปช่วงซมัเมอร์ 

4. Adjective (ค าคุณศพัท)์ 

Adjective (ตวัยอ่ adj.) คือค  าท่ีท  าหนา้ท่ีขยาย noun หรือ pronoun อยา่งเช่นค  าว่า big, good, rich, 

slow 

โดยทัว่ไป adjective จะอยูห่นา้ noun หรือหลงั linking verb (linking verb คือ verb หลกัท่ีใชเ้ช่ือม
ระหว่างประธานกบัค  าท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประธาน เช่น is, am, are, feel, seem อยา่งเช่นในประโยค This 

pen is cheap.) 

ตวัอย่าง adjective ในประโยค 

Adjective อยูห่นา้ noun 

My dog has brown ears. 
สุนขัของฉนัมีหูสีน ้าตาล 

I want to be a good student. 

ฉนัอยากเป็นนกัเรียนท่ีดี 



Adjective อยูห่ลงั linking verb 

They are smart. 

พวกเขาฉลาด 

My house is big and clean. 

บา้นของฉนัใหญ่และสะอาด 

5. Adverb (ค ากริยาวิเศษณ์) 

Adverb (ตวัยอ่ adv.) คือค  าท่ีใชข้ยาย verb, adjective, adverb หรือประโยค 

Adverb ส่วนใหญ่จะลงดว้ย ly อยา่งเช่น quickly, slowly, happily, sadly แต่ก็มีบางค  าท่ีไม่ไดล้งทา้ย
ดว้ย ly เช่น always, never, very, fast 

ตวัอย่าง adverb ในประโยค 

Adverb ท่ีขยาย verb 

I always wake up at 6 a.m. 
ฉนัต่ืนตอน 6 โมงเชา้เป็นประจ า 
(always ขยายค  าว่า wake up) 

She ate quickly because she was late for work. 
เธอกินอยา่งรวดเร็วเพราะว่าเธอไปท างานสาย 
(quickly ขยายค  าว่า ate) 

Adverb ท่ีขยาย adjective 

He is a very good person. 
เขาเป็นคนท่ีดีมาก 
(very ขยายค  าว่า good) 

You are really kind. 
คุณใจดีมากเลย 
(really ขยายค  าว่า kind) 

Adverb ท่ีขยาย adverb 



They work extremely quickly. 

พวกเขาท างานกนัเร็วมากๆ 
(extremely ขยายค  าว่า quickly) 

That cat eats very happily. 

แมวตวันั้นกินแบบมีความสุขมาก 
(very ขยายค  าว่า happily) 

Adverb ท่ีขยายประโยค 

Surprisingly, many people have nothing at all in savings. 

ท่ีน่าประหลาดใจก็คอื หลายคนไม่มีเงินเก็บเลยแมแ้ต่นิดเดียว 
(surprisingly ขยายทั้งประโยคหลงัคอมม่า) 

Unfortunately, many parents let their kids having too much sugar. 

ท่ีโชคร้ายก็คือ ผูป้กครองหลายคนปล่อยใหลู้กไดรั้บน ้าตาลเยอะเกินไป 

(unfortunately ขยายทั้งประโยคหลงัคอมม่า) 

6. Preposition (ค าบุพบท) 

Preposition (ตวัยอ่ prep.) คือค  าท่ีเอาไวห้นา้ noun หรือ pronoun เพื่อเช่ือม noun หรือ pronoun 

นั้นกบัค  าอ่ืน 

ตวัอยา่งค  าท่ีสามารถใชเ้ป็น preposition ได ้เช่น about, after, as, at, before, by, for, in, into, 

of, on, to, with, without 

ตวัอย่าง preposition ในประโยค 

The class starts at 9 o’clock. 

คาบเรียนเร่ิมตอน 9 โมง 

I live with my older brother. 

ฉนัอยูก่บัพีช่าย 

Do you want to go to the library with us? 

คุณอยากไปหอ้งสมุดกบัพวกเรามั้ย 

7. Conjunction (ค าเช่ือม) 



Conjunction (ตวัยอ่ conj.) คือค  าท่ีท  าหนา้ท่ีเช่ือมค  า วลี หรือประโยคเขา้ดว้ยกนั เช่น and, but, while, 

although 

ตวัอย่าง conjunction ในประโยค 

I love mom and dad. 

ฉนัรักแม่และพ่อ 

He hates math, but he loves biology. 

เขาเกลียดเลข แต่เขาชอบชีวะ 

Anne called me while I was driving. 

แอนโทรหาฉนัตอนท่ีฉนัก าลงัขบัรถ 

8. Interjection (ค าอุทาน) 

Interjection (ตวัยอ่ interj.) คือค  าสั้นๆ ท่ีใชแ้สดงอารมณ์ เช่น oh, hey, ouch, wow ถา้เทียบกบัค  าไทยก็
เช่น โอโ้ห โอ๊ย ปัดโธ่ เป็นตน้ 

ตวัอย่าง interjection ในประโยค 

Oh! I thought you would not come. 

โอ ้ฉนัคิดว่าคุณจะไม่มาซะแลว้ 

Wow! Everyone is so good-looking. 

วา้ว ทุกคนหนา้ตาดีกนัทั้งนั้นเลย 

Ouch! My hand hurts. 
โอ๊ย เจ็บมือจงั 

จากสรุปน้ี เพื่อนๆ ก็คงจะรู้แลว้นะครับว่า part of speech คืออะไร มีอะไรบา้ง ส าคญัอยา่งไร และมีการใชอ้ยา่งไร 
หวงัว่าเพื่อนๆ จะเขา้ใจค  าแต่ละชนิด และน าไปใชไ้ดถู้กตอ้งมากข้ึนนะครับ 

ส าหรับใครท่ีอยากทดสอบความรู้ ก็สามารถลองท าแบบฝึกหดั part of speech ไดเ้ลยนะครับ ชิววี่ไดร้วบรวมโจทย์
พร้อมเฉลยละเอียด มาใหเ้พือ่นๆ ไดล้องฝึกท ากนัแลว้ 
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