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หนังสือเล่มนี้จัดทําข้ึนเพื่อเป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่ต้องการ
ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภายในเวลาสัน้ๆ เหมาะสาํหรับผู้ที่
ต้องการเตรยีมสอบ เตรยีมสอน หรอืทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ทุกระดับชั้น

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้อา่น 
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ที่ทํางานทางด้าน
ภาษาหรือผู้สนใจทั่วไป และแน่นอนวา่หนังสือเล่มนี้จะไม่เป็น
เพียงหนังสือไวยากรณ์ทีส่อนหลกัภาษาเท่าน้ัน แต่จะเป็นหนังสือที ่
เน้นความเข้าใจในภาษาอังกฤษด้วย เพราะผู้เขียนได้รวบรวมส่วน 
ที่เป็นหัวใจของภาษาอังกฤษมาไว้ในเล่มแล้ว 

มตีวัอย่างแสดงเพ่ือความเข้าใจยิง่ข้ึน ซึง่จะทําให้ผู้อ่านมอง
เห็นภาพรวมของภาษาอังกฤษทั้งหมดภายในระยะเวลาอันส้ัน
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Part 1 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับคํา จะกล่าวถึง 
คาํต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ทีเ่รียกรวมกนัว่า Part 

of Speech หรือ ส่วนของคําพูด ซึ่งในภาษา
องักฤษจะมคีาํต่างๆ 8 ชนดิ ประกอบกนัขึน้เป็น
ประโยคที่เราใช้พูดคุยสื่อสารกัน

Noun
คํานาม

Pronoun
คําสรรพนาม

Adjective

คําคุณศัพท์

Verb

คํากริยา

Adverb
คํากริยาวิเศษณ์

Preposition

คําบุพบท

Conjunction
คําสันธาน

Interjection

คําอุทาน

Part of Speechof h

คาคุณศพ
oun
านามาามม
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1

คาํสรรพนาม (Pronoun) คอื คาํท่ีใช้แทนคาํนาม เพราะ
ไม่ต้องการเรียกชื่อของคํานามน้ันซํ้าหลายๆ คร้ัง คําสรรพนาม 
มี 7 ชนิด ได้แก่

Personal Pronoun บุรุษสรรพนาม

บุรุษที่ 1 ได้แก่ ตัวผู้พูด I, we 

บุรุษที่ 2 ได้แก่ ผู้ฟัง you 

บุรุษที่ 3 ได้แก่ ผู้ที่พูดถึง ส่ิงท่ีพูดถึง he, she, it, they

Possessive Pronoun สรรพนามเจ้าของ คือ
คําสรรพนามที่แทนคํานามท่ีสรรพนามนั้นเป็นเจ้าของ

 mine, yours, ours, theirs, his, hers, its

Chapter 3

Pronoun

, weตัวผู้พูด 

sonal 

รุษที่ ด้แก

ี่ 2 ได

1 ไดท ท 1 ไ1 ไี่ท ได1ทีที 1 ได
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3
Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง คอื คาํสรรพนาม
ที่เน้นตัวสรรพนามเอง

 myself, yourself, yourselves, ourselves, themselves,
himself, herself, itself

Definite Pronoun หรือ Demonstrative

Pronoun นิยมสรรพนาม คําสรรพนามชี้เฉพาะ

 this, that, these, those, one, ones, such, the same,
the former, the latter

Indefinite Pronoun สรรพนามไม่เจาะจง
คําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ
Singular : another, anybody, anyone, anything, each,
either, enough, everybody, everyone, everything,
little, much, neither, nobody, no one, nothing, one,
other, somebody, someone, something

Plural : both, few, many, others

Both singular and plural : all, any, more, most,
none, some, such

5

ttermer, the la
this, t
the formthethee e thethe
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6
Interrogative Pronoun สรรพนามคําถาม
คําสรรพนามที่ใช้ตั้งคําถามว่า ใคร อะไร อันไหน ของใคร

 Who, Whom, Whose, What, Which, Whoever, Whomever,
Whosever, Whatever, Whichever

Relative Pronoun สรรพนามเชื่อมความ
คําสรรพนามที่ใช้แทนคํานามท่ีไม่ทราบว่าเป็นใคร
อะไร อันไหน และทําหน้าท่ีเชื่อมประโยคด้วย

 who, whom, which, whose, what, that

ขอควรจํา 
คําสรรพนามทําหน้าที่เป็นประธาน (Subject)

และกรรม (Object) เช่นเดียวกับคํานาม

เนื่องจากเป็นคําที่นํามาใช้แทนคํานาม

และกรรม (Object) เชนเด

เนื่องจากเป็นคําที่นํามาใช้แท

ose, wha hatwhich, wh at, t

อนไหน

who, whom, whhoo, , wwhwhoo, hoowho hoo, wh
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1

คาํคณุศพัท์ (Adjective) คอื คาํท่ีใช้ขยายคาํนาม บอก
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคํานาม ชนิดของคําคุณศัพท์โดย 
สรุปมี 12 ชนิด ได้แก่

Descriptive Adjective คุณศัพท์บอกลักษณะ

 tall, beautiful, hungry, delicious, strong, black,
clever, sunny, bright 

Proper Adjective คุณศัพท์บอกชื่อเฉพาะ ขึ้นต้น
ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ

 American, Chinese, Christian, Russian, French

Chapter 4

Adjective

rennch

ective

gry deli

ณศัพท์ศ บ

s strong

ive Ad

tiful hun

อกลักษณ

black

ุDescrip

tall, bea

escscce crsceesc
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3
Quantitative Adjective คุณศัพท์บอกปริมาณ

 some, any, much, many, more, most, little, alittle, less, 
 least, few, a few, fewer, fewest, enough, all, no,  whole,  

Numeral Adjective คุณศัพท์บอกจํานวนที่แน่นอน
4.1 Cardinal Numeral Adjective บอกจาํนวนนบั 

one, two, three, four, …

4.2 Ordinal Numeral Adjective บอกลําดับที่ 

4.3 Multiplicative Adjective บอกจํานวนทวี 
single, double, triple, …

Demonstrative Adjective คุณศัพท์ชี้เฉพาะ
5.1 Definite Demonstrative ช้ีเฉพาะอย่างชัดเจน 

ได้แก่ the, this, these, that, those, such, the 
same, the other

5.2 Indefinite Demonstrative ชีใ้ห้เหน็โดยทัว่ไป 
ได้แก่ a, an, any, one, such, other, a certain, 
some, other, any, certain, another

5

al Num4.2 Ordi

4.3 Mult



21

9

8

7

6
Distributive Adjective คุณศัพท์แบ่งแยก 
แจกแจงคํานามให้เป็นส่ิงหน่ึง ส่วนหน่ึง จะตามด้วย 
คํานามเอกพจน์เสมอ

  each, every, either, neither

Possessive Adjective คุณศัพท์บอกความเป็น
เจ้าของ

  my, your, our, their, his, her, it

Interrogative Adjective คุณศัพท์ขยายคํานาม 
ที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร อันไหน ของใคร

  what, which, whose

Emphasizing Adjective คําคุณศัพท์เน้นความ
ขยายคํานามให้มีความเด่นชัดขึ้น

  own, very
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10
Exclamatory Adjective คุณศัพท์บอกอุทาน

What + คํานาม! 
What a beautiful rose it is! 

How + คําคุณศัพพ์ + คํานาม!
How curious they are!

Participial Adjective คําคุณศัพท์บอก
การกระทํา หรือถูกกระทํา

 interested, interesting, frightened, frightening,
bored, boring

Relative Adjective คณุศพัท์สมัพนัธ์ ขยายคาํนาม
และเชื่อมประโยค

  what, whichever 

ive คา
า

ศพทศ บอกAdject

อถูกกระทท
กarticipia

ารกร า หรื

terested

ะทารระททําทํารระ าาะทํรระทา 
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ขอควรจํา

คาํคณุศพัท์บอกคุณสมบตัขิองคํานามจะวางอยู่หน้า

หรือหลังคํานามที่มันขยาย
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