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ADJECTIVE

คือคํา ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence )    ซึ่งใชอธิบายหรือขยายคํานาม หรอื
สรรพนาม ใหได ความชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคือเปนการบอกใหรูลักษณะคุณสมบัติของนามหรือ
สรรพนามนั้นวาเปนอยางไร เชน good, bad, new, hot, my, this แบงได ดังนี้

1. Possessive adjective
2. Descriptive adjective
3. Numeral adjective
4. Proper adjective
5. Demonstrative adjective
6. Distributive adjective
7. Interrogative adjective
8. Quantitative adjective

1. Possessive adjective 

คือคําที่ใชประกอบนามเพือ่แสดงความเปนเจาของ ไดแก my your our its

2. Descriptive adjective 

เปน adjective ประกอบนามเพือ่บอกลักษณะของนาม แบงออกเปน 3 อยางคือ
- บอกคุณภาพ เชน good , delicious , generous , deep 

- บอกขนาดและอายุ เชน big, tall, young, old

- บอกสี เชน pink, brown, yellow

3. Numeral adjective

แบงออกเปน 2 อยางคือ
1. บอกจํานวนธรรมดา เชน One, two, three …

2. บอกลําดับที่ เชน Fist, second, third,

4. Proper adjective

คือ Adjective ที่มาจาก proper noun และ Adjective นี้ตองเขียนขึ้นตนดวยตัวใหญเสมอ เชน 
Italian food, Thai song.
5. Interrogative adjective

Noun ที่เอามาใชเปน Adjective ประกอบนามเชน electric, History book

6. Demonstrative adjective 

คือ Adjective ประกอบนามเพื่อชี้เฉพาะลงไป ไดแก this that these.. 
7. Indefinite adjective(Quantitative adjective)

คือAdjectiveที่บอกจํานวนไมแนนอน ไดแก all no many any

8. Distributive adjective คือ adjective ที่ประกอบนามเพื่อแบงแยกนามออกจากกัน ไดแก 
each every either 
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Adjective

ตําแหนงของคุณศัพท
Adjective ( คุณศัพท ) คอืคํา ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence )    ซึ่งใชอธิบาย
หรือขยายคํานาม หรอืสรรพนาม ใหได ความชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคือเปนการบอกใหรูลักษณะ
คุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นวาเปนอยางไร เชน good, bad, new, hot, my, 

this โดยทั่วไปการวางตําแหนง คุณศัพทในประโยคจะวางได 2 แบบ
 ใชวางประกอบขางหนานาม ( attributive use ) ที่มันขยาย 

She is a beautiful girl.  เธอเปนคนสวย ( beautiful ขยายนาม girl)

These are small envelopes. พวกนี้เปนซองเล็กๆ ( small ขยายนาม envelopes) 

 ใชวางเปนสวนของกริยา ( predicative use ) โดยอยูตามหลัง verb to be เมื่อ adjective 

นั้นขยาย noun หรือ pronoun ที่อยูหนา verb to be 

The girl is beautiful. เด็กผูหญิงคนนัน้สวย 
( beautiful เปนคณุศัพทที่ตามหลัง verb to be ขยาย girl และ the เปนคุณศัพทขยาย girl 

เชนกัน
These envelopes are small. ซองพวกนี้มีขนาดเล็ก
      ( small เปนคุณศัพทที่ตามหลัง verb to be ขยาย envelopes ,these เปน คุณศัพทขยาย
envelopes เชนกัน )
She has been sick all week. เธอปวยมาตลอดอาทิตย 
      ( sick เปน คุณศัพท ที่ตามหลัง verb to be   ขยายสรรพนาม she )

( You) Be careful. ( คุณ ) ระมัดระวังดวย 
      ( careful เปนคุณศัพทที่ตามหลัง verb to be ขยาย you   ซึ่งในที่นี้ละไวเปนทีเ่ขาใจ ) 
That cat is fat and white. แมวตัวนั้นอวนและมีสขีาว 
     ( That เปนคุณศัพทประกอบหนานาม   fat และ white เปนคุณศัพทซึ่งเปนสวนของกริยาขยาย
cat 

หลักเกณฑอื่นๆ
1.คุณศัพทที่ประกอบหนานามไมได ตองวางหลัง verb to be หรือ linking verb* 

          เทานั้นเรียกวาเปน Predicate adjective ไดแก
alike เหมือน afraid กลัว content พอใจ
asleep หลับ alone โดยลําพัง ill ปวย

awake ตื่นอยู alive มีชีวิตอยู worth มีคา
aware ระวัง ashamed ละอาย well สบายดี

afloat ลอย unable ไมสามารถ
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2. คุณศัพทที่ใชเปนสวนของกริยาไมได เชน

former กอน latter หลัง

inner ภายใน outer นอก

actual ในทางปฏิบัติ neighboring ใกลเคียง

elder อายุมากกวา drunken เมา

entire ทั้งสิ้น shrunken หด

especial โดยเฉพาะ wooden ทําดวยไม

middle กลาง

3. ถาคุณศัพทนั้นทําหนาที่ขยายนามหรือสรรพนามทีเ่ปนกรรมของประโยค ตองวางคุณศัพทไว
หลังกรรมนั้นเพื่อใหไดความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน
We considered his report unsatisfactory. เราพิจารณาเห็นวารายงานของเขาไมเปนที่นาพอใจ
      (Unsatisfactory เปนคุณศัพทขยาย his report ซึ่งเปนกรรมของประโยค) 
4. เมื่อใชกับขอความแสดงการวัด (measurement) วางคุณศัพทไวหลังนาม หรอืสรรพนาม เชน
My uncle is sixty years old. ลุงของฉันอายุ 60 ป    (ไมใช My uncle is old sixty years.)

This road is fifty feet wide. ถนนนี้กวาง 50 ฟุต    (ไมใช This road is wide fifty feet.)

5. เมื่อคุณศัพทหลายคําประกอบนามหรือสรรพนามเดียว จะวางขางหนาหรือขางหลังก็ได   โดย
จะตองมี and มาคั่นหนาคุณศัพทตัวสุดทาย เชน
The building, old and unpainted, was finally demolished.  ตึกซึ่งเกาและสีทรุดโทรม
  ในที่สุดก็ถูกทุบทิ้ง ( วางขางหลัง ) หรอืThe old and unpainted building was finally 

demolished. (วางขางหนา)
He bought a new, powerful and expensive car. เขาซื้อรถใหมที่กําลังแรงสูงและราคาแพง 

หรือ 
He bought a car, new, powerful and expensive.   
6. คุณศัพทวางตามหลังคําสรรพนาม (pronoun) ที่มันขยาย ตอไปนี ้     

someone anyone no one everyone

somebody anybody nobody everything

something anything nothing everybody
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เชน
She wanted to marry someone rich and smart. เธอตองการแตงงานกับใครสักคนซึ่งหลอ
และรวย
I'll tell you something important. ฉันจะเลาบางอยางที่สําคัญใหคุณฟง
7. วาง คุณศัพทไวหลังนามหรือสรรพนามถาคุณศัพทนั้นมีขอความ 

( Prepositional phrase) ประกอบอยู      เชน 
Thailand is a country famous for its food and fruits. ไทยเปนประเทศที่มชีื่อเสียงในเรื่อง
อาหารและผลไม
      (Famous เปนคุณศัพท    famous for food and fruits เปนขอความขยายคํานาม country)

She is the woman suitable for the position. เธอเปนผูหญิงทีเ่หมาะสมกับตําแหนง 
      (Suitable เปนคุณศัพท suitable for the position. เปนขอความขยาย Woman) 

8. คุณศัพทบางคํามีความหมายตางกัน ถาวางในตําแหนงที่ตางกัน เชน 
He is and old friend. เขาเปนเพื่อนเกา
My friend is old. เพื่อนของฉันสูงอายุ 
The teacher was present. ครูมาอยูทีน่ั้นดวย
The present teacher. ครูคนปจจุบัน
9. กลุมของคําที่เปนวลี ( phrase) หรืออนุประโยค
 ( clause ) เมื่อขยายคํานาม ตองวางหลังนามหรือสรรพนามที่มันประกอบ เชนThe woman 

sitting 


