
บทที่ 1 
คํานาม (Nouns) 

 
 

คํานาม (Nouns) คือ คําท่ีใชเรียกคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี เชน man, jaguar, 
radio, hospital, conflict เปนตน 
 
ประเภทของคํานาม 
 คํานามแบงออกเปนพวกใหญ ๆ คือ 
 1. คํานามทั่วไป (Common Nouns) หรือ สามานยนาม ไดแก คํานามที่ใชเรียกส่ิง
ตาง ๆ ท่ัว ๆ ไป เชน girl, tennis, education, history, personnel 
  I like your suggestion. 
  He plays golf everyday. 
 2. คํานามเฉพาะ (Proper Nouns) หรือ วิสามานยนาม ไดแก คํานามที่เปนช่ือ
เฉพาะของคน สัตว ส่ิงของ และจะตองข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญเสมอ เชน Thailand, 
London Bridge, Ramkhamhaeng University, Dr. Gray Smith 
  Anan studies in Japan. 
  Bangkok is the capital of Thailand. 
 3. คํานามหมวดหมู (Collective Nouns) หรือ สมุหนาม เปนคํานามที่แสดง
ลักษณะความเปนหมวดหมู เชน family, jury, fleet, committee, cabinet 
  a crowd of people a flock of sheep 
  a bunch of flowers a school of fish 
  The army marched around the Victory Monument. 
  A flock of sheep is running into the village. 
 4. คํานามประสม (Compound Nouns) คือ คํานามที่ประกอบดวยคํานาม 2 คําขึ้น
ไปมารวมกัน ซ่ึงอาจจะ 
  - เขียนติดเปนคําคําเดียวกัน เชน 
  blackboard teacup lifeboat 
  handbook countryman bystander 
  - เขียนหางกันเปนสองคํา เชน 
  science fiction reference section behavior change 
  blood vessels leisure hour government school 
  - มีเคร่ืองหมาย - เชน 
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  passer-by tug-of-war commander-chief 
  drive-activity court-material brother-in-law 
   Teachers should use the blackboard wisely. 
   Students should regularly go over his notes in his notebooks. 

 5. คํานามรูปธรรม (Concrete Nouns) คือ คํานามท่ีหมายถึงสิ่งท่ีมองเห็นและ
สัมผัสไดดวยประสาททั้งหา เชน animal, water, flower, typist 
 6. คํานามนามธรรม (Abstract Nouns) คือ คํานามที่ไมมีรูปราง สัมผัสไมได แตจะ
กลาวถึงความรูสึก ความคิด ทัศนคติ และเหตุการณ เชน effort, mankind, love, 
calmness, conflict 
  Honesty is the best policy. 
  Death comes to all men. 
 
หนาที่ของคํานาม (Functions of Nouns) 
 1. ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค (Subject) 

Tom likes to travel. 
2. ทําหนาท่ีเปนกรรมตรง (Direct Object) 

They eat shark fins. 
The students should obey their teachers. 

3. ทําหนาท่ีเปนกรรมรอง (Indirect Object) 
The secretary of a society gave the members some brochures. 

4. ทําหนาท่ีเปนกรรมของบุพบท (Object of Preposition) 
We have waited for the famous actor long time. 

5. ทําหนาท่ีเปนสวนท่ีทําใหประโยคสมบูรณ (Subject Complement) 
 Barbara was a doctor three years ago. 
6. ทําหนาท่ีเปนคําขยายคํานามที่อยูขางหนา (Appositive) 
 Mr. White, my manager, lives near the public park. 
 

การเปลี่ยนรูปเปนพหูพจน 
 คํานามเปลี่ยนรูปจากเอกพจนเปนพหูพจน 
 1. คํานามสวนใหญทําเปนพหูพจนได ดวยการเติม  -s  หรือ  -es  เชน 
  song – songs  month – months 
  bus – buses  tomato – tomatoes 
  fox – foxes  kiss – kisses 



 2. คํานามบางคําเม่ือเปนพหูพจนจะเปลี่ยนรูปไป เชน 
  man – men  mouse – mice 
  child – children  louse – lice 
  foot – feet  die – dice 
 3. คํานามบางคํารูปเอกพจนและพหูพจนเหมือนกัน เชน  
  fish – fish  deer – deer 
  species – species swine – swine 
  series – series  trout - trout   
  Japanese – Japanese Swiss – Swiss 
 4. คํานามที่มีรูปเอกพจน แตใชแบบพหูพจน 
  people  cattle  poultry 
  police  majority  gentry 
 5. คํานามที่มีรูปพหูพจน แตใชแบบเอกพจน 
  physics  economics headquarters 
  statistics mathematics series 
  mumps  ethics  politics 
 6. คํานามที่ใชในรูปพหูพจนเสมอ 
  trousers  scissors  savings 
 tongs 
  pants  shorts  stairs  belongings 
 
 7. คํานามที่มาจากภาษาอื่น เชน 
  appendix – appendixes, appendices analysis – analyses 
  agendum – agenda cactus– cacti/cactuses 
  curriculum – curricula datum – data 
 criterion – criteria formula – formulas 
  hypothesis – hypotheses medium – media 
  phenomenon – phenomena thesis - theses 
   
 
 
 
 
 



Exercises 
 
A.  Underline all the nouns. 

1. My grandmother suffers from a backache. 
2. That man opened the door for his wife. 
3. Tom doesn’t like junk food. 
4. His health is not good now. 
5. Liverpool is a large city situated in the northwest of England on the River 

Mersey. 
6. My room at the hotel is O.K. The walls are beige and there are some 

yellow curtains at the windows. 
7. The Beatles started their career at the Cavern Club in Liverpool. 
8. Mary thinks housework is a waste of time. 
9. Language is almost the only impression we use to communicate thought 

and feeling. 
10. Effective testing requires cheerful planning. 
11. Green leaf tea is divided into three quality groups according to the type of 

tea plant and parts used. 
12. It can be inferred from the passage that the research on the relationship 

between cheese and tooth decay has been found to be conclusive. 
13. Why do we say that communication is a basic human activity? 
14. That lady overcame her handicap and contributed her famous novels to the 

Thai foundation. 
15. In the present educational system, various types and methods of learning 

are offered to learners regardless of their economic, social and cultural 
backgrounds. 

 
B.  Underline all the nouns. 
 It was fine and warm one afternoon, and Will decided to go for a bicycle 
ride in the country. He was enjoying the sunshine and the peaceful roads, and 
when he came to a steep hill he let his bicycle run down too fast. But there was a 
sharp bend at the bottom of the hill. When he was nearly there, a dog rushed out 
of a farmyard, barking and jumping at him. 
 


