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คําคุณศัพท (Adjectives) คือ คําทีใ่ชขยายหรือประกอบคํานาม คําสรรพนาม 

เพ่ือใหมีความหมายท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน เชน 
This is my black car. 
He likes Chinese food. 
Thumb-sucking, rocking and dirty language do not indicate 

abnormality. 
คําคุณศัพท (Adjectives) ใชได 2 แบบ 

1. ประกอบหนาคํานาม เรียกวา Attributive. 
He is a well-educated man. 

2. เปนสวนสมบูรณของกริยา เรียกวา Predicative/Subject Complement 
She looked tired. 
This soup smells good. 
 

ตําแหนงของคําคุณศัพท 
1. โดยปกติคําคุณศัพทจะอยูนําหนาคํานามท่ีมันขยาย 

She brought a beautiful and expensive house. 
Supot is an active and well-organized leader in our company. 

2. เม่ือใชกับขอความแสดงการวัด วางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม 
He is six feet tall. 
The river is ten meters wide. 

3. คํากริยาชอง 3 (Past Participle) และคํากริยาท่ีเติม –ing (Present 
Participle) ทําหนาท่ีเปนคําคุณศัพทโดยอยูหนาคาํท่ีขยายได เชน 
 Tony was quite surprised when he passed the French exam. 
 It was very exciting when I first got on a plane. 
 I was very interested in her lecture. It was absolutely fascinating. 

4. คําคุณศัพทประสม อาจจะเปนในรูปคําคุณศัพทผสมกับคํานาม หรือ คําคุณศัพท
ดวยกัน หรือคําอื่น ๆ  เชน 
 a well – paid job a left – handed boy 
 a badly – behaved child an old – fashioned dress 



   long - lasting friendships  a longed – for vacation  
 We have a big, well-equipped computer room in our school. 
 Most people are right-handed, but about 10 % are left-handed. 

5. คําคุณศัพทบางคําใชโดยไมมีคํานามตามหลังและนําหนาดวย “the” หมายถึง กลุม
คนท่ีมีสภาวะทางรางกายหรือทางสังคมท่ีเปนท่ีรูกันทั่วไป เชน 
 the rich  the poor  the blind 
 the handicapped the mentally ill the deaf 
 หรือใชกับช่ือสัญชาติบางคําท่ีหมายความวา คนชาติน้ัน เชน 
 the English   the Japanese 
 There are special parking lots for the handicapped in our university. 

6. คําคุณศัพทท่ีอยูหลังคําวา how หมายถึง “อยางไร เทาใด ขนาดไหน ฯลฯ” 
เชน how old, how tall, how wide เชน 
 How do Thai people greet each other ? 
 How wide is this stream ? 
 
การเปรียบเทียบ 
 การเปรียบเทียบคําคุณศัพทแบงเปน 3 แบบ คือ 

1. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเทากัน เหมือนกัน ใช as…..as 
Honey is as sweet as sugar. 

2. การเปรียบเทียบเพื่อแสดงความไมเทากัน ไมเหมือนกัน ใช not so/as….as 
Martha isn’t so generous as Kathy. 
Playing golf isn’t as difficult as you think. 

3. การเปรียบเทยีบแสดงความไมเทากัน อาจใชการเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative) 
และข้ันสูงสุด (Superlative) ได 

การเปรียบเทยีบข้ันกวา (Comparative) หมายถึง มากกวา นอยกวา สูงกวา  เปน
ตน โดยใชรูป -er หลังคาํคณุศัพท และ more นําหนาคําคณุศัพท แลวตามดวย than 

ข้ันสูงสุด (Superlative) หมายถึง มากท่ีสุด นอยท่ีสุด ดีท่ีสุด เติม -est หลัง
คําคุณศัพท หรือ the most หนาคําคณุศัพท 

ข้ันปกติ (Positive) ข้ันกวา (Comparative) ข้ันสูงสุด (Superlative) 
small smaller smallest 
wet wetter wettest 
fat fatter fattest 

heavy heavier heaviest 
mighty mightier mightiest 



fine finer finest 
safe safer safest 

careful more careful most careful 
difficult more difficult most difficult 

 
 แตมีคําคุณศัพทบางตัวท่ียกเวน มีการเปรียบเทียบพิเศษท่ีไมเปนตามกฎขางตน 

Positive Comparative Superlative 

good better best 
bad, ill worse worst 
far farther, further farthest, furthest 
many, much more most 
little (adj./adv.) less least 
old (adj.) older, elder oldest, eldest 

  
Her calculator is smaller than my palm. 
The areas close to the Equator are hotter than those that are farther 

away. 
 Some students are more intelligent than others. 

Human brains are more powerful than those of other spices because of 
their complex circuitry. 

His house was in worse condition than my house. 
4. การใช Repeating a Comparative เปนการใชข้ันกวาซอนกันเพื่อแสดงการ

เปลี่ยนแปลง เชน 
 He runs faster and faster. 
 Driving in Bangkok is becoming more and more complex. 

5. การใช the……..the (Double Comparative) เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลง
ดวยกันหรือมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ เชน 
 The more active the students are, the more interesting classroom 

activities have to be. 
 

 
 
 
 



 

Exercises 
 
A.  Underline the adjective. 

1. Tommy is poor but she is happy. 
2. The fat girl likes sweet brown chocolate. 
3. My elder sister gets only yellow roses. 
4. Lions are strong, fierce animals. 
5. John thinks Thai spring rolls tasted delicious. 
6. That rich lady buys an expensive handbag. 
7. A sharp knife is better than a blunt one. 
8. The water in Chao Phraya River is not clear and clean. 
9. These large mangoes are not ripe enough. 
10. The noisy and joyful children ran into the hall singing loudly. 
11. The local police searched the stolen car for illegal drugs. 
12. The sad-faced girl gazed at her mother’s letter. 

B.  Put the correct comparison. 
1. A new house is usually    than an old one. (expensive) 
2. Mrs. Robinson is the    lady I have ever met. (kind) 
3. Bangkok has     tall buildings of any city in Thailand. (many) 
4. The polar regions are    regions of the earth. (cold) 
5. A plane can fly    than a bird. (high) 
6. The weather in Chiang Rai is    than the weather in Bangkok. 

(good) 
7. The weather is    today than it was yesterday. (warm) 
8.    members came to the party this month than last month. 

(few) 
9. My Professor was the    person in our college. (sensible) 
10. George is    student in the class. (little ambitious) 
11. This computer is    than that one. (useful) 
12. Nipon is    of all. (lazy) 
13. Your car is    than mine. (powerful) 
14. Mike is    player in the team. (bad) 
15. Good health is    than money. (important 


