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Name ______________________________________________ Class ______________ No. _____________

Parts of Speech
Sentence Phrase Clause
Parts of Speech คือ _____________________________________________
ข้ อความ ประกอบด้ วย "คา" ( word ) หรื อกลุม่ คาซึ่งนามาเรี ยงต่อเนื่องกันเป็ นวลี (phrase) หรื อประโยค ( sentence )
Parts of speech มีทงหมด
ั้
______________ ประเภทตามหลักไวยากรณ์องั กฤษ ดังนี ้

1. _____________________________

5. _____________________________

2. _____________________________

6. _____________________________

3. _____________________________

7. _____________________________

4. _____________________________

8. _____________________________

1. Noun ( คำนำม ) เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกคน สัตว์ สิง่ ของ ทังที
้ ่มีรูปร่างเช่น โต๊ ะ สมุด และไม่มีรูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ
รวมทังชื
้ ่อของคน สัตว์ หรื อสิง่ ของ เช่น
คน: ______________________________ ชื่อคน: ___________________________
สัตว์: _____________________________ ชื่อสัตว์: __________________________
สิง่ ของ: ___________________________

ชื่อสิง่ ของ: ________________________

2. Pronoun (คำสรรพนำม )
เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกแทนคานามเืื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ ้า เช่น ____________________________________ หรื อใช้ แทนคานาม
ที่เราไม่ทราบว่าสิง่ นันเป็
้ นอะไร หรื อใคร เช่น someone, something
แทนคำซำ้ Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer.
= ____________________________________________________________
ยังไม่ ร้ ูว่ำเป็ นอะไร Something is missing. ไม่ร้ ูว่าอะไรหายไป
3. Verb (คำกริยำ )
เป็ นคาที่บอกอาการหรื อการกระทา (action) หรื อบอกความเป็ นอยู่ (being) หรื อสภาวะความเป็ นอยู่ ( state of being ) เช่น
_______________________________________________________________________________________________
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4. Adjectives ( คุณศัพท์ )
เป็ นคาที่อธิบายหรื อขยาย ___________________________________ ให้ ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องสิง่ นันๆ
้ เืิม่ ขึ ้น เช่น
______________________________________________________________________________________________
Example __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. Adverb ( วิเศษณ์ หรือ กริยำวิเศษณ์ )
เป็ นคาที่อธิบายหรื อขยาย ____________________________________________________________________________________
เช่น ______________________________________________________________________________________________________
Example
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
6. Preposition (คำบุพบท )
เป็ นคาหรื อกลุม่ คาที่วางหน้ า noun หรื อ pronoun เืื่อแสดงว่าคานามหรื อสรรืนามนันเกี
้ ่ยวข้ องกับคาอื่นๆ ในประโยคอย่างไร หรื อ
ใช้ สาหรับบอกตาแหน่งของสิง่ ต่างๆ ใช้ วางหน้ าคาที่บง่ บอกเวลาในประโยค
เช่น ______________________________________________________________________________________________________
- I will see you on Monday.
- She was waiting at the restaurant.
- There is a cockroach in my room.
- We must finish the project within a year.
7. Conjunction ( คำสันธำน )
เป็ นคาที่ใช้ เชื่อม คา กลุม่ คา หรื อประโยคเข้ าด้ วยกันเืื่อให้ ความหมายสมบูรณ์ขึ ้น
เช่น ______________________________________________________________________________________________________
Example __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
8. Interjection ( คำอุทำน )
เป็ นคาอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ โดยไม่ เกี่ยวข้ องกับคำอื่นๆ ใน ประโยค
เช่น ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Example __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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กำรพิจำรณำว่ ำคำไหนเป็ นคำประเภทใด เรำดูท่ กี ำรทำหน้ ำที่ของมันในประโยค คำๆเดียวอำจทำหน้ ำที่อย่ำงหนึ่งใน
ประโยคหนึ่ง แต่ อำจทำหน้ ำที่อย่ำงอื่นในประโยคอื่นดังในตำรำงต่ อไปนี ้
word

parts of speech

work

noun

My work is easy.

verb

I work in Bangkok.

but
well

example

conjunction

John came but Mary didn't come.

preposition

Everyone came but Mary.

adjective

Are you well?

adverb

She speaks well.

interjection

Well ! That expensive.

noun

We ate in the afternoon.

noun ทาหน้ าที่เหมือน

We had afternoon tea.

afternoon

adjective

ต่ อไปนีเ้ ป็ นกำรแสดงถึง Parts of Speech ต่ ำงๆในประโยค

Stop!

John is

John works.

working.

She loves animals.

Tara speaks English well.

She

likes

She ran to the station quickly.

Animals like

kind

people.

Tara speaks good English.

big

snakes but

I

hate

them.
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ต่ อไปนีเ้ ป็ นประโยคที่มีทุก Parts of Speech ในประโยคเดียว

Well,

she

and

young John

walk

to

school

slowly.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sentence ( ประโยค )
Sentence เป็ นกลุม่ คาที่มาประกอบกันให้ มีเนื ้อความสมบูรณ์ บอกการกระทา ความเป็ นอยู่ หรื อความเป็ นไป ของสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
โดยทัว่ ไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )
subject
He

predicate
lives in Bangkok. เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทืฯ

None of the students

knew the answer. ไม่มีนกั เรี ยนคนใดรู้คาตอบ

Phrase ( วลี ) เป็ นกลุม่ คาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งประโยคที่ไม่มี subject หรื อ predicate
In case of emergency, push the button. ในกรณีฉกุ เฉินให้ กดปุ่ ม (In case of emergency เป็ นวลี)
The woman sitting in the chair is my mother. ผู้หญิงซึ่งนัง่ ที่เก้ าอี ้คือแม่ของฉัน (sitting in the chair เป็ นวลี)
Clause ( อนุประโยค )
เป็ นกลุม่ คาที่มี subject และ predicate เหมือนประโยค ( sentence ) แต่ไม่ได้ อยู่ตามลาืังจะเชื่อมติดอยู่กบั อีก clause หนึง่
เืื่อให้ เป็ น 1 ประโยคกล่าวคือ ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกันแต่ละประโยคคือ clause
clause ที่ 1
clause ที่ 2
Jack did not come to work

because he had a bad cold.

************** Now we’ve reached the end of the lesson.  **************
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