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Adjectives
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ เท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ขั้น
คือ
●

การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow
เป็นต้น

●

การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower
เป็นต้น

●

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest,
biggest เป็นต้น
1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

●

●

●

รูปแบบ

as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ ( positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่น
This pencil is as long as that one. ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น
I have as much
money as you. ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
I have as many books as you.
ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ
รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น
Malee is the same age as
รูปแบบ as + much

มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น
same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน
●

แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน
แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike เช่น
She is like her father.
รูปแบบ Verb to be + like
เธอเหมือนกับพ่อของเธอ

●

●

Malee and Ladda are the

Your car and mine are alike. รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน เช่น
is similar to mine. ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน
กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้

คุณศัพท์ขั้นปกติ + as เช่น

This road is not as long as that one.
much money as you . ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ

not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as หรือ

not as +

This road is not so long as that one. ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ
not as + much/many + นาม + as เช่น
I don’t have so
I don’t have as much money as you.

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )
●

Your bag

การเปรียบเทียบที่สูงกว่า แสดงในรูป คุณศัพท์ขั้นกว่า + than เช่น
This road is longer than that one.
ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น
You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน

●

●

การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than เช่น
Malee is less careful than Somchai.
มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้
เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน ให้ใช้รูปแบบดังนี้
than = น้อยกว่า
= มากกว่า

less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า

เช่น

fewer + นามพหูพจน์นับได้ +

more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than

There are fewer students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
I spent less money than you. ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
There are more students in this room than in
that room. มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
My mother have more money than my father.
แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

หมายเหตุ ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น conjunction
ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี verb ตามด้วย ดังนี้

She eats less than

I do.

เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน

ตามดังนี้

than ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม 2 อนุประโยค ( clause) เข้าด้วยกัน คือ
She eats less เป็น main clause
I do เป็น
subordinate clause
โดย I ทำหน้าที่ประธานของประโยคที่

2 มี verb do ตาม
of comparison

ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น preposition

She eats less than me.

เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน

สรรพนาม ( pronoun )ที่ตามหลัง than

than I do เป็น adverbial clause

pronoun ที่ตามหลัง than ทำหน้าที่เป็น object ไม่ต้องมี verb

than ทำหน้าที่เป็น preposition ดังนั้น pronounที่ตามหลัง
อยู่ในรูป ของกรรม ( object ) คือ me จึงไม่ต้องมี verb ตาม

than

โดยทั่วไปใช้ได้และมีความหมายไม่ต่างกันทั้งสองกรณี

3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) รูปแบบมีดังนี้ the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก

My eldest son is 16 years old. ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
Jane is my best friend. เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
( ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว
ไม่ต้องใช้ the )

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/adj05_comparison.htm

