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   ค าชี้แจง 
 

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน Aurasma 
1. ต้องใช้อุปกรณ์ประเภท Smart Phone, Tablet รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง 

ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ios และ Android 
2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Aurasma ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
    - ระบบปฏิบัติการ ios ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App store 
    - ระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Play store 
3. เข้าแอปพลิเคชัน Aurasma แล้วกดไอคอนตัว A (สีม่วง) 
4. กดไอคอนแว่นขยายเพื่อค้นหาค าว่า mapandy หลังจากนั้นแตะรูปที่แสดงผล 
5. กดที่ Follow ให้เปล่ียนเป็น Following 
6. กดที่ไอคอนรูปส่ีเหล่ียมเพื่อเข้าสู่โหมดของกล้อง หลังจากนั้นใหน้ าไปส่องภาพต่าง ๆ ใน

บทเรียน ก็จะมีข้อมูลออกมาแสดงให้ชม 
 

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน Kahoot 
1. ต้องใช้อุปกรณ์ประเภท Smart Phone, Tablet รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง 

ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ios และ Android 
2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Kahoot ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
    - ระบบปฏิบัติการ ios ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App store 
    - ระบบปฏิบัติการ Android ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Play store 
3. เข้าแอปพลิเคชัน Kahoot 
4. ใส ่Game PIN (ตัวเลข 6 หลัก) ที่ได้รับแจ้งจากครูผู้สอน จากนั้นกดปุ่ม Enter 
5. ใส่ช่ือผู้เล่นในช่อง Nickname จากนั้นกดปุ่ม OK, go! 
6. ตอบค าถามโดยการกดปุ่มสีให้ตรงกับตัวเลือกที่ถูกต้อง 
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มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 เปรียบเทยีบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนเข้าใจความหมายของค าคุณศัพท์ ( Adjective ) 
2. นักเรียนสามารถใช้ค าคุณศัพท์ ( Adjective ) ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถบอกค าตรงข้าม ค าคุณศัพท์ ( Adjective ) ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนเข้าใจหลักและวิธีการใช้ การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์(Comparison of 

adjectives ) ได้ถูกต้อง 
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Pre – Test 
 

1. Tom is _________ boy in the class.  
 
a. the strongest      b. stronger  

c.   strong             d. the most strong 

6. The China Wall is _____ wall in the world. 

   a. the longest            b. more long 

   c. longer                   d. long    

2. February is ______ than April. 
 
a. short                 b. the shortest           

c. shorter                d. most short 

7. I am ______ at music than my old sister. 

   a. good                     b. better 

   c. goodest                d. the best 

3. Garfield is ___________ than Nemo.  
 
a. the funniest       b. more funny  

        
c.   funnier              d. funny 

8. Amalia is  ___________ girl in the class. 

   a. the cleverest         b. clever     

   c. cleverer                d. more clever 

4. Your new car is _______ than my old 
car.  
 
a. the cheapest      b. cheaper 

    
 c. more cheaper    d. most cheapest 

9. Traveling by plane is________ than 
traveling by ship.  

   a. fastest                 b. fast 

   c. faster                  d. more fastest      

5. Jerusalem is  _________ city in Israel. 
 
a. the biggest        b. big     

         c. bigger                 d. biggest 

 

10. Swimming is ______________ than 
running. 

   a. exciting              b. more exciting   

   c. excited              d. the most exciting 
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Adjectives  

Adjectives หรือ ค าคุณศัพท์ คือ ค าที่ใช้ขยาย หรือ บอกคุณลักษณะให้แก่ค านาม ค า
สรรพนาม เพื่อให้ค าเหล่านั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือ ให้รายละเอียดมากขึ้นนั่นเอง โดยเรา
สามารถแบ่งประเภทของ Adjectives ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 

1. Quality adjectives ค าคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพ เช่น 

good ดี bad เลว ไม่ดี 
happy ความสุข rich รวย 
strong แข็งแรง sweet หวาน 
pretty น่ารัก ugly น่าเกลียด 

- He is a good boy.                                      

- This kitten is cute. 

- Tommy is rich. 

2. Size adjectives ค าคุณศัพท์ที่บอกขนาด เช่น long ยาว/short ส้ัน, thin ผอม/fat อ้วน, 
wide แข็งแรง/narrow แคบ, big ใหญ่/smallเล็กตัวอย่างเช่น 

- Tom is a tall, thin man. 

- That bridge is very long.  

- Your dog is fat. 

3. Color adjectives ค าคุณศัพท์ที่บอกสีต่างๆ เช่น 

white ขาว black ด า red แดง yellow เหลือง   

- She wears a blue dress.                 

- I like red shirts. 
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Opposite of adjectives ( ค าตรงข้ามค าคุณศัพท์ ) 

Big  ใหญ่                                                Small  เล็ก 
Long  ยาว                                               Short ส้ัน 
Tight  แน่น,คับ,ตึง                                   Loose  หลวม 
Thin  บาง                                               Thick  หนา 
Ugly  น่าเกียจ                                          Beautiful  สวย 
Weak  อ่อนแอ                                         Strong  แข็งแรง 
Dark  มืด                                                Light  สว่าง 
Last  ท้าย                                               First  ที่หนึ่ง  
Bad  เลว                                                  Good  ดี 
Untidy  ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ                 Tidy  เรียบร้อย,เป็นระเบียบ 
Smooth   เรียบ                                          Rough  หยาบ,กระด้าง 
Old แก่                                                     Young  หนุ่ม,สาว,อ่อน 
Wide  กว้าง                                               Narrow  แคบ 
Shallow  ตื้น                                              Deep  ลึก 
Hot  ร้อน,เผ็ด                                            Cold  เย็น 
High  สูง                                                  Low  ต่ า 
Soft  นุ่ม                                                   Hard  หยาบ 
Easy  ง่ายๆ                                               Difficult   ยาก 
Fat  อ้วน                                                   Thin ผอม,บาง 
Happy  มีความสุข                                      Sad   เสียใจ 
 Fast   เร็ว                                                 Slow  ช้า 
Wet  เปียก                                                 Dry  แห้ง 
Empty   ว่างเปล่า                                       Full  เต็ม 
Clean  สะอาด                                            Dirty  สกปรก 
Sharp  คม,แหลม                                        Blunt   ทื่อ,ทู่ 
Right  ถูก                                                  Wrong  ผิด 
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 ลองมาท าแบบฝึกหัดกันนะคะ                                                

ค าช้ีแจง : จงเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
 
1. Rabbits are…………, snakes are ugly. 

small 
 strong 
 tall 
 lovely 

6. If he knows the answer, he is……………. 
 pretty 
 lazy 
 clever 
 powerful 

2. Children day is………… for the children. 
 long 
 fun 
 lonely 
 alone 

7. Popeye is ………. 
 big 
 strong 
 slow  
 slim 

3. Today is not hot, it is…………. 
 un-hot 
 hotter  
 cold 
 colder 

8. Malee is tall and………. 
 down  
 thin 
 right 
 over 

4. If Susan is not pretty, then she is 
a………girl.  

 ugly 
 handsome 
 bad 
 non-beautiful 

9. A red car is behind of the other, it is 
the…………. 

 fastest 
 slowest 
 most expensive 
 faster 

5. If you are not good, you are…………. 
 bad 
 silly 
 lovely 
 correct 

10. I get up………… so I miss the bus.  
 slow 
 slower 
 later  
 late  
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การเปรยีบเทียบค าคุณศัพท์  

( Comparison of Adjectives ) 

 

การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรยีบเทียบ
คุณสมบัติหรือลักษณะของค านามว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกัน มากกว่า หรือมากท่ีสุด  อย่างไร
โดย สามารถแบ่งการเปรียบเทียบได้เป็น 3 ข้ัน คือ 

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบลักษณะที่เท่าเทียมกัน 
หรือไม่เท่าเทียมกัน   

มีค าเช่ือมหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 

  as  +  adjective +  as     แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่น  

The new machine is as big as the old one .เครื่องจักรใหม่ใหญ่เท่าๆกับเครื่องเก่า 

  as  +  much + นามนับไม่ได้หรือ many  +นามนับได้  +  as   แสดงความเท่าเทียม
กัน เช่น  

I have as much time as  you. ฉันมีเวลามากเท่าๆคุณ 
I have as many cars as you. ฉันมีรถมากเท่าๆคุณ  

    the same +นาม + as     แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น  

Malee is  the same age as Yupa มาลีมีอายุเท่ากับยุพา 

แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น 
Malee and Yupa are the same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน  
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 กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้  

  not so  +  adjective  +  as   หรือ   not as  +  adjective +  as   เช่น 

This project is not so good as that one. โครงการนี้นี้ไม่ดีโครงการนั้นนั้น หรือ  
This project is not as good as that one.  

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )   ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 นาม ว่ามี
ลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่า  ดังนี้  

  A  + v. to be + (adj +er ) + than + B      เช่น  

This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น  
You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน 

  A  + v. to be + (more + adj  ) + than + B      เช่น  

This film is more interesting than that one. ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจกว่าเรื่อง
นั้นMy mobile phone is less expensive than yours ( your mobile phone)         
โทรศัพท์มือถือของฉันราคาแพงน้อยกว่าของคุณ 

3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree )  ใช้เปรียบเทียบกบันามที่มีจ านวนตั้งแต่ 
3 ขึ้นไป ว่ามีลักษณะ ที่สุดในจ านวนนามเหล่านั้น   รูปแบบมีดังนี้ 

the + คุณศัพท์ข้ันสูงสุด + นาม 

What is the longest river in the world? แม่น้ าอะไรยาวที่สุดในโลก  
Flying is the safest way to travel. การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่
ปลอดภัยที่สุด  Susan is my best friend. ซูซานเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของฉัน                                                 
(  ถ้ามี possessive adjectiveเช่นmy, your, his, ect  อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่
ต้องใช้ the ) 
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การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นข้ันกว่า และข้ันสูงสุด 
 1.  ให้จ าง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในข้ันกว่า และ  the –est ส าหรับข้ัน

สูงสุด เช่น 
ข้ันปกติ ข้ันกว่า ข้ันท่ีสุด 
tall สูง taller สูงกว่า the tallest สูงที่สุด 

small เล็ก smaller เล็กกว่า the smallest เล็กที่สุด 
short เตี้ย shorter เตี้ยกว่า the shortest ส้ันที่สุด 
long ยาว longer ยาวกว่า the longest ยาวที่สุด 
old แก่ older แก่กว่า the oldest แก่ที่สุด 

cheap ถูก cheaper ถูกกว่า the cheapest ถูกที่สุด 
2. ค าลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น 

ข้ันปกติ ข้ันกว่า ข้ันท่ีสุด 
dirty สกปรก dirtier the dirtiest 
dry แห้ง drier the driest 
funny ตลก funnier the funniest 
lucky โชคดี luckier the luckiest 
noisy เสียดัง noisier the noisiest 

3. ค าสองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less ให้เติม more  และthe 
most ข้างหน้า เช่น 

ข้ันปกติ ข้ันกว่า ข้ันท่ีสุด 
 worried เป็นกังวล more worried the most worried 
 helpful ชอบช่วยเหลือ more helpful the most helpful 
 boring น่าเบื่อ more boring the most boring 
 useless ไร้ประโยชน์ more useless the most useless 
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4. ค าท่ีมีสามพยางค์ข้ึนไป ให้เติม more  และ the most ข้างหน้า เช่น 
ข้ันปกติ ข้ันกว่า ข้ันท่ีสุด 

important ส าคัญ more important the most important 
expensive แพง more expensive the most expensive 
dangerous อันตราย more dangerous the most dangerous 
difficult ยาก more difficult the most difficult 
 

******* ค าเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ 
ข้ันปกติ ข้ันกว่า ข้ันท่ีสุด 

good ดี better the best 
bad เลว worse the worst 
far ไกล farther the farthest 
little เล็ก less the least 
many มาก more the most 
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Try to do  exercise.     
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Answer the questions. 

1. Laura is __ Sophie. 
a. shorter than    b.  taller than 

 
2. Mike is __ Laura. 

a. lighter than       b. heavier than 
 

3. Alan is __ Sophie. 
a. older than      b. younger than 

4. Laura is………………………….. 
a. the   tallest   b.  taller 

5. Alan is ……………………………     
             a. younger   b.  the youngest 
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Write true( √ ) or false.(  × ) 

1. Kate is taller than Pete……………. 6. Trig is heavier than Pete……….…….. 
2. Pete is younger than Mike………….7.  Mike is smaller than Kate…………… 
3. Pete is taller than Mike………………8.  Mike is older than Pete……………… 
4. Pete is lighter than Kate……………..9. Trig is smaller than Pete…………….. 
5. Pete is older than Kate……………..10.  Mike is heavier than Pete…………… 
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Choose the correct answer. 
1. His aunt is as ______ as my father. 

a) old   b) older  c) oldest 
 

2. There are many exciting cities, but New York is the ______ city in the world. 
a) exciting  b) more exciting c) most exciting 
 

3. The bus is ______ than the train. 
a) bad   b) worse  c) worst 
 

4.There are many cheap things in that shop, but the salt is the ______ thing. 
a) cheap  b) cheaper  c) cheapest 

5. Betty is ______ than George. 
a) careful  b) more careful c) most careful 
 

6. All the boys are bad, but Larry is the ______. 
a) bad   b) worse  c) worst 

 
7. My garden is ____ than his garden. 
  a) bigger  b) big   c) the biggest  
 
8. Peter is ____ student in our class. 
  a) more intelligent b) intelligent  c) the most intelligent 
 
9.This exercise is very ____.  
  a)the easiest  b) easier  c) easy 
 
10) My grandfather is very _____. 

a) the oldest  b) older  c) old 
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Post – Test 
 

1. Your new car is _______ than my old 
car.  

  a. the cheapest      b. cheaper  

 c. more cheaper    d. most cheapest 

6. Traveling by plane is________ than 
traveling by ship.  

   a. fastest                 b. fast 

   c. faster                  d. more fastest      
2. I am ______ at music than my old sister. 

             a. good                     b. better 

   c. goodest                d. the best 

7. Tom is _________ boy in the class.  

 
a. the strongest      b. stronger  

c.   strong             d. the most strong 
3. Garfield is ___________ than Nemo.  

 
a. the funniest       b. more funny  
        

     c.   funnier              d. funny 

8. Jirawan  is  ___________ girl in the class. 

   a. the cleverest         b. clever     

   c. cleverer                d. more clever 

4. Jerusalem is  _________ city in Israel. 

 

a. the biggest        b. big     

         c. bigger                 d. biggest 

 

9. Swimming is ______________ than 
running. 

   a. exciting              b. more exciting   

   c. excited              d. the most exciting 

  

5. February is ______ than April. 

 

a. short                 b. the shortest           

c. shorter                d. most short 

10. The China Wall is _____ wall in the 
world. 

   a. the longest            b. more long 

   c. longer                   d. long    
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เฉลย Pre – test   
1. A 
2. C 
3. C 
4. B 
5. A 
6. A 
7. D 
8. A 
9. C 

10.B 
 
เฉลย Post – test   

1. B 
2. D 
3. C 
4. A 
5. C 
6. C 
7. A 
8. A 
9. B 
10.A 

 
 

Listen to the song   
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ประวัติผู้พัฒนาบทเรียน 
 

 
 
 
ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ-สกุล  นางประภัสสร  เจนใจ   
 วันเดือนปีเกิด วันอาทิตย์ ท่ี 3  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช 2515 
 ท่ีอยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี 110/5 หมู่ 2 ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
 ต าแหน่ง   ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ   
   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  36 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2528   ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 
 พ.ศ.2532   ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม 

พ.ศ.2534   ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
 พ.ศ.2538    ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
      สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

พ.ศ.2544    ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ( กศม.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2538   ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ปัจจุบัน   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม            
        ( พ.ศ.2559 ) 
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การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์บทเรยีน 
 

ครูผู้สอน นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไป สามารถดาวน์โหลดบทเรียนเสมือน Comparison of adjectives 
ได้ทางเว็บไซต์       www.dongjen.ac.th  เว็บไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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ครูณัฐพัชร์.  บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก [ออนไลน]์.                 
เข้าถึงได้จาก http://pasathaim2fornr.blogspot.com/2012/12/blog-post.html.            
เผยแพร่เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕. 
ผกาศรี  เย็นบุตร,  สุภัค  มหาวรากร และ นิธิอร  พรอ าไพสกุล.  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย ๒ เล่ม ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, ๒๕๕๗. 
เวชวรรณ หงษ์โต.  รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก [Video file].                         
เข้าถึงได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=8A2J8JC5luo.                        
เผยแพร่เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕. 
ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เรื่อง 

รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก [Tablet file].  ๒๕๕๘. 
Chitsumon Foam'z.  รามเกียรต์ิ มินิแอนเิมชัน ชุดท่ี ๑ [Video file].                          
 เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=pLP73f1SQIA.          เ 
ผยแพร่เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖. 
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Planes are ____ than bikes. 
 the fastest  
 faster 
 fast 
 
My sister is very _____. 
 young 
 younger 
 the youngest  
 
We have ____ school in our town.  
 bigger  
 big 
 the biggest 
 
English is ____ than Japanese. 
 the easiest 
 easy  
 easier 
 
_____ mountain in the world is Mt. Everest. 
 high 
 the highest 
 higher  
 
Cats are _____ than horses. 
 smaller 
 the smallest  
 small 
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I am ____ child in our family.  
 young 
 youner  
 the youngest 
 
He is _____ boy in our class. 
 the tallest 
 tall 
 taller  
 
My bag is very _____. 
 heavy 
 the heaviest  
 heavier 
 
 
 
Planes are ____ than bikes. 
 the fastest  
 faster 
 fast 
 
My sister is very _____. 
 young 
 younger 
 the youngest  
 
We have ____ school in our town.  
 bigger  
 big 
 the biggest 
 
English is ____ than Japanese. 
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 the easiest 
 easy  
 easier 
 
_____ mountain in the world is Mt. Everest. 
 high 
 the highest 
 higher  
 
Cats are _____ than horses. 
 smaller 
 the smallest  
 small 
 
I am ____ child in our family.  
 young 
 youner  
 the youngest 
 
He is _____ boy in our class. 
 the tallest 
 tall 
 taller  
 
My bag is very _____. 
 heavy 
 the heaviest  
 heavier 
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