
ใบความรู้เรื่อง  Comparative and superlative 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

การเปรียบเทียบ comparative and superlative 

Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ 

        1.  คุณศัพท์ข้ันเท่ากัน  (Positive adjective) 
             ขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีอะไรๆ
เหมือนกันทุกประการ โดยการเอา as…as มาค่ัน เช่น 

→ A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา 

→ A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง 

→ This car is as expensive as that car. รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น 

      2.  คุณศัพท์ข้ันกว่า  (Comparative adjective) 
            ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่่า สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น 

→ A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หน ู

→ A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง 

→ This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น 

→ The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้่าในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้่าในหม้อใบนั้น   

      3.  ค าคณุศัพท์ข้ันที่สุด (Superlative adjective)  

          ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่่า สั้น ยาว 
เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น 

→ A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ท่ีสดุในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคง
ไม่ใช่) 

→ Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงท่ีสุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะจ้ะ) 

→ This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงท่ีสุดในไทย 
สังเกตได้ว่า ค่าว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ท่าไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่นะจ้ะ 
 
 



 

การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด 

ให้จ่าง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est ส่าหรับขั้นที่สุด เช่น 

ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

tall สูง taller สูงกวา่ the tallest สูงท่ีสุด 

small เลก็ smaller เลก็กวา่ the smallest เลก็ท่ีสุด 

short ส้ัน shorter ส้ันกวา่ the shortest ส้ันท่ีสุด 

long ยาว longer ยาวกวา่ the longest ยาวท่ีสุด 

old แก่ older แก่กวา่ the oldest แก่ท่ีสุด 

cheap ถูก cheaper ถูกกวา่ the cheapest ถูกท่ีสุด 

 

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดนึง 

♥ กฎการเติม  -er และ -est 

 ค่าท่ีมสีระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีก 

ตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น 

ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

big  ใหญ่ bigger the biggest 

hot ร้อน  hotter  the hottest 

thin ผอม  thinner  the thinnest 

fat อว้น  fatter  the fattest 

sad เศร้า  sadder  the saddest 



 ค่าลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest   เช่น 
ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

dirty สกปรก dirtier the dirtiest 

dry แหง้ drier the driest 

funny ตลก funnier the funniest 

lucky โชคดี luckier the luckiest 

noisy เสียดงั noisier the noisiest 

 ค าสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้ใช้ more..than  และ the most 
ข้างหน้า เช่น 
ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

 worried เป็นกงัวล more worried the most worried 

 helpful ชอบช่วยเหลือ more helpful the most helpful 

 boring น่าเบ่ือ more boring the most boring 

 useless ไร้ประโยชน ์ more useless the most useless 

famous มีช่ือเสียง more famous the most famous 

 ค าที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ more..than  และ the most ข้างหน้า เช่น 
ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

important ส าคญั more important the most important 

expensive แพง more expensive the most expensive 

dangerous อนัตราย more dangerous the most dangerous 

difficult ยาก more difficult the most difficult 



 ค าเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ 
ขั้นปกต ิ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

good ดี better the best 

bad เลว worse the worst 

far ไกล farther the farthest 

little เลก็ less the least 

many มาก more the most 

ค่าคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีด่ากว่า หรือด่าที่สุด และค่าอ่ืนๆ บาง
ตัว คอยสังเกตเอาแล้วกัน 

 

แหล่งที่มา  :  https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/comparative-and-superlative 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercise 1 

Exercise on Comparison of Adjectives (as ... as) 

Fill in the comparison with as ... as. 

1. John is (tall)……………………………………………………….. Glen. 

2. Janet is (beautiful) ……………………………………………………… Jeniffer. 

3. You are (crazy) ……………………………………………………………… my sister. 

4. We can run (fast) …………………………………………………………… they can. 

5. My mom is (not / strict) …………………………………………………your mum. 

6. Your mobile phone is (not / trendy) ……………………….…………………..mine. 

7. Matrix II was (not / interesting) …………………………………………………………Matrix I. 

8. Clare is …………………………………………………….Peter. (happy) 

9. Today it's ………………………………..yesterday. (not/sunny) 
    10.  Lemons are …………………………………………………………………………oranges. (not/sweet) 

Put the adjectives between brackets in the correct form 

1. My brother has a (tidy) …………………………………………..room than me. 

2. Australia is (big)……………………………………………. than England. 

3. I'm (good) …………………………………now than yesterday. 

4. She's got (little) …………………………………….money than you, but she doesn't care. 

5. He thinks Chinese is (difficult) ……………………………………………..language in the 

world 

6. Valencia played (bad) ……………………………………..than Real Madrid yesterday. 

7. Cats are not (intelligent) …………………………………………………..as dogs. 

8. Show me (good) ……………………………………………………restaurant downtown. 

9. (hot) ……………………………………………….desert of all is the Sahara and it's in Africa. 

10. Who is (talkative) …………………………………………………….person in your family? 

 

 

 

 



Exercise 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Write the adjectives in brackets in the Comparative form. 

 

a) John Lennon was (OLD) __________ Paul McCartney. 

b) Some people think the Met is (GOOD) ___________ the Louvre. 
c) Eric was (AFRAID) ______________ in Harlem _____ in the Subway. 
d) Cats are (NICE) ___________ dogs. 

e) Cartoons are (GOOD) _____________ music programmes. 
f) The Empire State is (BIG) _____________ the Chrysler Building. 

g) Barcelona is (SMALL) ________________ Madrid, but (BIG) ___________ 
Valencia. 

 

2. Write the adjectives in brackets in the Superlative form. 

a) Samantha is the (PRETTY) __________ girl that Paul has ever met. 
b) I think that King Kong was the (BAD) _____________ film ever! 

c) Mounth Everest is the (HIGH) ____________ mountain in the world. 
d) Our English teacher is the (GOOD) _____________ teacher ever! 
e) My room is the (CLEAN) ______________ room in my house. 

f) Ron is the (CLEVER) _______________ person I’ve ever met. 
g) The Millenium Star is one of the (EXPENSIVE) _______________ diamonds in 

the world. 
 

3. Write the sentences in the correct order. 
 

a) are / than / faster / Cars / bikes. …………………………………………………………………. 

b) interesting / is / than /more / History / Maths…………………………………………….. 
c) than / is / exciting / New York / Albany……………………………………………………….. 
d) than / funnier / Comics / magazines / are …………………………………………………… 

e) Japan / expensive / the / country. / is /most ……………………………………………… 
 

 4.  Complete the table. Pay attention and don’t forget than or the. 
 

ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

Good   

 Nicer than  

  The most annoying 

 Cheaper than  

Expensive   

Bad   

 Bigger  

  The tallest 

 Prettier  

Fast   

 Happier  

  The smallest 

 Sadier  

Boring   

 

 

 


