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My Dearest Students 
  

พ่ีแนน พ่ีติงลี่ และพ่ีๆ ทีมงาน ทุ่มเทตั้งใจท าหนังสือเล่มนี้มาเพ่ือน้องๆ ทุกคนโดยเฉพาะ 

ขอบอกว่าน้องๆ ที่ยังกลัว Grammar ขอให้น้องๆ ลองเปิดใจและค่อยๆ ท าความรู้จักกับมันไป 

รับรองค่ะ ถ้าน้องๆ ได้คบหารู้จักกับมันอย่างดีแล้วละก็ Grammar จะเป็นเพ่ือนสนิท มิตรสหายที่

แสนดี ของน้องๆ ไปตลอดเส้นทางการเรียนรู้เลย 

  

 หนังสือเล่มนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เรียนรู้หลัก ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษแบบเป็นระบบ โดยใช้หลัก Tree Tactics พร้อมกับเทคนิคการต่อสู้ข้อสอบทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น Memolody, หรือ Strategic Structure และยังมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม         

(Self Reinforcement) เพ่ือทบทวนความรู้แต่ละเรื่องที่ได้เรียนมา รับรองว่าถ้าน้องๆ ขยัน ตั้งใจ     

หมั่นทบทวนท าแบบฝึกหัดทุกครั้ง ความรู้ของน้องๆ จะเพ่ิมพูนอย่างแน่นอน แล้วถึงวันนั้น  ระวังน้า 

จะหลงรักภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว   

  
“อึด ถึก ควาย” เอาไว้นะจ้ะ  

Your S.E.L.F. Your Success! 
 

พ่ีแนนและพ่ีติงลี่ 
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Part I: Strategic Structure 

     โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ 
 
 โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ (Strategic Structure) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ประโยคทาง
ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆ เพียงครึ่งบรรทัด ไปจนถึงประโยคที่ยาวถึงครึ่ง
หน้ากระดาษและมีความซับซ้อนสูง เราก็สามารถท าความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย 
 ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ประโยคนั้น เราควรท าความรู้จักเสียก่อนว่าประโยคคืออะไร 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

Sentences (ประโยค) คือ _________________________  
ในประโยคหนึ่งประโยคนั้นจะต้องมี___________ อย่างน้อย 1 ตัวและ____________ 

อย่างน้อย 1 ตัวจึงจะถือว่าเป็นประโยค ถ้ามีไม่ครบสององค์ประกอบนี้จะถือว่าไม่เป็นประโยค 
ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประธานและกริยา ได้แก่ __________________ 

_______________________ ในบรรดาสามตัวนี้ ตัวที่สามารถตัดท้ิงหรืออ่านข้ามไปได้ โดยไม่
เปลี่ยนความหมายของประโยค คือ ______________ 
ส่วนประกอบของประโยคทั่วๆ ไปของภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาไทย คือ  
 

   Subject + Verb +    (Object/Complement) 
 
เช่น        คุณแม่ นั่ง      
เมื่อเราต้องการท าให้ประโยคยาวขึ้น เราก็ใส่ส่วนขยายเข้าไป อาจจะขยายประธาน กริยา หรือส่วน
อ่ืนๆ ก็ได้ 
เช่น คุณแมผู่้ใจดีนั่งเหยียดขาอย่างสบายอารมณ์อยู่บนโซฟาใหม่เอ่ียมสีฟ้าที่พ่อซื้อมาให้เป็น
ของขวัญวันครบรอบแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา >>> สรุปคือ ______________ 
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วิธีวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ก็ท าย้อนข้ันตอนกับการสร้างประโยค ก็คือเราต้องการหาส่วนหลัก
คือ ประธาน กริยา (กรรม) ของประโยคที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางส่วนขยายมากมายให้เจอ โดย 

   
 
 

 
จริงๆ แล้วเวลาวิเคราะห์ประโยคจะต้องท าท้ังสองข้อไป พร้อมๆ กัน แต่เพ่ือสะดวกต่อการ

เรียนรู้ เราจะเรียนกันทีละข้อก่อน แล้วค่อยน าไปประยุกต์รวมกัน 
ในการมองหาจุดเด่นของส่วนหลัก ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าส่วนหลักของ   ประโยคนั้น ได้แก่ Subject, 
Verb, Object, Complement แต่ละส่วนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่หนึ่งประโยคไม่
จ าเป็นต้องมีส่วนหลักครบทั้ง 4 ชนิด แต่เราพบว่า 
โครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ มีอยู่เพียงแค่ 5 ประเภทเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 
 น้องๆ คงสังเกตได้ว่าทุกโครงสร้างจะต้องมี S + V เป็นอย่างน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าทุก
ประโยคถ้ามีแค่ S, V แล้วจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะ บางประโยคต้องมีท้ัง S V และ O จึงจะ
สมบูรณ์ บางประโยคต้องมีท้ัง S V และ C จึงจะสมบูรณ์ วนอยู่ตาม 5 รูปแบบหลักนี่แหละ ไม่พ้นนี้
หรอก แต่สังเกตไว้เลยว่าถ้า S หรือ V ตัวใดตัวหนึ่งหายไปยังไงก็ไม่ใช่ประโยคแน่นอน 
 

 

 

1. ______________________ 
2. _______________________ 

      3.  ______________________ 
 4. ______________________ 
 5. _______________________ 

1. มองหาจุดเด่นของส่วนหลัก 
2. ตัดส่วนขยายออกไป  
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VERB 
 

*Verbs Verbs เราคงต้องดูจาก (1) Voice และ (2) Tense 
เราคงต้องดู (3) helping verbs ต้องดูที่ (4) non-finite verbs 

พร้อมทั้ง (5) verb suffixes : -en ,-ize, -ify,-ate. 
    

verbs เราคงต้องดู helping verbs 
ก็เพราะพวกมันมักตามด้วย verbs verbs แท้ๆนั่นไง 

Can , Could, May, Might, Will, Would, Shall, Should, 
Ought to, Be going to, Had better, Must, 

Have to, Used to, Would rather and To do 
Verb to have พร้อมทั้ง verb to be ดูให้ดี มี verbs แท้ตามมา 

Ving, Ved, infi, to infi : are the non-finite verbs. 
You deserve to know to find verbs. 

Having been unable to cut the trees,  
the criminals had failed to have destroyed the nation. 

I saw them cry when they got caught. 
Can you see the non-finite verbs hidden out there? 

Verb suffixes : en, ize, ify, ate 
Shorten, realize, identify, motivate 

VT, VI , Linking verbs are the three types of verbs,  
main verbs นะเธอ ท่องไป 
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แฝดคนละฝา 
 

แฝดคนละฝา ชื่อ S กับ O ดูสิดู โอ้โห เหมือนกันตรงไหน 
เป็น noun, pronoun, noun clause, gerund, 

question words บวก to infinitive ไง 
I am the boxer. The boxer is me. 

That the man punches me really makes me mad. 
I remember what he did with me last time. 
Boxing is just a fight. The guy loves boxing. 

Now, what to see on the ring seems to hurt me. 
เจ้า O นั่นหนา หากว่าเป็น O คู ่เขาก็ให้ดูเป็นกรรมชนิดใด 

อย่าง I give you this song. ตรงของรองคน 
ถ้าคนอยู่หน้าของ งั้นรองอยู่หน้าตรง 

V อยู่หน้า S เรียกว่า inversion หากวาง prepo นั้น ไว้หน้า V S ไง 
In this song is S / O's story. มองดูให้ดี S อยู่ที่ใด 

Adverb + helping verb บวก S บวก V 
เจ้า Adverb นี้ ชอบปฏิเสธร่ าไป 

Little, never, seldom, rarely, At no time, only, 
Not until, not only, no sooner รวมใจ  
Never do they say "yes" to people.   

Remember boys and girls! This is the world of S/O.  
 

In this song is S/O' story. Never do we forget inversion ได้ 
It shows me (1)noun, (2)pronoun, (3)noun clause, (4)gerund, 

(5)question words to infinitive which can be S/O.(*) 
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Complement 
 

ขาด.....เธอ.....แล้ว....จะอยู่อย่างไร...หา 
ขาดเธอแล้ว....จะอยู่อย่างไร.... Complement 
พ่ี Linking verb ชอบเดินจูงน้อง Complement 

พ่ี Linking verb ว่าจ าเป็น ขาด Complement เหมือนขาดใจ 
*feel, sound, taste, smell, 

become, turn, get, grow, keep, go, come, 
look, appear, stay, remain, seem, to be คือ Linking verb 

She looks perfectly terrific and she smells sweet, 
so I feel very excited. This is S V C.(*) 

แต่น้อง Complement มีสองใจ ไปเดินตามใครเขา 
มีคนอีกหลายนอกจากเรา ชอบจูงน้อง Complement 
เธอคงกลัวใครจะมาเห็น จึงจ าเป็นต้องเอา O บังหน้า 

ท าได้ไงนะแม่ Complement เธอมันเลือดเย็นเป็นคนหลายใจ 
**find, think, have, get, make, 

render, like, set, let, leave, keep, want, 
consider, regard, open, paint, name, call, appoint, prove, ...elect/choose 

Verbs of perception: see, hear, smell, notice, observe, watch 
They see complement following them. 

These guys like her best. 
Complement makes them crazy about her.  

เป็น S V O C (**) 
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Modifier  
*Everything in a sentence except 

main verb, subject, object, complement is 
Modifier…er..er..er Modifier..er..er 

(1)Prep phrase and (2)adjective clause are Modifier  
(3)Clause with connector is Modifier. 

(4)Punctuation is Modifier. (5) Participle is Modifier 
Present participle verb ing ต่อท้ายค านาม 

ค าไหนที่มันเดินตาม จะเดินจะจาม นามนั้นท าเอง 
ส าหรับ past participle V เติม ed หรือ verb ช่องสาม 
ยังคงไว้หลังค านาม จะซักจะถามนามนั้นถูกกระท า 

The girl <kicking the man> loves the man <kicked by her>. 
นี้แหละ Modifier…er…er นี้แหละ Modifier…er..er 

ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย 
 

Punctuation ก็เป็นได้ เป็น Modifier er.. er.. er.. 
Comma ลูกน้ า Dash ขีดเดียว Brackets วงเล็บ Colon สองจุด 

เป็นที่นิยมกันอุตลุด ก็คงเป็น Clause with connector 
The man forgives the girl as, in fact, he loves her. 
นี้แหละ Modifier…er…er นี้แหละ Modifier…er..er 

ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย 
The girl <kicking the man> loves the man <kicked by her>. 

The man discovers the true pleasure from her kicking, 
so the man <who forgives her> wants to be her lover. 

This is modifier. This is modifier. 
ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย (**) 
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1. Verb แท้ จะเป็น verb ที่แสดง tense และ voice  

หลังจากท่ีเราท าความรู้จักกับองค์ประกอบต่างๆ ของประโยคกันมาพอสมควรแล้ว เ ราก็จะ
มาเรียนรู้วิธีการใช้ Strategic Structure กัน 
 น้องๆ คงจ ากันได้ว่าส่วนหลักของประโยคได้แก่ _______, _______, _______, 
_______ ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดที่เราจะจับใจความให้ได้ว่าประโยคนี้ ใคร ท าอะไร ก็คือต้องหาส่วน
หลักพวกนี้ให้เจอ 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ประโยคด้วยโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ 
 

1. มองหาจุดเด่นของส่วนหลัก 
ทุกประโยคต้องมี _________ อย่างน้อย 1 ตัว ถ้าเราอ่านประโยคนั้นแล้วไม่เข้าใจเราต้อง

หา_______ของประโยคให้ได้ก่อนเลย   
 

หลักการสังเกต หา Verb แท ้ 

 
 
 
 
 
 

 
Tense ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 24 หน้าตาแบ่งออกเป็น 
Active Voice ประธานเป็นผู้................................ มี................Tenses 
Passive Voice ประธานเป็นผู้................................ มี...............Tenses 
6 Basic Forms 

“Verbs Verbs เราคงต้องดูจาก (1) Voice และ (2)Tense 
เราคงต้องดู (3) Helping Verbs ต้องดูที่ (4) Non-Finite Verbs 

พร้อมทั้ง (5)Verb suffixes: -en, -ize, -ify, -ate” 
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 ความจริงแล้ว  Tense ที่ยาก ๆ ทั้งหลายประกอบไปด้วยรูปหลักเพียง 6 รปูนี้เอง ซ่ึง
แบ่งเป็น Tense หลัก 3 รูปและ Tense ประสมอ่ืน ๆ 3 รูป ดังนี้ 

 
Tense หลักทั้ง 3 

Present Simple  
  

   
Past Simple 

  

   
Future Simple 

  

 
รูปประสมทั้ง 3 

Perfect 
  

 
Continuous  

  

 
Passive 
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12 Tenses in Active Voice 
 
Present Simple _______________________________  
 

  

 
Present Continuous ____________________________  
 

   

   

 
Present Perfect ______________________________  
 

   

   

 
Present Perfect Continuous ______________________ 
 

    

   

   

 
Past Simple ________________________________ 
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Past Continuous _____________________________  
 

   

   

 
Past Perfect ________________________________ 
 

   
   

 
Past Perfect Continuous ________________________ 
 

    

   

   

 
Future Simple _______________________________ 
 

  

 
Future Continuous ____________________________ 
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Future Perfect ______________________________ 
 

   

   

 
Future Perfect Continuous ______________________ 

    

   

   

 
12 Tenses in Passive Voice 

Present Simple (Passive) ________________________ 
 

   
   

 
Present Continuous (Passive) _____________________ 
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Present Perfect (Passive) _______________________ 
 

    

   

   

 
Present Perfect Continuous (Passive) ________________ 
 

    

   

    

   

 
Past Simple (Passive) __________________________ 
 

   

   

 
Past Continuous (Passive) ______________________ 
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Past Perfect (Passive) _________________________ 
 

    

   

   

 
Past Perfect Continuous (Passive) __________________ 
 

    
   

    
   

 
Future Simple (Passive) _________________________ 
 

   

   

 
 
Future Continuous (Passive) ______________________ 
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Future Perfect (Passive) ________________________ 
 

    

   

   

 
Future Perfect Continuous (Passive) _________________________________________ 
 

    

   

    
   

 
เมื่อเรารู้จักเขียนรูป Tense จากชื่อแล้ว แล้วก็ต้องสามารถบอกชื่อ Tense จากรูปได้เช่นกัน 
 

1. This building has been built since 1924.  
___________________________________ 

 
2. Kimberly will be flying to Korea this time next Tuesday.  

__________________________________ 
 

3. Ponce De Leon is believed to be the first man to introduce oranges to North 
America.  
_________________________________ 
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 “Verbs เราคงต้องดู Helping Verbs 
ก็เพราะพวกมันมักตามด้วย Verbs Verbs แท้ ๆ นั่นไง 

Can, Could, May, Might, Will, Would, Shall, Should, 
Ought to, Be going to, Had better, Must, 

Have to, Used to, Would rather and To do 
Verb to have พร้อมท้ัง Verb to be 

ดูให้ดีมี Verbs แท้ตามมา” 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Ving /Ved  ส่วนใหญ่ใช้ ขยาย N.  
              To Vinf /Vinf  ส่วนใหญ่ใช้ ขยาย V.  

 
 

2. จะสังเกตง่าย ๆ ถ้ามี Helping verb น าหน้าจะเป็น verb แท้ เพราะ 
helping verbs (auxiliary verbs) + V.inf = V.แท ้

3. Ving /Ved /To Vinf /Vinf เป็นกริยาไม่แท ้(non-finite 
verbs) ซึ่งไม่ใช ่verbแท ้
 

“Ving /Ved / Vinf /To Vinf: 
are the Non-Finite Verbs 

You deserve to know to find verbs” 
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Example:  
- Having known about her loss, he tried to cheer her up. 
- My daughter saw that man trying to break into the house. 
- Daniel is so starving that he could eat a horse or two. 

 
 
 

Verb Suffix เป็นตัวช่วยชี้น าว่าค าไหนเป็น Verb แต่อาจไม่ใช่ V. แท้ก็ได้นะ 
 
- en : shorten, worsen   - ize : realize, recognize 
- ify : identify, certify   - ate : motivate, activate 

 
 
 

อะไรที่เป็น subject ได้ ก็เป็น object ได้   
1 Noun :     
The boxer is me.   
2 Pronoun:   
I am the boxer.   
3 Noun-clause คือ ประโยคย่อยที่ท าหน้าที่แทนค านาม :   
That the man punches me really makes me mad.   
I remember what he did with me last time.  
4 Gerund (V. ing) :      
Boxing is just the fight. 
The guy loves boxing.  
5 Questions Words + to V. inf.:   
What to see on the ring seems to hurt me. 
 

4. ดูที่ Verb Suffixes  

Subject/Object  
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บางประโยคจะมีกรรมอยู ่2 ตัว 2 ประเภท (Double Object) 
 
 
 
 
 
 
Example: 
- P’Nan is teaching her students verb recognition. 
กรรมตรง คือ _________ 
กรรมรอง คือ _________ 
 
- P’ Tingly gives P’ Nan a big hug.  
กรรมตรง คือ _________ 
กรรมรอง คือ _________ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาถึงตรงน้ีน้องๆ ก็คงจะพอวิเคราะห์ประโยคตาม
แบบ Strategic Structure ได้แล้ว คราวน้ีเรา
มาดูเร่ืองต่อไปๆ ที่ส าคัญกันดีกว่า  
 

 “เจ้า O นั่นหนา หากว่าเป็น O คู่ เขาก็ให้ดูว่าเป็นกรรมชนิดใด อย่าง I give 
you this song. ตรงของรองคน ถ้าคนอยู่หน้าของ งั้นรองอยู่หน้าตรง”  



 

Ultimate Grammar 

P’ Nan & P’ Tingly 

 

18 

 

Inversion 

 
Inversion คือ _________________ เพ่ือต้องการเน้นความ หรือต้องการท าให้ประโยคเป็น
ทางการมากขึ้น 
 น้องๆ หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นเคยกับหัวข้อนี้ แต่จริงๆ แล้ว Inversion มีอยู่ตั้งแต่เรื่อง
ระดับพ้ืนฐานอย่างท่ีน้องนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว 
 
Basic Inversion 
1. ________________________ เช่น 
 - You will go to Japan next month. 
 >>> Will you go to Japan next month? 
 - They play football every day. 
 >>> Do they play football every day? 
2. ________________________ เช่น 

- She sings well. She dances well. 
 = She (both) sings and dances well. 
 = She sings well and she dances well, too.  --- T/F 
 = She sings well and dances well, too.   --- T/F 
 = She sings well and so does she dance well. 
สังเกต ถ้าประธานของสองประโยคเป็นคนละตัวแต่ท ากริยาอาการเดียวกัน มักจะละกริยาของ
ประธานตัวหลังออกไปเลย จึงเป็นที่มาของ Short Addition/Answer 
 - I enjoyed the play and so did my friend (enjoy the play). 
 - John doesn’t like lazy kids and neither do I (like lazy kids). 
 
ระวัง! ถ้าประธานคนเดียวกันแต่ท าคนละกริยา จะละกริยาของประโยคหลังไม่ได้  
- She sings well and so does she.   ( T/ F )  
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3. ________________________ เช่น 
 -  Let’s have something for lunch, shall we? 
4. ________________________ เช่น 
 - Should it stop raining, I shall go out for a picnic. 
 = _________________________________________ 
 - Were I a bird, I would fly around the world. 
 = _________________________________________ 

- Had I gotten up earlier, I wouldn’t have missed the bus. 
 = _________________________________________ 
5. ________________________ เช่น 

- “The evidence that the Dark Lord has returned is incontrovertible,” said 
Dumbledore.  

แต่ๆ _________________________________ 
 - “I don’t want to go there,” (said he/he said)  
 
6. Inversion _________________ มาหน้าประโยค 

- P’ Nan comes here. = _______________________ 
- It is here. = _________ (ในกรณี นี้เราไม่นิยมใช้ inversion กับ pronoun)   
- There (be) _______ many people. = ______________ 
- There (be) _______ a cat. = __________________ 

อย่าลืมว่า inversion คือการเรียงประโยคเพื่อที่ต้องการจะเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในประโยค
โดยการจัดรูปใหม่จากรูปปกติ เพราะฉะนั้นอย่าเพ่ิงสับสน ถ้าเราเห็น ในบางประโยคที่มี pronoun 
เช่น  

Never does he smile, unless he's happy.  
ตรงนี้เราใช้กับ Pronoun ได้ เพราะ inversion ของมันไม่ได้เน้นประธาน แต่มันเน้น verb ค าว่า 
"does" และ "smile" 
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Advanced Inversion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1. Prepositional Phrase + Verb + Subject 

  

- Around the table sat the directors. (Past) 
 (= _______________________________________.) 
  

- By her side (sit/sits) her old faithful dog. (Present) 
 (= Her old faithful dog (sit/sits) by her side.) 
  

- In front of the building (stand) __________________.  
(= A big sculpture stands in front of the building.) 

 
 

V อยู่หน้า S เรียกว่า Inversion หากวาง prepo. นั้นไว้หน้า V S 
ไง 

In this song is S/O story มองดูให้ดี S อยู่ท่ีใด 
Adverb + helping verb + S+V 
เจ้า Adverb นี้ชอบปฏิเสธร่ าไป 
little/never/seldom/rarely/  

at the time/only/not until/not only/no sooner รวมใจ 
Never do they say “yes” to people 
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2. Negative Adverb + Helping verb + Subject + Verb 
  

- I have never seen such a beautiful girl as you. 
 = ___________________________________ 

 
- It is not only diligence but also constancy that makes you succeed.  
= ___________________________________ 
 
- ______________________________________ 
(=The existence of the planet Neptune was finally proven not until 1846.) 
  

 

3. [Negative Adjective + Noun] + Helping verb + Subject + Verb 
 

- She expressed little sympathy to me. 
= _________________________________________ 
-    She uttered to me few words. 
= _________________________________________ 
-    She did not say a single word. 
= _________________________________________ 
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Complement 
ส่วนเติมเต็ม (Complement) คือ สิ่งที่เติมเต็มให้ประโยคบางประเภทให้มีใจความสมบูรณ์  

อาจเป็น Noun (และผองเพ่ือน), Adjective, Prep. Phrase 
 
1. ใช้ตามหลัง ___________________ (Subjective Complement)  

 
Example: 
You seem (worried/worriedly) today. What’s wrong?  
The class remained (silent/silently) even the teacher asked the same question.  
 
2. ใช้กับกริยาต่อไปนี้ในโครงสร้าง  ________ (Objective Complement) ส่วนเติมเต็มประเภทนี้
ท าหน้าที่เติมเต็ม _________ 
 
Example: 
We couldn’t keep cigarettes dry in the rain. 
She painted her fingernails bright red.     
It contained so many errors as to render it worthless. 
 

 Complement หน้าตาจะคล้ายๆ Object เมื่อตามหลังด้วย noun เหมือนกัน  
แต่ Complement และ Object ต่างกันนะ ไม่เชื่อลองดู 2 ประโยคนี้  
 
P’ Matoom is a handsome guy    ___________ 
P’ Matoom needs a handsome guy   _________ 
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Complement 
 

ขาด.....เธอ.....แล้ว....จะอยู่อย่างไร...หา 
ขาดเธอแล้ว....จะอยู่อย่างไร.... Complement 
พ่ี Linking verb ชอบเดินจูงน้อง Complement 

พ่ี Linking verb ว่าจ าเป็น ขาด Complement เหมือนขาดใจ 
 

*feel, sound, taste, smell, become, turn, 
get, grow, keep, go, come, 

look, appear, stay, remain, seem, to be คือ Linking verb 
She looks perfectly terrific and she smells sweet, 

so I feel very excited. This is S V C (*) 
 

แต่น้อง Complement มีสองใจ ไปเดินตามใครเขา 
มีคนอีกหลายนอกจากเรา ชอบจูงน้อง Complement 

เธอคงกลัวใครจะมาเห็น จึงจ าเป็นต้องเอา O บัง 
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Special Verb  
 
Special verb คือ ________________________________________________________   

 

 
 

1. ค าแสดงความรูส้ึกเหล่านี้เมื่อแปลว่า “น่า...” เติม _______ ข้างท้าย  
ท าหน้าที่เป็น _________ ในประโยค (สิ่งที่ไปขยายเป็น cause of feeling)  
 
: The new film by Tom Cruise is __________. (interest)   
: It is very _________ to be caught telling a lie. (embarrass)   
: Cleaning house is one of the most __________ tasks. (exhaust) 
 
2. ค าแสดงความรู้สึกเหล่านี้เมื่อแปลว่า “รู้สึก...” เติม _______ ข้างท้าย ท าหน้าที่เป็น 
_________ ในประโยค   
 
: I was very _______________ after realized that he was lying. (disappoint) 
: The policewoman found a ___________ child in a hut. (frighten)  
 
3. ค าแสดงความรู้สึกเหล่านี้เมื่อเป็น verb แปลว่า “ท าให.้..” ผันตามพจน,์ tense, voice ท า
หน้าที่เป็น _________ ในประโยค  
 
: That kind of sport really _____________ me. (interest) 
: It’s my honor to have ____________ you. (amuse) 
: Nothing in my life _________ me at present. (excite) 
 

สรุปหลักส าคัญ Special Verb  
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Special Verb 
        

          “น่า” คือ  to be  +  Verb ING   

“รู้สึก” คือ  to be  +  Verb ช่อง 3 
Verb ทั้งสองนี้ คือ Adjective ควรจ า   

และแปลว่า  “ท าให้” เมื่อใช้เป็น  Verb แท้ 
 

มาดูกันไหมว่าต่างกันยังไงกับ  Continuous  และ  Passive voice 
I am watching the television. The television is watched by me.  

 
I am excited to watch a movie cuz that movie is exciting  

and the movie really excites me.  Let us look at Special verbs! 
 

Annoy, Disturb, Frustrate, Scare 
Exhaust, Tire, Bore, Terrify 

Convince, Frighten, Thrill, Horrify 
Confuse, Puzzle, Embarrass, Disappoint 

Fascinate, Amaze, Astonish / Entertain, Excite, Surprise 
Charm, Please, Satisfy / Irritate, Interest 

Amuse, Perplex / Worry, Shock 
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Exercise: 
1. This book is (interest) ____________. 
2. John is (interest) ___________ in reading books. 
3. Harry is very cool. He is an (interest) ___________ guy. 
4. I find this book (interest) ____________. 
5. That street magician (interest) ____________ me so much. 
6. I notice Henry (interest) ____________ in singing and dancing. 
7. Phillips makes me (excite) ____________ because he is a very (excite) 
____________ story teller.  
 

สิ่งของ “รู้สึก” ไม่ได้ จึงไม่นิยมเขียนในรูป V.3 แต่ คนสามารถเป็นได้ท้ัง “น่า” และ 
“รู้สึก” ขึ้นอยู่กับบริบทว่าต้องการจะสื่อถึงอะไร  
 

เรื่องต่อไปที่ควรรู้ก็คือ การตัดส่วนขยายทิ้ง เพื่อให้ส่วนหลักเด่นออกมา ก่อนที่เราจะตัดทิ้ง 
เราจ าเป็นต้องรู้ว่า อะไรเป็นส่วนขยายบ้าง 

 
 

 
 

 
 
 

จ าไว้นะจ๊ะเด็กๆ Modifier มีผล
ต่อ Meaning แต่ไม่มีผลต่อ       
grammatical structure 

 



 

Ultimate Grammar 

P’ Nan & P’ Tingly 

 

27 

 

Modifier 
ทุกอย่างที่ไม่ใช่ S, V, O, C คือ Modifier ได้แก่ 
 
1. _____________________________________________ 
- The man discovers the true pleasure from her kicking.  
 
2. _____________ ขึ้นต้นด้วย who, whom, which, that 
- The man who forgives her wants to be her lover.  
 
3. _____________: clause ที่ข้ึนต้นด้วยค าเชื่อม เช่น before, after,   
as soon as, if, unless, since, while, where (connectors) 
- The man forgives the girl as, in fact, he loves her. 
 
4. Punctuation Mark ตามหลัง, [comma] -- [dash] :  [colon]  
; [semi-colon] ( ) [brackets/parentheses]  
- Giant squid, formally called Architeuthis, are the world’s largest invertebrates. 
 
5. Participle: การลดรูปจากประโยคเป็น phrase 

 

 

 

 

 

 

Present participle verb ing ต่อท้ายค านาม 
ค าไหนที่มันเดินตาม จะเดินจะจาม นามนั้นท าเอง 

ส าหรับ past participle V เติม ed หรือ verb ช่องสาม 
ยังคงไว้หลังค านาม จะซักจะถามนามนั้นถูกกระท า 
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Present Participle ___________________________ 
- The woman who came here this morning is my aunt. 
- The woman coming here this morning is my aunt.  
 
Past Participle _____________________________  
- The book which is bought from the bookstore is about Japanese history. 
- The book bought from the bookstore is about Japanese history. 
**The girl <kicking the man> loves the man <kicked by her>. 
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Modifier 
*Everything in a sentence except 

main verb, subject, object, complement is 
Modifier…er..er..er Modifier..er..er 

(1)Prep phrase and (2)adjective clause are Modifier  
(3)Clause with connector is Modifier. 

(4)Punctuation is Modifier. (5) Participle is Modifier. 
Present participle verb ing ต่อท้ายค านาม 

ค าไหนที่มันเดินตาม จะเดินจะจาม นามนั้นท าเอง 
ส าหรับ past participle V เติม ed หรือ verb ช่องสาม 
ยังคงไว้หลังค านาม จะซักจะถามนามนั้นถูกกระท า 

The girl <kicking the man> loves the man <kicked by her>. 
นี้แหละ Modifier…er…er นี้แหละ Modifier…er..er 

ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย 
Punctuation ก็เป็นได้ เป็น Modifier er.. er.. er.. 

Comma ลูกน้ า Dash ขีดเดียว Brackets วงเล็บ Colon สองจุด  
เป็นที่นิยมกันอุตลุด ก็คงเป็น Clause with connector 

The man forgives the girl as, in fact, he loves her. 
นี้แหละ Modifier…er…er นี้แหละ Modifier…er..er 

ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย 
The girl <kicking the man> loves the man <kicked by her>. 

The man discovers the true pleasure from her kicking, 
so the man <who forgives her> wants to be her lover. 

This is modifier. This is modifier. 
ตัดก่อนเมื่อเจอ แล้วเธอจะสบาย (**) 
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สัญลักษณ์ทีใ่ช้ใน  
Strategic Structure  

 
1. ____________________________________________    

- Amy is the smartest girl in the classroom.  
- Jake is the tallest student in the classroom.   

2. ____________________________________________ 
___________________________________________  
- Oliver told himself not to do anything illegal. 
- Kate said she loves her family the most.  

3. ____________________________________________ 
   ___________________________________________ 

- Clark Kent is not only a journalist but also a superhero. 
- Superman is so strong that he can throw a car meters away. 
 

4. ____________________________________________ 
- I can’t recall what my mother asked me to buy for her. 
 

5. ใส่วงเล็บ <  >  ถ้าเป็นส่วนขยาย modifier หลักๆ ต่อไปนี ้ 
a. ____________________________________________  
b. ____________________________________________  
c. ____________________________________________  
d. ____________________________________________  
e. ____________________________________________  
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 สรุป Strategic Structure  
 
1. มองหาจุดเด่นของส่วนหลัก 
 Verb  – ดูจาก Tense, Voice  
  - ดูจาก Helping Verb  
  - ไม่ใช่ Non-Finite Verb (Ving, V.3, V.inf, to V. inf)    
  - ดูจาก Verb Suffix (-en,-ize,-ify,-ate)    
 Subject/Object 
  - Noun, Pronoun, Noun clause, Gerund, Q. word +to V.inf  
  - ระวังอาจมี O สองตัว กรรมตรง – กรรมรอง 
  -  ระวัง inversion ดีๆ ว่า S คือตัวไหน กริยาผันตามตัวนั้น 
 Complement 
  - C อาจเป็น Noun, Adjective, Preposition 
  - SVC >> ตามหลัง Linking Verb เติมเต็มประธาน 
  - SVOC เติมเต็ม Object 
  - ระวังพวก Special Verb จะแปลแปลกๆ (ท าให้, น่า, รู้สึก) 
 
2. ตัดส่วนขยายทิ้ง 
 Modifier 
  - Prepositional phrase 
  - Adjective clause 
  - Clause with connector (Adverb Clause) 
  - Punctuation 
  - Participle 
   > Present participle (V.ing) กระท าเอง 
   > Past Participle (V.3) ถูกกระท า 



 

Ultimate Grammar 

P’ Nan & P’ Tingly 

 

32 

 

Part II: Tree Tactics 

     Chapter 1: Root Tree 
ในบทนี้เราจะมาศึกษาราก (Root) ของต้นไม้ ซึ่งก็คือเรื่อง Verb ทั้งหมดที่จะเป็นรากฐาน

ในการเรียนเรื่องต่อๆ ไป 
Verb (กริยา) คือค าท่ีบอกอาการ, การกระท า, ความเป็นอยู่ หรือ สภาวะความเป็นอยู่ ของ

ประธานของประโยค  
Verb แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1. ______________ หรือ กริยาแท้ของประโยค คือ กริยาที่ท าหน้าที่เป็นกริยาจริงๆ ของประโยค 
ตัดทิ้งไม่ได้เพราะถ้าไม่มีกริยาแท้ข้อความนั้นจะเป็นประโยคไม่ได้   
 
2. ______________ หรือ กริยาไม่แท้ของประโยค คือ กริยาที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกริยาจริง ๆ ของ
ประโยคแต่ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย แม้จะมีรูปมาจากค ากริยาก็ตาม  
 

ในการศึกษาเรื่อง Finite verb ให้เขา้ใจอย่างละเอียดนั้นน้อง ๆ จะต้องท าความเข้าใจ 
กับเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ  
1. Tense      
2. Voice     
3. Helping Verb    
4. Subject and Verb Agreement 
5. Direct and Indirect Speech  

ส่วนในการศึกษาเรื่อง Non-finite verb นั้น น้อง ๆ ต้องท าความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ 
ต่อไปนี้คือ 
1. Infinitive (with to and without to) 
2. Gerund 
3. Participle 
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Verb Tree  
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Finite Verb 

 
Finite Verb คือ ____________________ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 
1. Transitive Verb (VT) + Object 
Transitive Verb (VT) = ____________________________ 
 
*** น้องๆ จ าได้หรือเปล่าว่าอะไรที่เป็น subject ได้ก็เป็น object ได้ แล้วอะไรบ้างที่ท าหน้าที่เป็น 
S/O ได้ ?  
 

Exercise: 
- A naughty boy broke the window.      Noun is object 
- The teacher punished him this morning.  ___________ 
- I don’t know where she is. __________ 
- I hate studying. __________ 
- I don’t know what to do next. ___________   
 
2. Intransitive Verb (VI)   <+ MODIFIER> 
Intransitive Verb (VI) = _________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
Example:   
A small boy walks slowly.    
Some birds fly across the country. 
I dance every morning. 
Who comes? 
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3. Linking Verb (LV) + Complement 
Linking Verb (LV) = ______________________ 
_________________________________________ 
 
Example: 
- My mom gets angry when I get home late. 
- The murder remains mysterious. 
- What seems easy to some people seems difficult to others. 
- That plan sounded good. 
- We have become strangers. 
 

 อ๊ะๆ ระวังอย่าจ าตายตัว ว่า Verb ตัวไหนเป็น VT, VI, LV เพราะ Verb บางตัวก็
ท าหน้าที่ได้หลายอย่าง หลักการง่ายๆ ก็คือ ดูข้างหลัง Verb ตัวนั้นว่ามีอะไรตามมา  

 
Her hair has turned grey. …………………………. 
They turned the room into an office. …………………………. 
We have to turn left at the corner. …………………………. 
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Tense 
เราได้เรียนรูปแบบ Tense ทั้ง 12 tense ในภาษาอังกฤษ (ใน active voice) กันมาแล้ว

ตอนเรียน strategic structure ในบทนี้เราจะเรียนกันว่า แต่ละ tense มีวิธีการใช้งานที่แตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง 
 ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันรูปแบบของ tense ต่างๆ ใน active voice กันก่อน ถ้านึกไม่
ออกก็ลองเขียนจาก 6 รูปหลักกันดีกว่า 
 

Tenses / Voice Active 

Present Simple  

Present Continuous  

Present Perfect Simple  

Present Perfect Continuous  

Past Simple  

Past Continuous  

Past Perfect Simple  

Past Perfect Continuous  

Future Simple  

Future Continuous  

Future Perfect Simple  

Future Perfect Continuous  
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Present Simple Tense 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ __________________________________ 

Example  
 - The earth moves around the sun.  
 - Fire is hot. 
 - P’Nan is very cute but every man ignores her. 
 

 
 
 
2. ใช้กับเหตุการณ์ __________________________________ 

- She gets up early every day. 
- Dr. Oak always comes to P’ Nan’s house twice a week. 
- Thai people give respect to the old. 

 
 
 
 
 
 

The sun rises in the east. 

And I go to my office every day. I do it every day 
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3. ใช้พูดถึงเรื่องจริงในปัจจุบัน ห รือเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่อง (Series of events) เช่น 
demonstrations, commentaries หรือเป็น informal narrative 

In Act 1, Hamlet meets the ghost of his father. 
 
4. อาจใช้พูดถึง past ได้ในกรณี ___________________________ 
 Christopher Columbus discovers “the New World.” 
 
5. โดยปกติแผนเตรียมการต่าง ๆ ที่จะกระท าในอนาคตอันใกล ้ให้ใช้ ______________________ 
________________________________________________________________________ 

 
They start on their trip tomorrow. 
I leave by the 2.30 train this afternoon. 

 
 
 

 Adverb of Frequency ต่อไปนี้มักจะใช้กับ present simple tense  
often, always, sometimes, usually, generally, rarely, seldom, scarcely, 

hardly, never, now and again, from time to time, occasionally,  

as a rule, once a week, every other day, every night/day/week 

 

I work at Enc. with the lonely feeling. 
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ข้อสังเกต 
1. ส าหรับประโยคบอกเล่า (positive) ปกติจะไม่ใช้กริยาช่วย  
(นอกจากต้องการเน้นเช่น I do love you)  
 
2. ส าหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it, ค านามเอกพจน์, ค านามนับไม่ได้) 
เติม s, es ที่กริยาหลัก  
 
3. ส าหรับ verb to be ที่เป็นกริยาหลัก ปกติจะไม่มีกริยา ช่วย แม้ในประโยคปฏิเสธ    
หรือประโยคค าถาม เช่น 
 
She is cute.          She does not be cute.                She is not cute.  

     
Does she be cute?             Is she cute?   
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Present Continuous Tense 

FORM  
Usage 
 
 

 
1. ใช้กับเหตุการณ์ ___________ (อาจเป็นเหตุการณ์ระยะยาว ที่ไม่ได้กระท าอยู่ขณะที่พูดก็ใช้ได้
เหมือนกันนะ) 

- We are studying English at present. 
- P’Nan is running towards Dr. Oak. 
- She is knitting a pullover for her son.  
(She may or may not be knitting at the actual moment of speaking.) 

 

TIPS: ถ้าเจอ Adverb of Time ต่อไปนี้มักจะเป็น Present Continuous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Now, I'm thinking of you. 

 now, at this moment, at the moment, today, at present, still, for the 
time being, right now, currently, at the present time 
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2. ค ากริยาบางตัว (Simple Verb/ Stative Verb)  (≠ dynamic verb)  
เราจะไม่ใช้รูป ______ แม้ว่าเหตุการณ์นั้นก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น  
verb to be --- I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดย่อยๆ คือ 
 
2.1 Verb of Perception ได้แก่ กริยา see, hear, smell, notice, observe, taste เช่น    
- I see that it is raining again now. 
- This towel feels very soft. 

 
2.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด เช่น know, understand, think, believe, disbelieve, suppose, 
doubt, agree, disagree, realize, consider, notice, recognize, forget, remember, recall 

- He now knows as much about the lesson as you do. 
- I believe what he is saying is true. 

 
2.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ เช่น like, dislike, love, hate, detest, prefer, 
forgive, trust, distrust  

- I like the movie I saw yesterday. 
 
2.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา เช่น wish, want, desire  

- She wants to go to Italy. 
 
2.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น possess, have, own, belong to  

- This bicycle belongs to my brother. 
 
2.6 กริยาเฉพาะบางค า (ข้อยกเว้น) ส่วนใหญ่เป็นกริยาแสดงสภาพ เช่น be, appear, seem, 

(I) (2) hope (that) (3) you are coming soon. 
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mean, please, displease, differ, depend, resemble, deserve, refuse, result, suffice, 
consist of, contain, hold, fit, suit 

- He resembles his father. 
3. ใช้กับ ________________________________________  
 -  “What are you doing tomorrow?” “I am visiting Tim.” 
 - “You are leaving for the airport at 8 a.m.” 
4. Describe change: ใช้กับ _________________________ 
 -  The climate is getting warmer. 
5. _____________________: (Things that are already happening when the story 
starts, or that continue through the story.) 
 - P’ Tingly is working on this work when P’Nan arrives. 

- Jack is walking through the jungle when he meets a gorilla. 
6. Commentaries เช่น เวลาพากย์กีฬา 
 Simple Tense ใช้กับ _______________________ 
 Continuous Tense ใช้กับ ____________________ 
เช่น Simple tense ใช้กับ football แต่ continuous ใช้กับ boat race 
: Oxford is drawing slightly ahead of Cambridge now: it is rowing with a beautiful 
rhythm: Cambridge is looking a little disorganized 
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หมายเหต ุ
 
1. ปกติถ้าเราพูด I always do something หมายถึงการท าอย่างนั้นทุกครั้ง แต่ถ้าใช้ I am 
always doing something หมายถึงเป็นการท าบ่อยๆ แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง  

- I have lost my key again. I am always losing thing.  
- You are always watching television. You should do something more active. 

 
2. Simple Verb ท าเป็น continuous ไม่ได้ หรือบางตัวถ้าท าได้ก็จะมีความหมายที่ต่างออกไป  
     
1.  Think = ________________________ 

: I ___________ about buying a new car. 
Think = ________________________ 
: I ___________ I will go swimming after lunch. 

 
2. See = _________________________ 
 : We __________ friends at weekends. 
 See = _________________________ 
 : I ___________ children playing in the yard. 
 
3. Hear = ________________________ 
 : He __________ the orchestra play at BITEC. 
 Hear = ________________________ 
 : I ___________ someone calling my name. 
 
4. Smell = ________________________ 
 : The girl ___________ a flower. 
 Smell = ________________________ 
 : My hands __________ like an onion. 
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5. Taste = _______________________ 
 : My mother _________ her soup. 
 Taste = _______________________ 
 : The papaya salad __________ salt. 
 
6. Feel = ________________________ 
 : He _____________ her cold hands. 
 Feel = ________________________ 
 : I ______________ excited now. 
 
7.  Appear = ______________________ 

: Donna appears confused. 
Appear = ______________________ 
: My favorite singer is appearing at the jazz club tonight. 

 
8.  Miss = ________________________ 

: John misses Sally. 
Miss = ________________________ 
: Debbie is missing her favorite TV program.  

 
9.  Weigh = _______________________ 

: The table weighs a lot. (The table has a great weight.) 
Weigh = _______________________ 
: She is weighing herself. (She is determining her weight.  
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Present Perfect Tense 

 
FORM  

 
Usage 
1. ยังไม่จบ 
 
 

1.1 เกิดขึ้นและจบลงในอดีต แต่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 
 The president has been shot. (ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่) 
 
 

 
1.2 เกิดขึ้นในอดีต และด าเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มักมี since หรือ for 
Since (ตั้งแต)่ ใช้กับ _________________ (a point of time in the past)           
เช่น since then, since yesterday, since Christmas 

สรุป Present Perfect Continuous Tense 
1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. …………………………………………….. 
4. …………………………………………….. 
5. …………………………………………….. 
6. …………………………………………….. 

You have broken my heart. 

I have waited for you for six years.  
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- We have lived in this house since our father died. 
For (เป็นเวลา) ใช้กับ ________ นับตั้งแต่เหตุการณ์จนถึงขณะที่พูด (a period of time) 
เช่น for twenty minutes, for ages,  
for the last month, for the last two years 
- Billy has not written to me for three days. 

 So far/Up to now/      = _____________ 
Up to the present time 
- Up to now we have had no news from John. 
Since or For  ______ last year.     _______ the last year. 

 
2. ประสบการณ์ 
 
 
 
มักมี adv. of time ต่อไปนี้ 

Never = ไม่เคย ใช้เป็น __________________ 
I have never been there. 

Ever = เคยไหม ใช้กับ __________________ 
Have you ever been to the UK? 

many times, several times, over and over, again and again 
  He has made the same mistake again and again. 
 
3. เพิ่งจะจบ 

 
 

มักมี adv. of time ต่อไปนี้ 
Already & Yet 
already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้กับ __________________ 

And I have already known I have to stop. 
 

and I have cried many times. 
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- Yes, he has already come back. 
yet (ยัง) ใช้กับ __________________________ 

- We have not yet read that book. 
- Has he come back yet? (Question)  
- No, he has not come back yet. (Neg. Ans.)  

Lately/Recently = _____________________ 
 - My friend has recently got married. 
Just = ____________________________ 
 - P’Nan has just arrived at Enconcept. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป Present Perfect Tense เน้นใช้กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
- เพ่ิงจบ 
- ยังคงด าเนินอยู่ถึงตอนนี้ 
- ประสบการณ์ 

 

 

ข้อควรระวัง yet ใช้ในประโยค _______________________ 

      already ใช้ในประโยค _____________________ 

      lately ใช้ในประโยค ______________________ 

- ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะใช้ ______________ 

       ever ใช้ในประโยค ______________________ 

  - ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะใช้ ______________ 
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Present Perfect Continuous 
 

FORM  
Usage 
ยังไม่จบ 
 

 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ ___________________________________ ต่างกับ present perfect ก็
ตรงที่ __________________________ 

- It has been raining.   - It has rained. 
 

สังเกต !     
  
- I (do) ______________ my homework all day. 
 

2. ใช้กับเหตุการณ์ซึง่ได้เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแล้ว __________________ 
- The workmen have been digging up the road and now the traffic  
   cannot pass. 
- What have you been eating? Your lips and chin are purple. 

*หมายเหต ุ ________________________ จะใช้ present perfect continuous ไม่ได้         
ให้ใช้ present perfect simple แทน 

- The train has arrived. (X: The train has been arriving.) 
- I have wanted to visit China for years.  

 
เกร็ดน่ารู ้! ส าหรับ _____________________ใช้ได้ทั้งสองตัวโดยไม่มีความแตกต่างเลย เช่น live 
 - How long have you lived in Oxford? 
 - How long have you been living in Oxford? 

I've been waiting for you for six years. 

Keywords:  
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Present 
 

* The sun rises in the east. 

And I go to my office every day. I do it every day. 

I work at Enc. with the lonely feeling. 

Now, I'm thinking of you/hope you are coming soon. 

 

You have broken my heart 

and I have cried many times. 

I have waited for you for six years. 

I've been waiting for you for six years. 

And I have already known I have to stop. (*) 

 
 
 

 

มาร้องเพลงทบทวน Present 
Tense กันหน่อยดีกว่า  
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Past Simple Tense 
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
 
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต 

1.1 แสดงถึงการกระท าอันเป็นนิสัย ที่ปัจจุบันเลิกปฏิบัติไปแล้ว  
(ใช้ ______________ แทน V.2 ก็ได้) 
 
- Mr. Smith taught in Japan. (But now he teaches in Thailand.)  = Mr. Smith 
____________ (teach) in Japan. 
 
- Did your father smoke when he was young? 
1.2 มักใช้กับ adverb of time ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
- She fell asleep a few minutes ago. 
- Did P’Nan go to your birthday party last night? 

 

You used to walk alone in the past.  
But this morning I saw you with her at ตลาด. 

yesterday   --- last night   --- at that time     ---  formerly 
in the past  ---   just now  ---   ago  --- the day before yesterday 
once  ---  in the old days    ---  the previous day --- this morning  
in those days --- the other day ---  a few minutes  ago --- in 1990  
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*หมายเหต ุประโยคที่มีค าว่า always, sometimes, often, usually, every day, etc...อาจจะ
เป็น present หรือ past ก็ได้ ถ้าเป็น past ______________ 
- We usually learned English six hours a week when we were in M.3. 
- She went to school every day last week. 
 
2. ใช้กับการเล่า เรื่องราวในอดีต ตามล าดับเหตุการณ ์
- This morning I got up at six o’clock, took a bath, had breakfast, and went to work. 
 
Trick ส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกให้ past simple ใช้เป็น tense คู่กับ tense อ่ืนๆ เพราะฉะนั้นเดี๋ยว
เราจะกลับมาเรียนเรื่องนี้อีกที ตอนเรียน past continuous และ past perfect นะจ๊ะ 

 

Past Continuous Tense  
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ ___________________ (Specific Past) 

- He was having breakfast at eight o’clock yesterday. 
- I was reading a book at this time yesterday. 

 
 
 
2. ใช้กับเหตุการณ์ _____________________________ จะใช้ past continuous กับท้ังสอง        
เหตุการณ์นั้น  
 

She was playing จ้ าจี้ with you at 8 A.M. 

When she was laughing with you, I was crying.  
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- While they ___________ (play) their new records, I ___________ (read) my 
new book. 
- The students ___________ (think) about their lunch while P’Nan 
___________ (explain) new words. 
 
 

 
3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  

* เหตุการณท์ี่เกิดก่อนและก าลังด าเนินอยู่ ใช ้__________ 
* เหตุการณ์สั้นๆ ที่เข้ามาแทรก ใช ้_______________ 
- He _______ (see) an accident while he _________ (walk) along the street. 
- He _________ (sleep) when the robbers _____ (come) in. 
 
 

 

Past Perfect Tense 
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่เหตุการณ์อีกอันหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์แรกจบลง และมักจะ
เชื่อมด้วยค าว่า when, before, after, until, as soon as,  
by the time 

* เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช ้_______________________ 
* เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช ้_______________________ 

When she was crying, you rang her. 

After you had met her, you were changed. 
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- The bus ________ (leave) before I ________ (arrive) 
- By the time the doctor came, the poor man had died. 
 
 
 

Past Perfect Continuous 
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
ใช้เหมือนกับ Past Perfect นั่นเอง แต่ต่างกับ Past Perfect ตรงที ่
 
1. ใช้กับ temporary action แต่ถ้าเป็น longer-lasting action จะใช้ _________________ 
เช่น  
  - My legs were stiff since I had been standing still for a long time. 
  - They lived in a castle which had stood on a hill above the village  
    for 800 years. 
 
2. เน้น continuation of an activity 
  - When I got to the class, P’Nan had been speaking for twenty minutes. (และมี
แนวโน้มว่าจะพูดต่อ) 
  - She had been living in Phrae for ten years before she moved to Lampang. 

 
 
 

After you had been talking with her, you fell in love. 
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สรุป Tense คู ่

1. Past Cont. VS Past Cont. ใช้เมื่อ 

__________________________________________________________ 

 

2. Past Cont. VS Past Simple  

เหตุการณ์ที่ด าเนินอยู่ก่อนแล้วใช้ _________________________________  

เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกใช้ ______________________________________ 

 

3. Past Perfect VS Past Simple  

เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ _________________________________________ 

เหตุการณ์เกิดหลังใช้ _________________________________________ 
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Past 
 

* You used to walk alone in the past.  

But this morning I saw you with her at ตลาด. 

 

She was playing จ้ าจี้ with you at 8 A.M. 

When she was laughing with you, I was crying  

 

When she was crying, you rang her. 

After you had met her, you were changed. 

After you had been talking with her, you fell in love (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบเรื่อง Past ไปแล้ว      
มาร้องเพลงทบทวนกันดีกว่า  
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Future Simple Tense 
 

FORM  
 
Usage 
Adverbs of time ที่บ่งบอกอนาคตดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
- I shall travel around the world tomorrow. 
- He will pay you next month. 
     

 
 

 ______________________________________ 
    50% 
 
    70% 
 
    90% 
 
   *100% 

soon = shortly = in a short time - in a moment - in a while  
in a week's time - in the future - tomorrow - from now on 
in a few minutes (days , weeks , months, etc..) - tonight  
next week (month , year, Monday, etc..) - later (on) = afterwards 
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1. ใช้ will/shall + V.inf กับ 

1.1 เหตุการณ์ที่เป็น ___________________ 
- Tom: You know today is Mary's birthday? 
  John: Oh really? I will buy her a present. 
1.2 __________________ 
- The company will make a profit next year. 
- That will be Jim at the door. (I suppose it is Jim.)  

 
2. ใช้ present continuous แทน __________________________ 
 - What are you doing tomorrow? I am seeing Tim. 
 - He is leaving for London on Friday. 
 
 
 
3. ใช้ be going to กับ 
 3.1 _______________________________________ 
 - I am going to wait here until Carol gets back. 

3.2 ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่จวนเจียนจะเกิดขึ้น เราจะใช้ be going to 
 - Look out! The car is going to crash! 
 
4. ____________ ใช้กับ Formal Arrangement, Instructions, Order, News report 
 - All students are to assemble in the hall at 9.00. 
 - The British government is to introduce a new law. 
*** ___________ can be used to express obligation (=must) 
 - You are not to leave without my permission. 

You will go shopping this evening. 

You're going to have a meeting tonight. 
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หมายเหต ุ 
 
 
1. จะใช้ future tense ใน _______________ ไม่ได้ 
 
………………………………      ……………………………… 
 
………………………………      ……………………………… 

 
- We will not leave until you do (have done) your home work. 
do = ________________________  
have done = ___________________ 

 
 
2. การใช้ Will และ Shall   
ปกติ ถ้าต้องการแสดงอนาคต เราสามารถใช้ will ได้กับทุกประธาน 
แต่ๆ ถ้าเราต้อง การแสดงความตั้งใจอย่างยิ่ง เข้าไปด้วย เราก็สามารถใช้ shall ได้กับทุกประธาน
เช่นกัน 

- I shall definitely give up smoking this year. 
- Owen shall win this match. I’m sure. 

 
NOTE: ถ้าเป็น British English มักจะใช้ shall ส าหรับ I และ We ตลอด 
***นอกจากนี้ shall ยังสามารถใช้ในการให้เสนอความช่วยเหลือ ขู่เข็ญ และกรณีอ่ืนๆ  
ได้อีกแต่เราจะไปลงรายละเอียดกันตอนเรียน modal verbs นะจ๊ะ 
 
3. ถ้าเป็น Calendar References เรามักจะใช้ ___________________ 
 - Christmas is on a Tuesday next year. 
 

I will wait until you're free. 

Connector 
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Future Continuous Tense 
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
1. ใช้กับเหตุการณ์ _____________________________ 

- He will be having breakfast at six o’clock tomorrow. 
- He will be living in Japan this time next year. 
 

2. ______________________________________ 
- Will you be staying here longer? 
- Will you be coming to see me soon? 
 

3. ใช้คู่กับ Present Simple ใน 2 เหตุการณ์ซึ่งเกิดไม่พร้อมกันในอนาคต คือเหตุการณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึนและเกิดก่อนใช้ __________ ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่หลังใช้ _________ (คล้ายๆ 
past simple + past continuous) 
 

- They will be having their breakfast when we arrive at their house      
tomorrow. 
- The girls shall be playing football when we see them tomorrow. 

 
 
 
 
 

You will be working at this time tomorrow. 
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สรุปเหตุการณ์ด าเนินอยู่และเหตุการณ์เข้ามาแทรก 
Tense เหตุการณ์ด าเนินอยู่ เหตุการณ์เข้ามาแทรก 
Past Past Continuous Past simple 

Present Present Continuous Present Simple 
Future Future Continuous Present Simple* 

*ใช้ present simple แทน future simple เพราะอยู่ใน cl. with connector 
 

 
Future Perfect Tense 

 
FORM  

 
Usage 
 
 
 
ใช้เพื่อแสดงว่า _______________________________แม้ว่าในขณะที่พูดเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น
แล้วหรือยังไม่เกิดก็ตาม มักใช้กับค าว่า by the time, by tomorrow, by 5 o'clock, by next 
week, by 2005, by the end of this month (year), by then  
 - He will have finished his work by next week. 

- By the end of February Peter will have drawn all his money out of  
  the bank. 

หมายเหต ุ ข้อความใน Subordinate Clause นั้นจะต้องใช้ present simple หรือ present 
perfect เท่านั้น ห้ามใช้ future simple  

- When we reach America, we shall have sailed around the world. 
- She shall have written five books by the time she has finished this one.  

 
 

By the time that you are free, I will have waited here เป็นป ี
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Future Perfect Continuous 
 

FORM  
 
Usage 
 
 
 
 
Tense นี้มีวิธีใช้เหมือนกับ Future Perfect ต่างกันตรงที่ว่า ___________  
_______________________________________________ 
- By dinner time, I shall have been working for eight hours. 
- It will have been raining for one hour if it does not stop by four o'clock 
 
เปรียบเทียบ Future Perfect กับ Future Perfect Continuous 

- In December I will have been writing this book for seven months. (มีแนวโน้ม
ว่าจะเขียนต่อ) 

- I will finish this book in January next year, when I will have written this 
book for eight months. (มีแนวโน้มว่าจะไม่เขียนอีกต่อไป) 
 
NOTE: By the time + Clause ไม่จ าเป็นต้องใช้กับ Future Perfect เสมอไป 

- By the time (=when) the doctor came, the man had died. 
 
 
 
 
 

(By the time that you are free,)  
I will have been waiting here เป็นล้านป ี
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Future  
 

I wanna talk, wanna see you just sometimes.  
I wanna hang out with you just some days. 
But you say that you are not free (Oh No!!) 

 
* You will be working at this time tomorrow. 

You will go shopping this evening. 
You're going to have a meeting tonight. 

 I will wait until you're free. 
By the time that you are free, I will have waited here เป็นปี 

I'll have been waiting here เป็นล้านปี (*)  
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VOICE 
 

Active Voice หมายถึง _________________ 
- Honestly, I wrote this book by myself. 
- Next year I will move to the new place.  

Passive Voice หมายถึง _________________ 
- P’Nan was bitten by the stupid dog.  

 - The bushes were cut every week.   
 

Tenses / Voice Passive 

Present Simple  

Present Continuous  

Present Perfect Simple  

Present Perfect Continuous  

Past Simple  

Past Continuous  

Past Perfect Simple  

Past Perfect Continuous  

Future Simple  

Future Continuous  

Future Perfect Simple  

Future Perfect Continuous  
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ขั้นตอนการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nadech kisses Yaya.   = ____________________  
 
*** Passive voice คือ ประธาน  ถูกกระท า เพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ประโยค subject ก็ยังคง
เป็น subject และใน passive voice จะไม่มี object   
 
กฎการเปลี่ยน Passive voice 
 
1. ประโยคที่จะเปลี่ยนเป็น passive voice ได้ ________________   
รวมถึง Object of Preposition ด้วย (คือเป็น Phrasal Verb)  

- She will look after you well. =   
  You will be well looked after.  
- He has turned down all our suggestions. =   
  All our suggestions have been turned down.   

 
2. มี verb บางตัวที่เปลี่ยนรูป เป็น passive ไม่ได ้คือ 
 2.1. ______________ เช่น die, live, grow, *go, *come, *arrive เมื่อมันไม่มีกรรม
แล้วจะท าเป็น passive ได้อย่างไร? 

Subject 
Verb 

Object 

Subject 

be + V.3 

by agent 
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 2.2 Linking Verb เพราะ __________________________ 
 2.3 Transitive Verb บางตัว ที_่_____________________ 

    เช่น fit, have, lack, resemble, suit 
 

3. อาจละ phrase “by …………” ได้ โดย  
- by + indefinite pronoun จ าเป็นต้องต้องละ  
- by + personal pronoun นิยมละ  

Someone stole her watch yesterday. = ____________________ 
She looks after her little baby well. = _____________________ 
 
4.  by + ___________  

- All the trouble was caused by your mother.  
    with + __________ 

- He was shot (by the policeman) with a rifle. 
 
5. ถ้าประโยค มีกรรมสองตวั   
 - เอากรรมรอง (คน) ขึ้นเป็นประธาน >>> นิยมกว่า  

- เอากรรมตรง (ของ) ขึ้นเป็นประธาน ต้องใส่ prep. ‘to’ หน้ากรรมรอง  
 
Active:  P’Nan has given outstanding students the presents.   
 (P’Nan has given the presents to outstanding students.)  
 
Passive: _________________________________________ 
Passive: _________________________________________ 
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6. ถ้ามีกริยาช่วย ใช้โครงสร้าง 
 
 
 
- My teacher can speak German. = ______________________ 
 
7. ถ้าประโยคมี question word ให้วาง question word ไว้ ___________ (ถ้าเป็น who ต้อง
เปลี่ยนเป็น ______)  
Where did you perform the show? = ______________________ 
Who talked with you? = ____________________________ 
 
8. ถ้าประโยคมี Infinitive with to ใช้โครงสร้าง 

 
 
- She wants someone to take photographs. =  
__________________________________________ 

 
9. Verb of perception + V.inf ใน passive ใช้ inf. with to (uncommon) 
    9.1 เปลี่ยนเป็น passive เฉพาะประโยคหลัก 

- We saw them walk across the street. =   
___________________________________________ 
- I saw P’Nan punish her pupils. =   
___________________________________________ 

    9.2 สลับ O ของ V.inf มาเป็น O ของประโยคหลัก  
แล้วเปลี่ยน V.inf เป็น (to be) V.3 (เมื่อ V.inf เป็น VT เท่านั้น) 
- I saw P’Nan punish her pupils. =  
___________________________________________ 
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10. Verb of perception + V.ing เปลี่ยนได้สองวิธี  
     
10.1 เปลี่ยนเป็น passive เฉพาะประโยคหลัก V.ing ยังเหมือนเดิม 
  

- We saw them walking across the street. 
___________________________________________ 
- I saw P’ Nan punishing her pupils. =  
___________________________________________ 

 
10. 2 สลับ O ของ V.ing มาเป็น O ประโยคหลัก และเปลี่ยนจาก V.ing เป็น  
     (being) V.3 (เมื่อ V.ing เป็น VT เท่านั้น) 
 

- I saw P’ Nan punishing her pupils. =  
 
___________________________________________ 
 
 

 
 

อะไรที่เป็นข้อห้ามของ passive แล้ว past participle ก็จะห้ามเหมือนกัน เพราะ
เป็นเรื่องของการถูกกระท าเหมือนกัน 

- We saw them walk across the street 
- We saw them walking across the street. 
ระวัง สองประโยคนี้เปลี่ยนแบบ 9.2 กับ 10.2 ไม่ได้ เพราะ walk เป็น VI ไม่มีกรรม ไม่
สามารถท าเป็น passive ได ้(จากกฎข้อ 1) 
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11. ถ้า Object ใน Active Voice เป็น Noun Clause เช่น  
People think/agree/believe that …… 
 
 - People believe that P’Nan is beautiful. 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 - People think that Nichkhun is smart. 
 ___________________________________________ 
 - People think that Alex bought a new book. 
 ___________________________________________ 
 - People thought that Jack had made a mistake. 
 ___________________________________________ 

- People thought that John was living in London. 
 ___________________________________________ 
 
12. ถ้า S, O ของประโยคเป็นคนเดียวกัน เวลาเป็น passive ให้ใช้ reflexive pronoun เข้ามาช่วย 
  

- He lets someone cheat him. 
  = ____________________________________ 
  

- He would like someone to take him to the circus. 
  = ____________________________________ 
 
13. การเปลี่ยนประโยค Imperative 

 
13.1. ถ้า active voice มีกรรม ให้ _____________________   

แล้วเปลี่ยนกริยาหลักให้เป็น V3  จะได้โครงสร้าง  _________________ 
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- Hit her.  
= Let her be hit. 

- Open that book.  
= ___________________________________ 

- Don’t open that book 
=____________________________________ 
= ___________________________________ 

 
13. 2 ถ้า active voice ไม่มีกรรม ให้เปลี่ยนดังนี้ 
- ประโยคบังคับ, ห้าม:   You are commanded to… 
- ประโยคขอร้อง:   You are asked/requested to… 
- ประโยคเชิญชวน:   You are invited to…. 

 
Walk quietly.  
= You are requested to walk quietly. 
Speak slowly.  
= You are asked to speak slowly. 

 

14. ถ้าประธานในประโยค active เป็นปฏิเสธ (no one/nobody) เวลาเป็น passive ต้องยังคง
ความปฏิเสธไว้ด้วย 
 
 No one has ever eaten that cake. 
 ___________________________________________ 
  

He doesn’t have anything all this morning. 
 ___________________________________________ 
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      บางค าเป็น Intransitive Verb แต่เรากลับเห็นในรูป passive 
 
- She goes <to England>.  

[น้องๆ ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า England เป็นกรรมของประโยค] 
- She is gone to England.  
 
Go เป็น Intransitive Verb และท าเป็น passive ไม่ได้  
แต่จะเห็นว่าประโยค She is gone to England. นั้นรูปคล้าย passive คือ be + V.3 
 
แท้จริงแล้วเป็นโครงสร้างเก่า (Old English) มีการใช้ V. be แทน V. have ใน perfect 

tense (ความหมายไม่ได้ถูกกระท า แต่ความหมายเหมือน perfect)  
 
แต่ปัจจุบันนี้เลิกใช้เกือบหมด ยกเว้นสามค าได้แก่ go, come, arrive ที่ยังหลงเหลือการใช้

แบบนี้อยู่ 
- The train arrived at 8:00 a.m. 
- The train is arrived. <state> 
- The train has arrived. <action> 
- The teacher has gone. <action; just walk away> 
- The teacher is gone. <state; she is not here now> 
- Dumbledore was gone. <He is dead> 

โครงสร้างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ 
- She has been to England. <ไปแล้วกลับแล้ว> 
- She has gone to England. <ไปแล้วยังไม่กลับ> 
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Helping Verb 
Helping Verbs เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Auxiliary verbs คือ _____________  

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของ  Auxiliary Verbs 
 

1. Primary Auxiliary Verb ได้แก่ _________________________ 
อาจเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วย  
2. Secondary Auxiliary Verb หรือ _______________________  
 

Primary Auxiliary Verb 
 
1. Verb to be >> is/am/are, was/were, been 

โครงสร้างที่น่าสนใจคือ be+ to Vinf แปลว่า จะหรือจะต้อง 
- You are to stay here until I come back. (You must stay.) 
- The wedding is to take place tomorrow. 
2. Verb to do >> do/does, did, done 
3. Verb to have >> has/have, had 

เมื่อใช้เป็น V.แท้ แปลว่า “มี”, “รับประทาน”, “ได้รับ”, “ประสบ” 
เมื่อต้องการท าเป็นประโยคปฏิเสธและค าถามให้เอา Verb to do มาช่วย 
- We do not have a new home. 

“Can, Could, May, Might,  
Will, Would, Shall, Should,  

Ought to, Be going to 
Had better, Must, Have to, Used to,  

Would rather and to do 
Verb to have พร้อมทั้ง Verb to be” 
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Secondary Auxiliary Verb 
 Secondary Auxiliary Verb หรือที่รู้จักกันในชื่อ Modal Verb เราจะต้องจ าไว้ว่า 
***Modal Verb + Verb Infinitive 
 

ฮิปหอบ (Modals) 
 

Must นั้นแปลว่า ต้อง 
และ Have to ก็แปลว่า ต้อง 
Mustn’t นั้นแปลว่า ห้าม 

แต่ Don’t have to แปลว่า ไม่ต้อง 
 

Ought to กับ should คล้ายกัน  
แต ่Ought to นั้นให้ Opinion ไม่ได้ 

ใน Strong obligation ล่ะ Ought to นั้นก็ใช้ไม่ได้ 
 

Can/Could : Ability, Possibility, Requests, Offers 
ใช้กับ Verbs of perception ทั้งสองค านั้น คือ Continuous 

Tense อ่ืนนั้นใช้ไม่ได้ ค าแทนมาใช้ Able to, Manage 
Could คือ General ability ไมใ่ช่ One occasion 

 
May อาจแปลว่า Although 

แต่ May/Might as well ไม่กระตือรือร้น 
บอก Possibility, Uncertainty ในความหมาย Present 

May/Might มาใช้ กับ Try: May เป็น Present ไง และ Might เป็น Past 
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Shall ใช้ Offer services, Ask for decision, Make suggestion 
หรอืเน้นว่าผู้พูดมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่ 

Shall ใช้ใน กฎ ต่างๆ ได้ No player shall move the ball of another 
Will ใช้ Future ปกติ หรือ ใช้ตั้งสมมติฐาน 

 

ร้องเพลงกันแล้ว คราวนี้มาดกูันดีกว่าว่า Modal Verb มีอะไรบ้าง  
 
 1. Must/Have to = ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
- Must & Have to is used to talk about necessity.  
ถ้าเป็นแบบอเมริกันจะไม่ค่อยแตกต่าง แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษจะต่างกันคือ  

 
1. have (got) to _____________________  เช่น __________________ 

e.g. I have to work hard to earn a living. 

2. must __________________________________________________ 
e.g. I must go home now. It is going to rain soon. 
 

- Mustn’t = ________________________ 
 e.g. You must not leave the room before 4 p.m. 
 
- Don’t have to = ___________________ 
 e.g. You don’t have to come if you do not want to. 
 

Must นั้นแปลว่า ต้อง และ Have to ก็แปลว่า ต้อง 
Mustn’t นั้นแปลว่า ห้าม แต่ Don’t have to แปลว่า ไม่ต้อง 
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e.g. She should/ought to understand. 
 
*** ปกติเราจะใช้ should และ ought to แทนกันได้  
    แต่มีกรณีพิเศษที่ใช้ ought to แทน should ไม่ได้ 
 
1. Should ________________________________________ 

- I should think this model would sell quite well. T/F 
- I ought to think this model would sell quite well. T/F 

2. Should ________________________________________ 
- Guests should vacate their rooms by 10 a.m. T/F 
- Guests ought to vacate their rooms by 10 a.m. T/F 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ought to กับ should คล้ายกัน แต่ Ought to นั้นให้ Opinion ไม่ได้ 
ใน Strong obligation ล่ะ Ought to นั้นก็ใช้ไม่ได้ 

 

Can/Could : (1) Ability, (2) Possibility, (3) Requests, (4) Offers 
ใช้กับ Verbs of perception ทั้งสองค านั้น คือ Continuous 
Tense อ่ืนนั้นใช้ไม่ได้ ค าแทนมาใช้ Able to, Manage 
Could คือ General ability ไม่ใช่ One occasion 
 

2. Ought to/Should = ______________________________ 

3. Can/Could = ____________________________________________________ 
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1. ________________________________________ 

1.1 can = be able to (capability) 
 - Roger can swim now. 

 1.2 can = have the chance to 
- We can sit at home and watch football matches in comfort, thanks 
to television. 

 
ข้อสังเกต เราจะไม่ใช ้can กับ future หรือ perfect tense  
        แต่เมื่อจ าเป็นเราจะใช้ค าอ่ืนแทน เช่น be able to, be capable of + v. ing 

- She will can drive soon.  
- She will be able to drive soon.  
- I have been capable of swimming since I was four. 

2. ______________________________ 
- This can/could be the answer, I think. 
 
3. ______________________________ 
- Can I borrow your wife for one night? 
- Could I have some advices, sir? 
 
หมายเหต ุ________________________________________ 
 
4. ____________________________________________ 
- Can I give you a hand? 
 
5. ใช้เพื่อแสดง immediate action ของ verb of perception  
- Listen! I can hear the sound of the sea.   
- I can smell something burning in the kitchen. 
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6. ____________________________________________ 
 - You can come to my home if you want to. 
 
7. เราจะใช้ could ใน  General Ability  แต่ถ้าเป็น ________________  เราจะไม่ใช้ could 
แต่เราจะใช้ _____________________________________________ แทน 
 
 - When I was young, I could run fast.           
  

- I could win a race.                                       
 
- I was able to win a race.                            
 
- How many eggs could you get?              
 
- How many eggs were you able to get?   
 
- After 10 hours’ climbing, we succeeded in getting to the top of the    
waterfalls.  

 
หมายเหต ุ– could ก็ใช้ one occasion ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 

 
e.g. I managed to find the street, but I could not find her house. 
e.g. She could hardly believe her ears. 
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1. May อาจจะใช้ในประโยคท่ีจะขัดแย้งกัน คล้ายๆ ค าว่า ___________________________ 
- You may be the boss, but that is no excuse for shouting like that.  
= __________________________________ 
 
2. may as well = ___________________________________ 
- There is nothing to do I may as well go to bed 
 
3. ________________________ ในความหมายของ present tense  
- He might stay at his office. 
- I may study abroad after I graduated. 
 
หมายเหต ุ – might (-) = ถ้าโชคดีอาจจะไป  

- may (+) = ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะท าแน่ๆ 
 
4. _______________________________________ 
- May I sit here beside you forever, baby? 
 
 

May อาจแปลว่า Although 
แต่ May/Might as well ไม่กระตือรือร้น 
บอก Possibility, Uncertainty ในความหมาย Present 
May/Might มาใช้ กับ Try: May เป็น Present ไง และ Might เป็น Past 

4. May/Might = ____________________________________________________ 
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5. _______________________________________ 
"Try as I may, I can't control my anger"  
(Try as I may/ might = Although I try hard …) 
 
6. _______________________________________ 
- May you succeed in all you do.  
- May your life be filled with happiness. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Shall I/ we _____________________________________  
ซ่ึง will ไม่สามารถใช้ในกรณีเหล่านี้ได้ 
- Shall I open the door?                (offer service)  
- Shall I borrow your computer?     (________________) 
- Let’s go and see her, shall we?     (Make suggestions) 
 
2. shall / will ใช้กับเหตูการณ์ในอนาคต เป็นการ คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึน ซึ่งมีความหมายใน
ท านองเดียวกันกับ going to แต่อาจจะแตกต่างไปตรงส่วนที่เน้นย้ า  
  What will you do next year?  
(open question about the future )  

Shall ใช้ Offer services, Ask for instruction or decision, Make suggestion 
หรือเน้นว่าผู้พูดมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่ 
Shall ใช้ใน กฎ ต่างๆ ได้ No player shall move the ball of another 
** ในภาษากฎหมาย shall จะหมายความเหมือน must ** เช่น  
The hirer shall be responsible for maintenance of the vehicle.  
Will ใช้ Future ปกติ หรือ ใช้ตั้งสมมติฐานว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น  
 

5. Will/Would/Shall = _________________________ 
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 What are you going to do next year?  
(emphasis on fixed arrangements)  

 
3. _______________________________________ 
- No player shall knowingly pick up or move the ball of another player. 
 
4. shall ใช้ในการแนะน า (= should) แต ่_________________ 
 
5. will ใช้ใน future tense ปกติ แต่ would ใช้เพื่อแสดงการกระท าในอดีต 
- Whenever I was angry, I would just walk out of the room. 

 
6. _______________________________________ 
- All staff will leave the building at once. 
 
7. ________________________ แต่ __________________ 
- Will you open the door for me please? 
- Would you like to go dancing with me? 
 
8. would ในส านวน would rather แปลว่า _______________ 
- I would rather have something to eat. 
- I would rather not say what I think. 
 
9. Would ใช้เป็น past tense ของ will เพ่ือบอกถึงลักษณะนิสัย หรือสิ่งที่เกิดเป็นประจ าบ่อยๆ 
ในอดีต (Typical Behavior in the past)  
- On Sunday when I was a child we would all get up early and go fishing.  
 
10. ใช้กับค าว่า _______________________________ 
- It is unlikely that Tom would do something like that. 
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1 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ _________________________________ 
- You work all day. You should take a rest. 

 
2 ใช้คาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ __________________________ 
- My friend should be there by now. 

 
3 ใช้ Should I....? _________________________________  
- Should I go out with him? 

 
4 ใช้เป็นช่อง 2 ของ shall (= will) เช่น 
- If I had a lot of money, I should be happy. 

 
 
 

- I had better go home now.    
- I had better not go home now.  
- Had I better go home now?  

 
 
 

ใช้เพื่อแสดงการกระท าที่ ________________________________ 
- I used to eat a lot. 

 
 

6. Should = _________ หรือ ______________ 

7. Had better = ___________________________________ 

8. Used to = _____________________________________ 
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 1. ปัจจุบันเราไม่นิยมใช้ used to ในรูปแบบของกริยาช่วยแล้ว 
2. เมื่อเป็นประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธใช้ __________ 
Did you use to have a dog? 
I did not use to watch the news.  
I never used to watch the news. (More common) 

    แต่ๆๆๆ (be) used to +noun / V.ing แปลว่า "เคยชิน" 
 
  
 

การใช้เป็นกริยาแท ้
ใช้เหมือนกริยาแท้ท่ัว ๆ ไป ผันตามประธาน, tense, voice  
- Morris needs to work hard. 
- David does not need to bring warm clothes. 
 
 
การใช้เป็นกริยาช่วย 
กริยาที่ตามหลังต้องเป็น __________________ มีรูปเดียวเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนรูปใด ๆ ทั้งสิ้น 
นิยมใช้เฉพาะรูปค าถามและปฏิเสธเท่านั้น 
- Need John do his homework tonight? 
- John need not do his homework tonight. 
 

โดยปกติ need ที่ใช้เป็นกริยาช่วยนั้น จะใช้ในประโยคบอกเล่าไม่ได้ยกเว้น มี negative 
adverb/adjective เช่น ______________________________________________ 
- I need rarely go to see the movie. 
 

9. Need = _______________________________________ 
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1. เป็นกริยาแท้ ______________ และเม่ือต้องการท าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามให้
เอา Verb to do มาช่วยเช่น 
- He dares to swim across the Chao Phraya River. 
- Does he dare to swim across the Chao Phraya River? 
2. เป็นกริยาช่วยเราไม่นิยมใช้เป็นประโยคบอกเล่า มีเพียงรูปเดียว คือ dare ไม่มีการผันรูปใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
- My friend dare not say anything when he stands in front of the class. 
- Dare she say anything when she stands in front of the class? 

 

นอกจาก modal verb จะใช้ในความหมาย present แล้ว ยังสามารถใช้ในความหมาย
ของ past ได้ด้วย 

 
Past Modal  
 

Modal verb + have + V.3 
 
 
1. Had to เป็น past tense ของ __________ ใช้พูดถึง past obligation  
- Sorry I am late, I had to drive my mom’s home. 
 
2. Must have + V.3 ใช้บอก ____________________________  
- Tom broke up with Mary. He must have found out that Mary had lied to him. 
- Someone must have taken it. (I am sure they did.) 
 

 10. Dare = _____________________________ 
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3. May/Might have + V.3   
3.1 ใช้พูดถึง ______________________________________ 
P’Matoom is late. She may have missed her plane. 
3.2 ใช้พูดถึง ______________________________________ 
You were so stupid to try climbing up there. You might have killed yourself! 
 
NOTE: ____________________________________________ 
I will try to call him, but he may have gone home by now. 
By the end of this year, I might have saved some money. 
 
4. Ought to/Should have + V.3 ใช้กับ _________________________________ 
I should have phoned her yesterday, but I forgot.  
 
5. Could have + V.3 ใช้พูดถึง  
  1. Past ability ท าได้แต่ละเลย 
She could have married anyone she wanted to. 
   
  2. Past possibility เช่นเดียวกับ may/might have V.3 
 You   could       have been killed. What a reckless decision! 
     might/may have been killed. 
    
  3. แต่ could not have V.3 แปลว่า ______________________ 
I could not have enjoyed myself more. It was a perfect day. 
 
6. Can’t have + V.3 แสดง Negative past certainty (≠ must have V.3) 
You can’t have lost it. (I’m sure you didn’t) 
Surely you can’t have eaten all of it. 
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7. Needn’t have + V.3 and  Didn’t need to + V.inf 
   1. Needn’t have + V.3 _____________________________ 
     (พูดในเชิงว่า เรื่องแค่นี้คุณไม่น่าล าบากเลย) เช่น 
You needn’t have paid all at once. (you did pay) 
      
   2. Didn’t need to + V.inf ___________________________ 
     (= didn’t have to ไม่จ าเป็นต้องท า) 
I didn’t need to go to the dentist again, luckily. 
 

สรุปสุดยอด Past Modal 
 
1. การคาดคะเนในอดีต (Prediction) 
 must have done >>> 100% (+)  
 can’t have done >>> 100% (-)  
 could have done >>> 50%  

may have done >>> 50% (+)   
 might have done >>> 40% (-)  
 
2. ตรงข้ามความจริงในอดีต (Past unreal) 

should/ought to have done  _________________ 
could have done   _________________ 
needn’t have done   _________________ 

           would have done                           ________________  
 
 

 

______________ 

______________ 
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Subject and Verb Agreement 
 

ในประโยคภาษาอังกฤษ  ประธานของประโยค (Subject) และการใช้ค ากริยา (Verb) 
จะต้องสอดคล้องกัน (ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์  ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ 
กริยาต้องเป็นพหูพจน์)   

แต่เรื่องที่เป็นปัญหาน่าปวดหัวของน้องๆ ก็คือไม่แน่ใจว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์   
เรามีตัวช่วยมาให้น้องๆ ค่ะ  ไปร้องเพลง Subject and Verb Agreement กันก่อนเลย  
 

Subject and Verb Agreement 

(1) I love you the most. She loves you the most. 

(2) Neither nor, Not only but also.  

      Either I or she is gonna lose hope. 

(3) Each, Neither, Either of the girls has to go. 

(4) And one of my fears is being disposed 

(5)  , cos she is one of those who are close to you. 

(6) Along with, Together with, Including,  

As well as, Besides, Not, Except, Excluding. 

I as well as she am still waiting. 

(7) Every, Any, some, no + one, body, thing 

      Each, Every a man has instinct   
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(*4)  That the only one of those who has been chosen…. is her. 

(8) A number of people have told me  

that the number of people who do like me is lower 

(9) , cos your family like her. 

And your family moves to the house next to her. 

(10) The stress and the fear are buried in me. 

The loser and fool is what I seem to be. 

Now, Soda and Whisky is what I need to forget everything. 

(11) But the police prohibit drinking.  

(12) Each, every boy and girl is trying to stop me. 

(13) The old have to tell me to calm down. 

(14) The name of the book, distance, money, time 

2 thousand bucks is the money that I have got from my friends and my    

boss. 

(15) Fraction, Some, all, half, most, none +of 

All of my money is gonna be spent on guys. 

All of those guys are gonna take your place. 
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Each 
Either       + singular N. + Verb _______________ 
Neither 

สรุปกฎต่างๆ ของ Subject and Verb Agreement 
 
 
 
ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาอยู่ใน Present Simple ต้องใช้กริยา_________                    
(โดยเติม _______) แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้กริยา___________ 
 
 
 
 
เมื่อประธานเชื่อมด้วย or, either…or, neither…nor, not only…but also  
กริยาที่ใช้ผันตาม ________________ 

         Noun not/but/except noun + V. ผันตาม ______________ 
 Not + noun, but + noun + V. ผันตาม ________________ 

- P’Nan not they (be) ______ to be married. 
- Not riches, but responsibility (make) ____ teacher love us.  

 
 
 
  

 
 
แต่ 
 
 

1.  I love you the most. She loves you the most. 

2.   Neither nor, Not only but also. 
Either I or she is gonna lose hope. 

 

3.  Each, Neither, Either of the girls has to go. 

 Each 
Either       + of the + plural N. + Verb __________ 
Neither 
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 - Each of the flowers has its own color and smell.  
 - Each flower has its own color and smell. 
 
 
 
 
one of + plural noun+ Verb _________ 

one of + plural noun + who/that/which + Verb ________ 
 
 
 
only one of + plural noun + who/that/which + Verb _______ 

- One of my friends (is/are) millionaire. 
- He is one of my friends who (is/are) millionaire. 
- He is the only one of my friends who (is/are) millionaire. 

 
 
 
 

 

along with  = ___________ 

 together with =  __________ 

 including = _________  

  

as well as  = __________ 

besides  = _________    

not  = __________ 

  

4.  And one of my fears is being disposed. 
5.  Cos she is one of those who are close to you. 

 

6.  Along with, Together with, Including, 
    As well as, Besides, Not, Except, Excluding. 
    I as well as she am still waiting. 

 

*That the only one of those who has been chosen…. is her. 
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except  = _________   excluding  = __________ 

ประธานสองตัวเชื่อมด้วยค าเหล่านี้ผันกริยาตาม ___________________ 

 

 

 

 

7.1 ถ้าประธานเป็น indefinite pronoun 

 

 
 
- Nothing ________ (be) going to change my mind. 
 
7.2 Each, Every a  + __________ + Verb ___________ 
 
 
 

 
 
A number of + plural noun + Verb _________ (บอกจ านวน) 
The number of + plural noun + Verb ________ (เชิงสถิติ) 
- A/The number of the unemployed (increase) _________ annually. 
- A/The number of the unemployed (die) __________. 
 

everyone, someone, anyone, no one 
everybody, somebody, anybody, nobody                     + Verb ________ 
everything, something, anything, nothing 

7. 7.1 Every, Any, some, no + one, body, thing 
7.2 Each, Every a man has instinct 

 

8. A number of people have told me 
that the number of people who do like me is lower. 
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ส าหรับ Collective noun เช่น ____________________________ 
   ใช้กริยาเป็น __________ เมื่อค านึงถึงทั้งหมดหรือทั้งกลุ่ม (A unit) 
   ใช้กริยาเป็น __________ เมื่อค านึงถึงแต่ละสิ่งแต่ละบุคคล (Individuals) 
The football team is playing well.  
The football team are having their dinner.  
 
 
 
 
 

 

 
10. เมื่อมีประธาน 2 ตัวและเชื่อมด้วย and 
 10.1 มี article 2 แห่งใช้ verb _______ เพราะหมายถึงสิ่งสองสิ่ง 
 10.2 มี article 1 แห่งใช้ verb _______ เพราะหมายถึงสิ่งๆ เดียวกัน 
 10.3 ใช้ verb __________ กับนามพวกเดียวกัน แต ่
 
I run out of bread and butter.  
Bread and butter (is/are) hard to find. 
Before I go to school, bread and butter (are/is) my breakfast. 
Rice and curry were ordered an hour ago. (= ข้าวจานแกงถ้วย) 
 

9.  Cos your family like her. 
And your family moves to the house next to her. 

 

10. The stress and the fear are buried in me. 
The loser and fool is what I seem to be. 

Now, Soda and Whisky is what I need to forget everything. 
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ค าท่ีมีรูปเอกพจน์แต่ความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น police, people, public, gentry, military, 
parent, cattle ให้ใช้กริยาเป็นพหูพจน์ 

- The police come where there is a robbery. 
- The people were excited about the news. 
 

 
 
 
 
each/every + sing. noun and sing. noun + Verb ________ 
 
 
 
 
The + adj/V.3 = __________ มีความหมายเป็นพหูพจน์ + V ______ 
เช่น The rich = _____________ The wounded ____________ 

 

 

 
 
 
 
ชื่อหนังสือ จ านวนเงิน ระยะทาง เวลา ให้ใช้กริยา _________________ 

11. But the police prohibit drinking. 

12. Each, every boy and girl is trying to stop me. 

13. The old have to tell me to calm down. 

14. The name of the book, distance, money, time 
2 thousand bucks is money that I have got 
from my friends and my boss. 
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some of , half of , all of , most of , none of และเศษส่วน (one-third, a quarter, etc.) จะ
ผันกริยาตามค านามที่ตามหลัง of  
ถ้าตามหลัง of เป็น plural noun ให้ใช้กริยา _________________ 
ถ้าตามหลัง of เป็น uncountable noun ให้ใช้กริยา _____________ 
 
 

เพิ่มเติมอีกนิด 
 
16. None, All, Enough เมื่อใช้เป็น pronouns  
None เป็น singular [formal] หรือ plural [spoken; informal] ก็ได้ เวลาสอบให้เลือก singular 
แต่ถ้าบริบทบังคับยังไงก็ใช้ตามนั้นนะ 

- None (have) _____________ returned from the shopping. 
- None (be) ________ on time, for they all missed the bus.  

 
None of ผัน V. ตามนามหลัง of ตามปกติ (กฎข้อ 15 ในเพลง) แต่อาจใช้ V. เอกพจน์กับทั้งนับได้
พหูพจน์และนับไม่ได้เลยก็ได้  
 - None of the girls here (be) _____________ industrious. 
 - None of the propaganda (be) ___________ true. 
 
All/Enough = Singular เมื่อใช้แทน ______ และ = plural เมื่อแทน ____ 
 - All (be) _________ happy. 
 - Enough (be) ________ discussed about that project. 
 

15.  Fraction, Some, all, half, most, none +of 
All of my money is gonna be spent on guys. 
All of those guys are gonna take your place. 
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17. ถ้าประธานเป็น both, few, many, several, some ให้ใช้ __________ 
- Few (deny) ______ that P’Nan is the most beautiful tutor. 

 
18. กริยาที่ตามหลังค าว่า Here, There ถือตามประธานซึ่งอยู่ข้างหลัง  

- There (be) _______ a book on the table.  
- There (be) _______ 3 books on the shelf. 

 
19. กลุ่มค า infinitive หรือ gerund รวมทั้งค าขยาย ถือว่าเป็น ___________ 

- To read (be) ______ a good habit. 
- Loving (be) ______ giving. 

 
20. สังเกตค าเหล่านี้ให้ดีๆ เราต้องดูรูปประโยคว่าจะใช้รูปไหน เพราะความหมายต่าง 
 Parent = ___________  Parents = _____________ 
 Spouse = __________  Spouses = ____________ 
 Twin = ___________ Twins = ______________ 
  

- The (twin/twins) look identical. 
 - His (spouse/spouses) should come here too. 
 
21. ประธานที่มีรูปพหูพจน์เสมอ เช่น binoculars, compasses, scissors, slacks, underpants, 
goods, contents, spectacles, assets ใช้กริยา _________  

- My trousers (be)  _______ very old. 
- This pair of pliers (be) ________ sharp. 

 
22. เอกพจน์และพหูพจน์ใช้รูปเดียวกัน เช่น fish, sheep, deer, aircraft, crossroads, 
headquarters, means, species, series, barracks (ดูบริบทเอา) 
 - There (be) _________ many species of insects. 
 - A few sheep (be) _______ cute. 
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 - This sheep (be) ________ cute. 
23. รูปพหูพจน์แต่ความหมายเอกพจน ์ เช่น วิชา ; mathematics, whereabouts, mumps, 
measles, news, tactics 
 - Mathematics (be) ________ the most difficult subject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S&V Agreement ก็เป็นอีกเร่ืองที่ส าคัญนะจ๊ะ  
เพราะชอบออกข้อสอบอยู่บ่อยๆ 

โดยเฉพาะข้อสอบ Error 
ถ้าไม่ออกมาเผา Enc เลยค่ะ 
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เศษ

ส่วน
  =  

เลขจ านวนนับ

เลขล าดับ
 

การอ่านตัวเลขแบบต่าง  ๆ
 
 
Fractions 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Decimals 
 4.51 = ____________   2.01 = _______________ 
Year 
 1800 = ____________   1991 = _______________ 
 2000 = ___________   1096 = _______________ 
 2505 = ___________ 
Sports 
 Chelsea wins 5-0. = _____________________________ 
 The game ended in a draw 2-2. = ___________________ 
 Thailand is down 2-3. = __________________________ 
Test 
 15/100 = ____________________ 
Scale 
 A scale is 1:10,000 = ___________________________ 
Power 
 22 = 4 : ___________________ 23 = 8 : ____________________ 
 24 = 16 : ___________________ 25 = 32 : ___________________ 
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Direct and Indirect Speech 
 
Direct (Reporting) Speech  คือ ค าพูดที่ผู้พูด พูดเอง  (ดูจาก “____”) 
 - Nichkhun said to me, “I love you the most.” 
Indirect(Reported) Speech คือ การน าค าพูดที่เราได้ยินมาเล่าให้คนอื่นฟัง 
 
 

1. เปลี่ยน reporting verb 
2. เปลี่ยน personal pronoun ให้สอดคล้อง 
3. Tense เป็นอดีตมากข้ึน 
4. เปลี่ยน adv. of time และ adv. of place  

1. เปลี่ยน reporting verb 
เปลี่ยน   say    เป็น ____________   
        said  เป็น ____________ 

      say to  เป็น ____________ 
        said to   เป็น ____________ 

 
2. เปลี่ยน personal pronoun ให้สอดคล้อง 
  

My mother said, “I am very proud of you.” 
  

_________________________________________ 
  

My brother said, “Your boyfriend is smart.” 
  

_________________________________________ 
 
 

หลักการเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect Speech 
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3. Tense ต้องเป็นอดีตมากขึ้น 
 

Direct Speech Indirect Speech 

Present Simple  
Present Continuous  

Present Perfect Simple  

Present Perfect Continuous  

Past Simple  

Past Continuous  

Past Perfect  
Will  

Shall  

Can  

May  
Have to/Has to  

 
*** ถ้ากริยาน าใน Direct statement (say, talk, …) เป็น Present หรือ Future เมื่อท าเป็น 
Indirect speech ไม่ต้องเปลี่ยน Tense  

 
เนื่องจาก การที่เราจงใจเขียน say (s) ในรูป present ทั้งๆ ที่พูดมาแล้วนั้น เป็นกา รแสดง

เจตจ านงว่า ต้องการเน้น /จ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดมาแล้วให้ดูสดใหม่เหมือนจริงอีกครั้ง เพราะฉะนั้น 
ใน reported speech ก็ไม่ต้องเปลี่ยน tense เป็นอดีตมากข้ึนเช่นเดียวกัน  
 

ระวัง !!  ถ้ากริยาช่วยอยู่ในรูป should, might, ought to, had better, would, used to ไมต่้อง
เปลี่ยนเป็น modal + have + V. 3 อีกแล้ว  
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4. เปลี่ยน adv. of time and adv. of place  
*แต่เราจะไม่เปลี่ยนถ้า_________________________________________ 
 

Direct Indirect Direct Indirect 
now  then  
today  the day after 

tomorrow 
 

tonight  
tomorrow  The day before 

yesterday 
 

yesterday  
ago  this  
last week  these  
next week  here  
next year  there  

 
Example: 

He says, "I can swim."  
 ___________________________________ 

 He said, “I can do this for you.” 
   ___________________________________ 
 He said, "I love you."  

 ___________________________________ 
She said to me, "I picked a rose yesterday." 

 ___________________________________ 
  Bill said, "I am reading now."  

 ___________________________________ 
 P’Nan said to P’ Tingly at Enconcept, “Vivi will come here.” 
   P’Nan said that Vivi . 
       (P’Nan said to P’Tingly at Enconcept) 
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รูปประโยคของ Indirect Speech 
 
1. Statements (ประโยคบอกเล่า) 
 
 - ถ้ากล่าวถึง fact __________________________________ 
 e.g. She said “Water boils at 100 degree Celsius.”  
 >>> ______________________________________ 
 - ถ้าการกระท านั้นยังคงก าลังด าเนินอยู่หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้   
______________________________________________ 
 e.g. “My brother is watching T.V. now,” she said.  
 >>> ______________________________________ 
 - เมื่อกริยาใน Direct Speech อยู่ในรูปของ present หรือ future  
______________________________________________ 
 e.g. He says, “I have been to Australia.” 
 >>> ______________________________________ 
 e.g. I will say, “There is nothing last forever.” 
 >>> ______________________________________ 
 - เมื่อกริยาใน Direct Speech เป็น past เราจะต้องเปลี่ยน tense ใน indirect speech ให้เป็น 
past ยิ่งขึ้น (เปลี่ยนตามปกติ)  
 
2. Questions (ประโยคค าถาม) 
 
- ใช้ ________________ มาใช้แทน say, tell  
 - ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย question words _______________________________________ 
 e.g. I asked where the P.M. and his wife were staying. 
 - ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย helping verb เราจะใส่ค าว่า __________ เข้าไป 
แล้ว_________________________________________________________________ 
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e.g. Are you free?              _________________________________ 
 e.g. Can you swim?           __________________________________  
__________________________ 
3. Commands and Requests (ประโยคค าสั่งและขอร้อง) 
 
- ประโยคค าสั่งใช้กริยา ___________________ แทน say  
- ประโยคขอร้องใช้กริยา ___________________ แทน say 
- ขั้นตอนอื่นๆ เปลี่ยนเหมือนเดิม 
  
 e.g.  He ordered her to bring his horse.  
  The prince commanded them to get lost. 
 
4. Exclamations and Wishes (ประโยคอุทานและแสดงความปรารถนา) 
   

e.g.  He exclaimed that he was undone.   
   
5. การใช้ Let’s 
  
- ใช้ ___________________ แทน say  

e.g. She said, “Let’s leave the bag at the station.”   
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  

 
6. Special Structure 
  
6.1 ค าพวก promise, agreement, order, offer, request, advice, suggestion  
มักถูกใช้ในรูป __________________________________________________ 
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       e.g. He promised to do it. 
            She agree to wait for me 
             Ann has offered to baby-sit tonight. 
 
6.2 question word + to V inf. 
      e.g. I asked her how to make a cake. 
           Do not tell me what to do. 
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NON-FINITE 
 

Non Finite Verb  
Non-Finite Verb คือ ______________________ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
 

เรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าใน Verb tree ของเรา ขา non-finite มีอะไรบ้าง  
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Infinitive 
 

Infinitive คือ ___________________________   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

E.g. He wants to learn English. (Infinitive with ‘to’) 

Let me tell you the truth. (Infinitive without ‘to’) 

 
*** Infinitive กับ V.1 ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ ลองดูตารางนี้จะเข้าใจ 
 

Infinitive V.1 V.2 V.3 
be    
do    

have    

run    
walk    

 
 น้องๆ ลองสังเกตดีๆ ว่า verb infinitive จะไม่มีการผันรูปใดๆ ทั้งสิ้น แต่ V.1 อาจจะผัน
ตามประธานเอกพจน์โดยการเติม –s, -es ได้ 
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Infinitive with ‘to’ 
Someone at my age is to be married.  

But it's too hard to find a guy to marry me.  
Then, I found a guy who's smart enough for me to see.  

It's easy for me to fall in love with the guy.  
I dropped the handkerchief to let him pick it up,  

But, after that, I don't know what to do 
 

attempt, try, struggle, threaten, happen, pretend,  
prepare, care, manage, hurry, refuse, wait,  
offer, determine, intend, mean, decide,  

appear, seem, hope, arrange, agree, consent,  
swear, deserve, plan, hesitate, afford, prove, 

claim, demand, learn, fail + to infinitive 
Other girls but P’Nan failed to win Prince Andrea’s heart. 

 
advise, invite , allow, order, cause, challenge,  
force, persuade, command, remind, warn, tell  

instruct ,get, lead, urge, encourage, teach  
+ object ตามด้วย to infinitive 

The rain caused us to be in an isolated cabin. 
 

want, ask, would like, beg, wish, request,  
expect, promise, help, choose  

มีหรือไม่มีกรรม ถ้า verb เหล่านี้เดิมน าต้องตามด้วย to infinitive 
I want to rape him or I want him to rape me. 
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สรุปหลักของ Infinitive with to  
 

 

Verb to be+ to infinitive แปลว่า ______________________________ 

 

 
 

too + adj./adv.+ to infinitive แปลว่า ______________ 
- This room is too hot for me to work in. 
 

 
 
Verb to be +adj. + enough (for s.o.) + to infinitive  

- Her uncle is lucky enough to win the prize. 
หมายเหต ุadj. + enough แต่ enough + N 
 - I have enough time to finish my assignments. 
 
 
 
Adj. + to infinitive   

- I am sure to succeed. 
 

** It is + Adj.+ of + person+ to infinitive **  
- It is very kind of you to invite me. 

 

 

1. Someone at my age is to be married.  
 

2. But it's too hard to find a guy to marry me. 
 

3. Then, I found a guy who's smart enough for me to see. 

4.  It's easy for me to fall in love with the guy.  
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To infinitive _____________________________________       
 - I eat to live, not live to eat. 
 
 
 
 
6. QW+ to infinitive = _______________________________  

- I don’t know what to do. 
 
* ใช้ท าเป็นค าถามในประโยคหลักไม่ได ้เพราะ noun phrase เป็นเสมือนนามหนึ่งค าไม่ใช่ประโยค 

 - What to do this summer?    
 
7. ท าหน้าที่เสมือนค านาม 

- To steal is a crime.      
- I want to save money.      
  

8. ท าหน้าที่ เป็น Adjective ขยายนาม แปลว่า ____________ 
- This is the house to rent. 

Infinitive with to บางทีก็ใช้กับกฎอื่นๆ เหล่านี้ แต่ก็ขยายนามเหมือนกัน 
 
* Infinitive with to วาง ________ ล าดับที ่(Ordinal Number) 

- Who was the first person to be the P.M. of Japan? 
* Infinitive with to วาง ________ การเปรียบเทียบขั้นสุด 
 - P’Nan was the most beautiful tutor to win Miss Universe of the year 1900. 

5. I dropped the handkerchief to let him pick it up. 

6. But, after that, I don't know what to do. 
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* ส านวนน่ารู ้ A life to come =____________________ 
  His wife to be = ____________________ 
 
9. ท าหน้าที่ขยายทั้งประโยค 

- To cut the long story short, the thief was caught last night. 
- To tell you the truth, I do not know anything. 

 

Infinitive สามารถเอามาใช้ในความหมายที่เป็น past or perfect meaning ที่เป็นจริง
ได้โดยใช้ _____________________________ 
 
 - I am glad to have left school.   
 - You seem to have annoyed Anne yesterday. 

 
หรือจะเอามาใช้ในความหมายของ past unreal ก็ได้ (เราจะได้เรียนเรื่องพวกนี้อย่าง

ละเอียดตอนเรียน if-clause นะจ๊ะ) 
 - I meant to have called her, but I forgot. 

- He was to have become the new ambassador, but he felt ill. 
 
แบบพิเศษ Subject of clause = Object of infinitive 
  

- He is easy to amuse. 
      To amuse him is easy. 
 - His theory is impossible to understand. 
             ______________________________ 
 - Thai is difficult for European to learn. 
            ______________________________ 
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10. Infinitive with to ตามหลัง verb บางตัว(Key Word) 
- ตามด้วย To infinitive เลย     
 
 
 
 
 
 
 
 
E.g. Other girls but P'Nan failed to win Prince Andrea's heart. 
- ตามด้วย Object + To infinitive 
 
 
 
 
 
 
 
E.g. The rain caused us to be in an isolated cabin. 
 
- ตามด้วย To infinitive หรอื + object + To infinitive ก็ได ้  
 

 
 
 
 
E.g. I want to rape him or I want him to rape me.  

attempt, try, struggle, threaten, happen, pretend,  
prepare, care, manage, hurry, refuse, wait,  
offer, determine, intend, mean, decide,  
appear, seem, hope, arrange, agree, consent,  
swear, deserve, plan, hesitate, afford, prove,  
claim, demand, learn, fail + to infinitive 

advise, invite , allow, order, cause, challenge,  
force, persuade, command, remind, warn, tell  
instruct ,get, lead, urge, encourage, teach  
+ object ตามด้วย to infinitive 

want, ask, would like, beg, wish, request,  
expect, promise, help, choose มีหรือไม่มีกรรม  
ถ้า verb เหล่านี้เดินน าต้องตามด้วย to infinitive 
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Infinitive without to 
 
 

 

Infinitive without ‘to’ 
 

(1) Helping verb + verb infinitive 
 (2) Have, make, let +someone do something  

Have, make, let are causative verb.  
I have my maid wash the dishes.  
แต่� get someone to do something.  
I get my maid to wash the dishes.  
Have and get + something done .  

I have all my dishes washed.  
(3) Verb of perception + verb infinitive  
I saw him cross the road and run away.  

Verb of perception + verb ing  
I saw him crossing the road and running away.  

ความหมายที่มีมักจะต่างออกไป.  
 

Helping verb + verb infinitive  
Have, make, let + someone do something  

Verbs of perception + verb infinitive  
Infinitive without to 

 
 

“ก่อนอื่นเราไปท าความรู้จักมันผ่านเพลง Memolody กันก่อนดีกว่า”ค่ะ   
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I had better go home now. 
 
 
 
 
 
Causative Verb; have, make, let, help ใช้ infinitive ในโครงสร้าง  
 
Have, make, let, *help + someone do something แปลว่า ______________ 
                 She lets her children stay up very late.  
 
***แต่ระวัง get someone + to do something ! 
 

 
 

 
  

- I have my friend ______ (do) my homework. 
 - I get my friend _______ (do) my homework. 
 
 
 
 
โครงสร้าง  have/get + something done = ___________________ 
แต่ get something done จะใช้ต่างกับ have something done เล็กน้อยตรงที่ get something 
done คนพูดแสดงความรู้สึกออกมาด้วยว่าสิ่งนั้นสมควรถูกกระท า 

2. Have, make, let +someone do something  
Have, make, let are causative verb.  
I have my maid wash the dishes. 

แต่� get someone to do something.  
I get my maid to wash the dishes. 

Have and get + something done .  
I have all my dishes washed. 

1. Helping verb + verb infinitive 
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- I must get my room painted.   
- Get your hair cut! 
* I get my car moved.  = _________________   
* I get my car moving. = _________________ 

 
หรือพูดออกมาด้วยความรู้สึกโล่งอกว่า _________________ 
 - I eventually got the car fixed. 
 - Oak always gets things done in the office. 
 
แต ่make, let, help, know, see ใช้ _________ ใน passive 

- He was made to pay back the money. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verb of perception (e.g. _____________________________) 
สามารถตามด้วย V.inf หรือ V.ing ก็ได้แต่ “ความหมายที่มีมักจะต่างออกไป” คือ 
1. ตามด้วย verb infinitive หมายถึง____________________  
2. ตามด้วย verb ing หมายถึง_______________________ 
 
4. หลัง why (not) ในการ _______________________ 
- Why pay more at other shop? We have the lowest price. 
- You are looking tired. Why not take a holiday? 
 

3. Verb of perception + verb infinitive  
I saw him cross the road and run away.  

Verb of perception + verb ing  
I saw him crossing the road and running away.  

ความหมายที่มีมักจะต่างออกไป 
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5. เมื่อเชื่อม to infinitive สองตัวเข้าด้วยกันด้วย connector ตัวหลัง ______ 
- I would like to lie down and go to sleep. 

6. หลัง rather than (= ____________) 
- Rather than wait anymore, I decided to go home by taxi. 

7. หลัง do = really 
 - I do love you 
8. Expression like ‘All I did was’, ‘What I do is’ สามารถตามได้ทั้ง to infinitive และ 
infinitive without ‘to’ 
 - All I did was (to) give him a little push. 

- What a fire-door does is (to) delay the spread of fire. 
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Gerunds 
 
 
 

     : Dancing is Matoom’s favorite hobby. 
 

   Gerunds ท าหน้าที ่เป็น 
                                             : She likes dancing very much. 
 
 
                                                                : Her favorite hobby is dancing.          
                      

 

 

 
 
2. Gerunds วาง __________ บุพบท (Prepositions) 
- Before going to school, Tim stopped by at his friend’s. 
 
Noun + Prepo. + Gerund 
  

- Rose has no excuses _____ behaving in that manner. 
 - I do not have intention _____ working this weekend. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

: The first step, dancing every day, is an                   
easy step in a physical exercise. 

 
: She looks forward to participating in the 
World Dancing Competition. 
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Adj + Prepo. + Gerund 
  

- I am fond _____ working with animals. 
 - I am interested _____ doing English exercises. 
 
Verb + Prepo. + Gerund 
  

- We succeeded _____ getting job. 
 - She insists _____ seeing the manager. 
 
3. Verb บางตัว + Gerund 
ซึ่งเราถือว่าเป็นกริยากลุ่มพิเศษ ที่ต้องตามด้วย V. ing เท่านั้น เช่น  
I can’t stand seeing you in pain.  
Why do we enjoy eating and drinking so much.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

“มีกริยามากมายหลายตัว ท่องกันจนหัวฟูเลยทีเดียว 
แต่ข่าวดีก็คือว่า น้องๆ ไม่ต้องท่องเป็นค าๆ แคร่้องเพลงนี้ ก็จ าได้แล้ว” 
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Gerund 
mind, mention, miss, admit, resist  

fancy, finish, risk, recollect, object to  
be opposed to, be used to, admit to,  

take to, look forward to, be accustomed to,  
do you mind?, would you mind? 

 

detest, delay, deny, defer  
discuss, consider, dislike, feel like, recognize 

report, resent, postpone, go on, prevent  
pardon, leave off, recommend 

recall, be worth, devote (something) to 
 

understand, can't stand, can't bear, can't help,  
can't resist, compare, complete, confess, be useless,  

endure, suggest, adore, appreciate, 
avoid, enjoy, escape, excuse, tolerate, anticipate 

 

be busy, be familiar with, give up, forgive  
practice, keep, quit, it's no use 

and it's no good, put off, keep on, carry on  
imagine, insist on อ๊ะๆ เดี๋ยวก่อนหลัง prepo  

หลัง go หลัง no Verb I N G 
ฉัน go shopping no smoking!!! (*) 
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เพิ่มเติม 
 
1.  have fun 
    have a good time  
    have trouble     + V. ing 
    have difficulty 
    have a hard time 
    have a difficult time 

- He had fun playing basketball yesterday.  
 
2.  spend/waste  + เวลา/เงิน + ___________ 
   take   + เวลา/เงิน + ___________ 

- I spent hours trying to repair the clock. 
- It took only 1 hour to reach Chiangmai by plane. 

 
3. refuse ___________ แต่ reject/deny ____________ 
 - I refused to go to the party last night. 
 - I reject going to the party last night.  
 
4. กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง To V inf และ V ing และมีความหมายเหมือนกัน 

 
 
 

 
E.g.  The old man began walking slowly. 

The old man began to walk slowly. 
You should start to do your work now. 
You should start doing your work now. 

begin, continue, dread, intend,  
neglect, plan, propose, start 
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To do and doing 
กริยาบางตัวสามารถตามได้ทั้ง To V inf และ V ing แต่จะมีความหมายที่แตกต่างกัน

ออกไป  

To do and Doing  
 

Try to do คือ __________ Try doing คือ ___________ 

Mean to do ____________ Mean doing ____________ 

Need to do something/Need doing /Need to be done 

แปลเหมือนกัน แปลว่า ______________ 

 

Regret, Forget, Remember to do something (____________) 

Regret, Forget, Remember doing something  (____________) 

Stop doing something  ______________ 

Stop to do    ______________ 

 

Love, Hate, Like to do จัดว่าเป็น  _______________ 

Love, Hate, Like doing คือ  _______________ 

Advise, Allow doing / Advise, Allow someone to do  

To be advised / to be allowed to do 
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Mummy tries to help me because I have a headache. 
She asks me “why don't you try taking an aspirin.” 

 
I mean to get over. 

Taking an aspirin means killing my pain. 
 

I need to go to school. My shoes need polishing. 
They need to be polished before I wear them to school. 

 
My mum forgets to tell me that she forgot polishing my shoes last night. 

 
I stop playing games. I stop to read the books. 

 
I don't like studying hard. 
I like to go shopping now. 

 
My mom advises me to stay home. 

She advised staying at home. I’m advised to stay at home. 
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Participle  

Participle คือ ค าท่ีมีรูปเหมือนค ากริยา แต่ไม่ใช่กริยาแท้ เพราะไม่ได้ผันรูปตาม  tense/voice โดย

ส่วนใหญ่ท าหน้าที่เหมือน ________ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. Present Participle 
2. Past Participle 
3. Perfect Participle 

 
1. Present Participle (V.ing) 
 
1.1. ใช้หลัง Verb to be ในประโยค Continuous Tense 

- They are studying in the same university. 
- She is sleeping on the sofa. 

 
 
 
ข้อสังเกต Present Participle และ Gerund มีรูปเหมือนกัน คือ Ving ต่างกันเพียงว่า ถ้านามท่ี  
Ving ไปขยายนั้นสามารถกระท าหรือแสดงอาการของกริยานั้นได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาแสดงให้ 
Ving ตัวนั้นเป็น Present Participle แต่ถ้านามที่ Ving ไปขยายนั้นไม่สามารถกระท าหรือแสดง
อาการของกริยานั้นได้เอง Ving ตัวนั้นเป็น Gerund 

She is cleaning the house. (Present Participle) 
 Her duty is cleaning the house. (Gerund) 
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1.2 ใช้เป็น adj. ขยาย N. ความหมายเป็น _________ voice 
She is afraid of the barking dog. 
The daily news is disappointing. 

 
1.3 เป็นการลดรูปของ ________________________________ 
ใช้เมื่อคนหรือสัตว์หรือสิ่งอื่นๆ กระท าเอง (Active Voice) 
 
 Do you know the woman who talks to Jenny? 
   = ______________________________________ 
 I was woken up by a siren which is going off. 
   = ______________________________________ 
 The road that connects the two villages is narrow. 
   = ______________________________________ 
 
1.4 เป็นการรวม 2 ประโยคด้วยกัน หรือลดรูปมาจาก Adverb clause  

 I do well in class. I am a poor sport player. 
 Though I do well in class, I am a poor sport player. 
  = ______________________________________ 

 
 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ Present Participle 
ใช้กับเหตุการณ์สองอย่างที่ ___________________  
 Tom is in the kitchen making coffee. 
 (Tom is in the kitchen. Tom is making coffee.) 
ใช้เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึนระหว่างที่ก าลังท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ 
 Owen hurt his knee playing football. 

 = Owen hurt his knee. Owen was playing football.  
 = Owen was playing football when he hurt his knee. 
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1.5. ใช้ตามหลัง Verb of perception _______________________  
- We saw them walking across the street. 
- I noticed Susan walking under the tree in the garden. 
 

2. Past Participle (V.3) 
 
2.1. ใช้ตามหลัง Verb to have ในประโยค Perfect Tense 

- She has lived here for ten years. 
 
2.2. ตามหลงั Verb to be เพื่อท าหน้าที่เป็น _________ voice 

- My house was destroyed by the storm. 
 
2.3. ใช้เป็น adj. ขยาย N. ความหมายเป็น _________ voice 

- The stolen car has been found. 
- I bought the used camera yesterday. 

 
2.4. เป็นการลดรูปของ _________________________________ 
ใช้เมื่อคนหรือสัตว์หรือสิ่งอื่นๆ ถูกกระท า (Passive Voice) 
- The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. 
 = _________________________________________ 
   _________________________________________ 
- The police never found the money which was stolen in the robbery. 
 = _________________________________________ 
   _________________________________________ 
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2.5 เป็นการลดรูปของ Adverb clause หรือรวมสองประโยคด้วยกัน 
 - She was punished by her teacher. She felt ashamed. 

- When she was punished by her teacher, she felt ashamed. 
   = _______________________________________ 
 
ระวัง! เราจะลดรูป 2 ประโยคเข้าด้วยกันให้เป็น participle ได้ก็ต่อเมื่อ ___________________ 
เพราะรูป participle เป็นการละประธานออกไป  
จึงถือเป็นที่เข้าใจว่า __________________________________  
 
3.  Perfect Participle  ลดรูปจากประโยค past perfect 
 
3.1 Present Perfect Participle ใช้เมื่อคนหรือสัตว์หรือสิ่งอื่นๆ กระท าบางสิ่ง (เอง) ก่อนการ
กระท าอีกอย่างหนึ่งจะเกิดข้ึน (Having + V.3) 
 เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ __________________ 
 เหตุการณ์เกิดหลังใช้ __________________ 
e.g. Having finished his homework, he went home. 

Having missed the entrance, she went to the private      university. 
 
3.2 Past Perfect Participle ใช้เมื่อคนหรือสัตว์หรือสิ่งอื่นๆ ถูกกระท า ก่อนการกระท าอีกอย่าง
หนึ่งจะเกิดข้ึน (Having been + V.3) 
 เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ __________________ 
 เหตุการณ์เกิดหลังใช้ __________________ 
e.g. Having been kissed by a guy, she ran away. 
 
 
 
 
 



 

Ultimate Grammar 

P’ Nan & P’ Tingly 

 

123 

 

 
ระวัง! Dangling Participle – ปกติรูป participle เป็นรูปที่เราละประธานทิ้งไปและถือว่าประธาน
คือคนเดียวกับประโยคหลัก แต่ dangling participle คือประธานของประโยคหลักไม่ได้กระท า/ถูก
กระท ากริยาที่เป็น participle เช่น   
Leaving the road, they went into the deep resin-scented darkness of the trees.  

Leaving the road, the deep resin-scented darkness of trees surrounded them.  
 
 After trying to sneak their plans through, Renfrewshire Enterprise are now trying to  
defuse the situation.   
- After trying to sneak their plans through, an attempt is being made by 

Renfrewshire Enterprise to defuse the situation.   
 
ยกเว้นบางกรณีต่อไปนี้ ประธานที่ของ participle อาจไม่ใช้คนเดียวกับประธานของ 
 main clause ก็ได้ 
 
1. Participial phrase ขยาย Main clause ที่มี non-referential ‘it’ เป็น subj.  
- When writing the formulae of both covalent molecules and ionic compounds, it is 
often useful to use the valency of an atom, ion or group of atoms. 
NOTE: non-referential ‘it’ คือ __________________________ 
 
2. ใน formal science writing ที่มีการเขียนในรูป short passive 
- Studying drivers’ visual scaning behavior in relation to game direction, a series of 
field experiments was performed. (short passive) 
 
3. เมื่อเป็นประโยคค าสั่ง ประธานของ participle มักจะเป็น you ที่ละเอาไว้    

- Write out the dialogue changing vocabulary items.                                                       
(ในที่นี ้You ท าหน้าที่เป็น Subject ของทั้ง main clause และ participle clause) 
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Checkpoint 
 

1. Ayuddhaya _______ as the center of Thailand for 400 years. 
a. know    b. to know  
c. knowing    d. known 
e. has been known   f. was known 
g. were known    h. knew 
i. has known    j. can know 
k. can be known   l. should have known 

 
2. I’m determined ________ this piece of work today. 
 a. finish    b. to finish 
 c. finishing    d. finished 
 
3. The supervisor appreciated me ________ the job before I went home. 
 a. finish    b. to finish 
 c. finishing    d. finished 
 
4. The married couple stopped _______ some food; nothing left in their fridge. 
 a. buy     b. to buy 
 c. buying    d. bought 
 
5. Ginseng _______ from Korea is good. 
 a. import    b. to import  

c. importing    d. imported 
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6. The girl ________ there is my sister. 
 a. stand    b. to stand 
 c. standing    d. stood 
7. The bus _______ us to the airport will arrive.   
 a. take     b. to take   

c. taken    d. taking 
 
8. It is important ________ to bed early. 
 a. to go    b. go   

c. going     d. gone  
 
9. Tim stopped by at his friend’s before _______ to school. 
 a. go     b. to go   

c. going    d. gone 
 
10. The only one of the interviewees who ____________ P’Tao. 
 a. have chose are   b. have been chosen are 
 c. have chose is   d. have been chosen is 
 e. has chose are   f. has been chosen are 
 g. has chose is    h. has been chosen is 

 
 
 
 
 
 


