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ยนิดตีอ้นรบัเขำ้สู ่Yindii English Grammar ซึง่ทำงเรำจะไดท้ ำกำร update เพิม่เน้ือหำ

และแบบทดสอบในสว่นตำ่งๆตอ่ไปอกีเรำหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่คณุคงจะไดร้บัประโยชน์จำกสว่นน้ี



I love you. ฉนัรกัคณุ

I really love you. ฉนัรกัคณุจรงิๆ

I love you with all my heart. ฉนัรกัคณุหมดหวัใจ

I miss you. ฉนัคดิถงึคณุ

I feel so lonely. ฉนัเหงำมำก

I’m so lonely without you. ไมม่คีณุ ฉนัเหงำมำก

I don’t want to be here without you. ฉนัไมอ่ยำกอยูท่ีน้ี่ ถำ้ไมม่คีณุ

Can you be my boy / girlfriend? คณุเป็นแฟนฉนัไดไ้หม

I am single. ฉนัเป็นโสด

I don’t have anyone in my heart. ไมม่ใีคร อยูใ่นหวัใจ

I want to be with you. ฉนัอยำกอยูก่บัคณุ

I want to be with you all the time. ฉนัอยำกอยูก่บัคณุ ตลอดเวลำ

I want to be with you forever. ฉนัอยำกอยูก่บัคณุตลอดไป

Why do you love me? ท ำไมคณุถงึรกัฉนั

Because you are……… เพรำะวำ่คณุ………..

I can’t forget you. ฉนัลืมคณุไมไ่ด้

I dream about you all the time. ฉนัฝนัถงึคณุ ตลอดเวลำ

I will dream about you every night. ฉนัจะฝนัถงึคณุ ทุกคนื

I will dream about you tonight คนืน้ี ฉนัจะฝนัถงึคณุ

You’re the woman of my dreams. คณุคอืผูช้ำยในฝนั

I want to know all about you. ฉนัอยำกรูเ้รือ่งของคณุ

This is my first love. นี่เป็นรกัคร ัง้แรกของผม

You are very beautiful. คณุสวยมำก

You are very handsome. คณุหลอ่มำก

You are very charming. คณุมเีสน่ห์มำก

You are very cute. คณุน่ำรกัมำก

You are very beautiful eyes. ตำของคณุสวยมำก

You have a cute nose. จมกูของคณุน่ำรกัมำก

I like your smile. ฉนัชอบยิม้ของคณุ

I like your outfit. ฉนัชอบชุดทีค่ณุใส่

I like looking at you. ฉนัชอบมองคณุ

I want to share my life with you. ฉนัอยำกใชชี้วติกบัคณุ

Love at first sight. รกัแรกพบ

I’ve never met a man like you. ฉนัไมเ่คยเจอผูช้ำยอยำ่งคณุ

I’ve never met a woman like you. ฉนัไมเ่คยเจอผูห้ญงิอยำ่งคณุ

I’ve never loved anybody like this before. ฉนัไมเ่คยรกัใครอยำ่งน้ีมำกอ่น

I’m serious about you. ฉนัจรงิใจกบัคณุ

I’m crazy about you. ฉนัคล ั่งไคลค้ณุ

I love you, not your money. ฉนัรกัคณุ ไมใ่ชเ่งนิของคณุ

I don’t care how much money you have. ฉนัไมส่นใจหรอกวำ่คณุมเีงนิเทำ่ไหร่

I’m so happy being around you. ฉนัมคีวำมสขุทีอ่ยูใ่กลค้ณุ

Are you really serious about me? คณุจรงิจงักบัฉนัจรงิหรือเปลำ่

My heart is all yours. หวัใจของฉนัเป็นของคณุ

You mean everything to me. คณุคอืทุกสิง่ทุกอยำ่งส ำหรบัฉนั

You are my precious thing. คณุเป็นสิง่มคีำ่ของฉนั

I love you only. ฉนัรกัคณุคนเดยีว

I’m so happy being around you. ฉนัมคีวำมสขุมำกทีไ่ดอ้ยูใ่กลค้ณุ

I will always love you. ฉนัจะรกัคณุตลอดไป

I can’t love anyone else. ฉนัรกัใครไมไ่ดอ้กีแลว้

I can’t wait to see you again. ฉนัอยำกจะเจอคณุเร็วๆ

I want to see you as soon as possible. ฉนัอยำกเจอคณุ ใหเ้ร็วทีส่ดุ

I don’t want to leave you. ฉนัไมอ่ยำกไปจำกคณุ

You can trust me. ขอใหเ้ชือ่ใจฉนั

I will be faithful to you. ฉนัจะซือ่สตัย์ตอ่คณุ

I will never cheat on you. ฉนัจะไมน่อกใจคณุ

I still remember the moment we met. ยงัจ ำไดต้อนทีเ่รำเจอกนั

I have fallen in love with you รกัคณุเขำ้แลว้

I love you with all my heart. รกัคณุหมดใจ

You’re mine. คณุเป็นของฉนั

It’s hard to say how I feel. ยำกทีจ่ะบอกควำมรูส้กึ

Think about me sometimes. คดิถงึฉนับำ้ง

You are my sweetheart. คณุคอืสดุทีร่กั ของฉนั

Don’t forget me. อยำ่ลืมฉนั

* I don’t know yet. ฉนัยงัไมรู่้

* Really จรงิๆ

* Yes, I’m serious and sincere. ฉนัท ัง้จรงิจงัและจรงิใจ

* I like you as a friend. ฉนัชอบคณุแบบเพือ่น
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Introduction
 What is a sentence? ควำมหมำยของประโยค

ประโยคคือกลุ่มของค ำทีม่ปีระธำนและสว่นขยำย

ค ำนำม ค ำกรยิำ ค ำสรรพนำม ค ำกรยิำวเิศษณ์ ค ำคุณศพัท์ ค ำบพุบท ค ำสนัธำนและค ำอทุำน

What are the parts of speech? ชนดิของค ำ

แบง่ออกไดเ้ป็น 8 ชนดิคือ



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Descriptive adjectives Demonstrative adjectives Proper Adjectives

Numeral Adjectives Possessive Adjectives Quantitative Adjectives

     beautiful สวยงำม

     ugly ขี้เหล่

     new ใหม่

     old เกำ่

     big ใหญ่

     small เล็ก

     clean สะอำด

     dirty สกปรก

     good ดี

     bad เลว

     She is beatiful.

     ค ำคณุศพัท์ทีบ่อกสี ทีม่ำ(มำจำกไหน) วสัด(ุท ำจำกอะไร) จุดประสงค์(เพือ่อะไร) ค ำนำม

     blue American leather sport shoes

     red Thai silk business tie

     Thailand Thai คนไทย

     Canada Canadian คนแคนำดำ

     U.S.A. American คนอเมรกินั

     China Chinese คนจีน

     Switzerland Swiss คนสวสิ

     Tammy is a good tennis player.

Adjectives ค ำคุณศพัท์

Descriptive adjectives

คอืค ำคณุศพัท์ทีบ่อกลกัษณะ คณุภำพ ขนำด ส ีรูปรำ่ง ของค ำนำมทีม่นัประกอบเชน่

ค ำคณุศพัท์คอืค ำทีท่ ำหน้ำทีข่ยำยค ำนำมหรือค ำสรรพนำม ทีส่ ำคญัมดีงัน้ี

     Daeng's room is dirty.

1. กำรเรียงล ำดบัค ำคณุศพัท์ทีม่อียู่ในประโยคเรียงไดต้ำมน้ี

2. ถำ้มคี ำคณุศพัท์ทีบ่อกขนำด ควำมสงู ควำมยำวจะวำงไวข้ำ้งหน้ำจำกขอ้หนึ่ง

     a small blue car

     a thick glass bottle

3. ถำ้มคี ำวำ่ first, last และ next จะวำงไวห้น้ำจ ำนวนนบั

     the first two weeks

     the next three men

Demonstrative adjectives

คอืคณุศพัท์ช้ีเฉพำะไดแ้ก ่This, That, These, Those

     This ใชก้บัค ำนำมเอกพจน์ทีอ่ยู่ใกล ้(น้ี)

     That   ใชก้บัค ำนำมเอกพจน์ทีอ่ยู่ไกล (นัน้)

     These ใชกับัค ำนำมพหพูจน์ทีอ่ยู่ใกล(้เหลำ่น้ี)

     Those ใชกับัค ำนำมพหพูจน์(เหลำ่นัน้)

     This is my pen.

     That is my motorcycle.

     These books are theirs.

Proper Adjectives

คอืค ำคณุศพัท์ทีเ่กีย่วกบัเช้ือชำตเิป็นค ำศพัท์ทีม่รูีปมำ

จำกชือ่ของประเทศเชน่

Numeral Adjectives 

คอืคณุศพัท์ทีบ่อกจ ำนวนนบั ล ำดบัทีแ่ละจ ำนวนทีไ่มแ่น่นอน

จ ำนวนนบัไดแ้ก ่one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......

ล ำดบัทีไ่ดแ้ก ่first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth.....

บอกจ ำนวนทีไ่มแ่น่นอนไดแ้กค่ ำวำ่

     many มำก

     much มำก

     double ท ัง้สอง

     few /a few น้อย จ ำนวนน้อย สองสำม

     several หลำย

     a little/little เล็กน้อย

     all ท ัง้หมด

     no ไมม่ี

     some มบีำ้ง

     I will be away several weeks.

     enough. เพียงพอ

     I have three dogs.

     That's his second wife.



     

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjectives

Adjectives คอื คณุศพัท์ หมำยถงึ ค ำทีไ่ปท ำหน้ำทีข่ยำยนำมหรือสรรพนำม (ขยำยสรรพนำมตอ้งอยู่หลงัตลอดไป) เพือ่บอกใหรู้ล้กัษณะคณุภำพ

หรือคณุสมบตัขิองนำมหรือสรรพนำมนัน้วำ่ เป็นอยำ่งไร?

ไดแ้กค่ ำวำ่

        good ดี

        bad เลว

        tall สงู

        dirty สกปรก

        wise ฉลำด

        red แดง

        fat อว้น

        thin ผอม

        this น้ี

        those เหลำ่นัน้

        short ส ัน้

        white ขำว

ชนิดของ Adjective

Adjective ในภำษำองักฤษแบง่ออกเป็น 11 ชนิด คอื

          1. Descriptive Adjective คณุศพัท์บอกลกัษณะ

          2. Proper Adjective คณุศพัท์บอกสญัชำติ

          3. Quantitative Adjective คณุศพัท์บอกปรมิำณ

          4. Numbearl Adjective คณุศพัท์บอกจ ำนวนแน่นอน

          5. Demonstrative Adjective คณุศพัท์ช้ีเฉพำะ

          6. Interrogative Adjective คณุศพัท์บอกค ำถำม

          7. Possessive Adjective คณุศพัท์บอกเจำ้ของ

          8. Distributive Adjective คณุศพัท์แบง่แยก

          9. Emphaszing Adjective คณุศพัท์เน้นควำม

          10. Exclamatory Adjective คณุศพัท์บอกอทุำน

          11. Relative Adjective คณุศพัท์สมัพนัธ์

1. Descriptive Adjective คอื "ค ำคณุศพัท์บอกลกัษณะ" หมำยถงึ ค ำทีใ่ชล้กัษณะหรือคณุภำพของคนสตัว์ สิง่ของและสถำนทีเ่พือ่ใหรู้ว้ำ่ นำมนัน้มลีกัษณะอยำ่งไร ไดแ้กค่ ำวำ่

good, bad, tall, shot, black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, cowardly, pretty, agly, happy, sorry, etc.

ตวัอยำ่งเชน่ :

          The rich man lives in the big house. (คนรวยอำศยัอยู่บำ้นหลงัใหญ่)

          A clever pupil can answer the difficult problem. (นกัเรียนทีฉ่ลำดสำมำรถตอบปญัหำยำกได)้

          The black cat cuagh a smail bird. (แมวด ำตวันัน้จบันกได้)

ขอ้สงัเกต : rich, big, clever, difficult, black และ small เป็นคณุศพัท์บอกลกัษณะ

2. Proper Adjective คอื "คณุศพัท์บอกสญัชำต"ิ หมำยถงึ ค ำทีไ่ปขยำยนำมเพือ่บอกสญัชำต ิซึง่อนัทีจ่รงิมรูีปเปลีย่นมำจำก Proper noun นั่นเอง ไดแ้ก่

          Proper Noun Proper Adjective ค ำแปล

          (เป็นนำมเฉพำะ) (เป็นคณุศพัท์บอกสญัชำต)ิ

          England English องักฤษ, คนองักฤษ

          America American อเมรกิำ, คนอเมรกินั

          Thailand Thai ไทย, คนไทย

          India Indian อนิเดยี, คนอนิเดยี

          Germany German เยอรมนั, คนเยอรมนั

          Italy Italian อติำลี, คนอติำเลีย่น

          Japan Japanese ญีปุ่่ น, คนญีปุ่่ น

          China Chinese จีน, คนจีน

ตวัอยำ่งเชน่ : 

          John employs a chinese cook. (จอห์นจำ้งพอ่ครวัชำวจีนคนหนึ่ง)

          Do you learn French literature? (คณุเรียนวรรณคดฝีร ั่งเศสหรือ)

          The English language is used by every nation. (ภำษำองักฤษใชใ้นทุกประเทศ)

          ขอ้สงัเกต : Chinese, French, English เป็นค ำคณุศพัท์บอกสญัชำติ

Possessive Adjectives

คอืค ำคณุศพัท์ทีแ่สดงควำมเป็นเจำ้ของ

     my ของฉนั

     her ของเธอ

     his ของเขำ

     its ของมนั

     your ของคณุ

     Give me some food.

     our ของพวกเรำ

     their ของพวกเขำ

Quantitative Adjectives

คอืคณุศพัท์ทีแ่สดงปรมิำณบอกถงึควำมมำกน้อยของสิง่นบัไมไ่ดไ้ดแ้กค่ ำวำ่

     My book is on the table.

     I lost her coat.

     May I borrow your pen?

     I do not have enough water.

     Do you have any money?

     no ไมม่ี

     any บำ้ง

     whole ท ัง้หมด

     some บำ้ง

     much มำก

     little น้อย

     enough เพียงพอ

     all ท ัง้หมด



3. Quantitive Adjective คอื "ค ำคณุศพัท์บอกปรมิำณ" หมำยถงึ ค ำทีไ่ปขยำยนำม เพือ่บอกใหท้รำบปรมิำณของสิง่เหลำ่นัน้วำ่ มมีำกหรือน้อย (แตไ่มบ่อกจ ำนวนแน่นอน)ไดแ้ก่

much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, sufficent, etc.

          He ate much rice at school yesterday.

          (เขำกนิขำ้วมำกทีโ่รงเรียนเมือ่วำนน้ี)

          Linda did not give any money to her younger brother.

          (ลนิดำไมไ่ดใ้หเ้งนิแกน้่องชำยของหลอ่น)

          Take great care of your health.

          (เอำใจใสต่อ่สขุภำพของคณุใหม้ำกหน่อย)

ขอ้สงัเกต : much, any, great ในประโยชน์ท ัง้ 3 เป็นค ำคณุศพัท์บอกปรมิำณ

ตวัอยำ่งเชน่ : 

4. Numberal Adjective คอื "ค ำคณุศพัท์บอกจ ำนวนแน่นอน" หมำยถงึ ค ำทีไ่ปขยำยนำม เมือ่บอกจ ำนวนแน่นอนของนำมวำ่มเีทำ่ไหร ่แบง่เป็นชือ่ยอ่ยได ้3 ชนิด คอื

4.1 Cardinal Numberal Adjective คอื คณุศพัท์ทีใ่ชบ้อกจ ำนวนนบัทีแ่น่นอนของนำม ไดแ้ก่

one, two, three, four, five, six, seven, etc.

ตวัอยำ่งเชน่ :

          She gave me two apples and three organes.

          (หลอ่นใหแ้อปเป้ิลสองผล และสม้สำมผลแกฉ่นั)

          Bill wants to buy seven pens.

          (บลิตอ้งกำรซ้ือปำกกำเจ็ดดำ้ม)

          ขอ้สงัเกต : two, three, seven เป็นคณุศพัท์บอกจ ำนวนแน่นอนวำงไวห้น้ำนำม

4.2 Ordinanal Numberal Adjective คอื "ค ำคณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยนำมเพือ่บอกล ำดบัทีข่องนำมนัน้ๆ ไดแ้ก่่

first, second, third, fifth, sixt, seventh, etc.

ตวัอยำ่งเชน่ :

          Tom is the first boy to be rewarded in this school.

          (ทอมเป็นเด็กคนแรกทีไ่ดร้บัรำงวลัในโรงเรียนน้ี)

          Sam won the third prize last month and the second one last week.

          (แซมไดร้บัรำงวลัที ่3 เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ และสปัดำห์ทีผ่ำ่นมำ ไดร้บัรำงวลัที ่2)

          I am the seventh son of my family.

          (ฉนัเป็นลูกคนที ่7 ของครอบครวั)

          ขอ้สงัเกต : first, third, second, seventh เป็นคณุศพัท์บอกล ำดบัทีว่ำงไวห้น้ำนำม

4.3 Mutiplicative Adjective คอื "คณุศพัท์บอกจ ำนวนทวีของนำม" ไดแ้ก ่double, triple, fourfold

ตวัอยำ่งเชน่ :

          Some roses are double.

          (ดอกกหุลำบบำงดอกก็มกีลีบ 2 ช ัน้)

          Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems.

          (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์คอืแกว้ 3 ประกำร)

          ขอ้สงัเกต : double, triple, เป็นค ำคณุศพัท์บอกจ ำนวนทวีของนำม

5. Demonstrative adjective คอื คณุศพัท์ช้ีเฉพำะหรือนิยมคณุศพัท์หมำยถงึ ค ำทีช้ี่เฉพำะใหก้บันำมใดนำมหนึ่ง ไดแ้ก ่this, that (ใชก้บันำมเอกพจน์), 

these ,those (ใชก้บันำมพหพูจน์) such, same

ตวัอยำ่งเชน่:

          I invited that man to come in.

          (ฉนัไดเ้ชญิผูช้ำยคนนัน้ใหเ้ขำ้มำขำ้งใน)

          Jan hated such things because they made her ill.

          (แจนเกลียดสิง่เหลำ่นัน้เพรำะมนัท ำใหเ้ธอไมส่บำย)

          They said the same thing two or three times.

          (พวกเขำพูดถงึสิง่เดยีวกนัน้ี2หรือ3คร ัง้แลว้)

          ขอ้สงัเกต: that,such,same เป็นคณุศพัท์ช้ีเฉพำะวำงไวห้น้ำนำม

6.interrogative adjective คอื คณุศพัท์บอกค ำถำมหมำยถงึ คณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยนำมเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำมโดยจะวำงไว้

ตน้ประโยคและมนีำมตำมหลงัเสมอ ไดแ้ก ่what, which, whose

ตวัอยำ่งเชน่:

          What book is he reading in the room?

          (เขำก ำลงัอำ่นหนงัสอือะไรอยู่ในหอ้ง)

          Which way shall we go?

          (เรำจะไปทำงไหนกนันี่?)

          Whose shoes are these?

          (รองเทำ้น้ีเป็นของใคร)

          ขอ้สงัเกต: what,which,whose เป็นคณุศพัท์บอกค ำถำมอยู่หน้ำประโยค

7. Possessive adjective คอื คณุศพัท์บอกเจำ้ของหรือสำมคีณุศพัท์ หมำยถงึ ค ำคณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยนำมเพือ่บอกควำมเป็นเจำ้ของของนำม ไดแ้ก ่my,our,your,his,her,itsและtheir

ตวัอยำ่งเชน่ :

          This is my table.

          (นี่คอืโตะ๊ของฉนั)

          Her pen is on my desk.

          (ปำกกำของหลอ่นอยู่บนโตะ๊ฉนั)

          Our nation needs solidarity.

          (ชำตขิองเรำตอ้งกำรควำมสำมคัค)ี

          Their parents work hard every day.

          (พอ่แมข่องพวกเขำท ำงำนหนกัทุกวนั)

          ขอ้สงัเกต : my, her, our, their เป็นคณุศพัท์บอกเจำ้ของวำงไวห้น้ำนำม

8. Distributive คอื คณุศพัท์แบง่แยก หมำยถงึ ค ำคณุศพัท์ทีไ่ปขยำยนำม เพือ่แยกนำมออกจำกกนัเป็น อนัหนึ่ง หรือสว่นหนึ่งไดแ้ก ่each(แตล่ะ), every(ทุกๆ), either(ไมอ่นัใดก็อนัหนึ่ง), neither(ไมท่ ัง้สอง)

ตวัอยำ่งเชน่ :

          The two men had each a gun.

          (ชำยสองคนน้ีมปืีนคนละกระบอก)

          Every soldier is punctually in his place.

          (ทหำรทุกคนเขำ้ประจ ำทีข่องตวัตรงเวลำด)ี

          Either side is a narrow lane.

          (ไมข่ำ้งใดก็ขำ้งหนึ่งเป็นซอยแคบ)

          Neither accusation is true.

          (ขอ้กลำ่วหำท ัง้สองขอ้ไมเ่ป็นควำมจรงิ)

          ขอ้สงัเกต: each,every,either,neither เป็นคณุศพัท์แบง่แยกมำขยำยนำม

9. Emphasizing Adjective คอื คณุศพัท์เน้นควำม หมำยถงึคณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยนำมเพือ่เน้นควำมใหม้นี ำหนกัขึน้ ไดแ้ก ่own(เอง),very(ทีแ่ปลวำ่ น ัน้,นัน้เอง,นัน้จรงิๆ)

ตวัอยำ่งเชน่:

          Linda said that she had seen it with her own eyes.

          (ลนิดำพูดวำ่หลอ่นไดเ้ห็นมนัมำกบัตำเธอเอง)

          He is the very man who stole my wrist watch last night.

          (เขำคอืชำยคนนัน้ผูซ้ึง่ไดข้โมยนำฬกิำขอ้มอืของฉนัไปเมือ่คนืน้ี)

          Jean is my own girl-friend.

          (จีนคอืแฟนผมเอง)

          ขอ้สงัเกต : own,very เป็นคณุศพัท์เน้นควำมขยำยนำมทีต่ำมหลงัใหม้นี ำหนกัขึน้



10. Exclamatory Adjective คอื คณุศพัท์บอกอทุำน หมำยถงึ คณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยเพือ่ใหเ้ป็นค ำอทุำน ไดแ้ก ่what

ตวัอยำ่งเชน่:

          What a man he is!

          (เขำเป็นผูช้ำยอะไรนะเนี่ย!)

          What an idea it is!

          (มนัเป็นควำมคดิอะไรกนัหนอ!)

          What a piece of work he does!

          (เขำท ำงำนไดเ้ยีย่มจรงิๆ!)

          ขอ้สงัเกต : what ท ัง้ 3 ค ำ ในประโยคเหลำ่น้ีเป็นคณุศพัท์บอกอทุำน

11. Relative Adjective คอื คณุศพัท์สมัพนัธ์ หมำยถงึ คณุศพัท์ทีใ่ชข้ยำยนำมทีต่ำมหลงัและในขณะเดยีวกนัก็ยงัท ำหน้ำทีค่ลำ้ยสน้ธำน

เชือ่มควำมในประโยคของตวัเองกบัประโยคขำ้งหน้ำใหส้มัพนัธ์กนัอกีดว้ย ไดแ้ก่

what(อะไรก็ได)้,whichever(อนัไหนก็ได)้

ตวัอยำ่งเชน่:

          Give me what money you have.

          (จงใหเ้งนิเทำ่ทีค่ณุมอียู่แกฉ่นั)

          I will take whichever horse you don t want.

          (ฉนัจะน ำเอำมำ้ตวัทีค่ณุไมต่อ้งกำร)

          He will read what book he wishes.

          [ แซมจะอำ่นหนงัสอือะไรก็ไดท้ีเ่ขำปรำถนำ (จะอำ่น) ]

          ขอ้สงัเกต : What, Whichever เป็นคณุศพัท์สมัพนัธ์ ไปขยำยนำมทีต่ำมหลงั และในขณะเดยีวกนัก็ท ำหน้ำทีเ่ชือ่มประโยคหน้ำและประโยคหลงัใหก้ลมกลืนกนัอกีดว้ย

Adjective เวลำน ำไปพูดหรือเขยีนมวีธีิใชอ้ยู่ 4 อยำ่งคอื

1. เรียงไวห้น้ำค ำนำมทีค่ณุศพัท์นัน้ไปขยำยโดยตรงได ้เชน่

          * The thin man can run very quickly.

          (คนผอมสำมำรถวิง่ไดเ้ร็วมำก)

          * A wise boy is able to answer a difficult problem.

          (เด็กฉลำดสำมำรถตอบปญัหำทีย่ำกได)้

          * The beautiful girl is wanted by a young boy.

          (สำวสวยยอ่มเป็นทีห่มำยตำของเด็กหนุ่ม)

ขอ้สงัเกต : thin , wise , difficult , beautiful ,young เป็น

คณุศพัท์เรียงขยำยไวห้น้ำนำมโดยตรง

2. เรียงไวห้ลงั Verb to be, look feel,seem,get,taste,smell,

turn,go,appear,keep,become,sound,grow,etc. ก็ได ้Adjective

ทีเ่รียงตำมกรยิำเหลำ่น้ี ถอืวำ่ขยำยประธำน แตว่ำงตำมหลงักรยิำ

เพรำะฉะนัน้จงึมชืีอ่เรียกไดอ้กีอยำ่งหนึงวำ่ Subjective Complement เชน่

          * I'm feeling a bit hungry.

          (ฉนัรูส้กึหวินิดๆ)

          * Sugar tastes sweet.

          (น ้ำตำลมรีสหวำน)

ขอ้สงัเกต: hungry และ sweet เป็น Adjective เรียงไวห้ลงั

กรยิำ feeling และ tastes ท ัง้น ัน้

3. เรียงค ำนำมทีไ่ปท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรม (Object) ได ้ท ัง้น้ีเพือ่

ชว่ยขยำยเน้ือควำมของกรรมนัน้ใหส้มบรูณ์ขึน้ Adjiective ทีใ่ชใ้น

ลกัษณะเชน่น้ีเรียกวำ่เป็น Objiective Complement เชน่

          * Sam made his wife happy.

          (แซมท ำภรรยำของเขำใหม้คีวำมสขุ)

          * I consider that man mad.

          (ฉนัพจิำรนำดแูลว้วำ่ ชำยคนนัน้เป็นบำ้)

          *This matter made me foolish.

          (เรือ่งน้ีท ำใหฉ้นัโกรธไปได)้

ขอ้สงัเกต: happy,mad และ foolish เป็น Adjective ใหเ้รียง

หลงันำม และสรรพนำมทีเ่ป็น Object คอื wife,man,me

4. เรียง Adjective ไวห้ลงัค ำนำมได ้ไมว่ำ่นำมนัน้จะท ำหน้ำทีเ่ป็นอะไรก็ตำม ถำ้ Adjective ตวันัน้มี

บพุบทวลี (Perpositional Phrase)มำขยำยนำมตำมหลงั เชน่

          * A parcel posted by mail today will reach him tomorrow.

          (พสัดทุีส่ง่ทำงไปรษณีย์วนัน้ีจะถงึเขำวนัพรุ่งน้ี)

ขอ้สงัเกต: posted เป็น Adjective เรียงตำมหลงันำม parcal ไดเ้พรำะมบีพุบทวลี by mail today มำขยำยตำมหลงั

          * I have known the manager suitable for his position.

          (ฉนัไดรู้จ้กัผูจ้ดักำรซึง่ก็มคีวำมเหมำะสมส ำหรบัต ำแหน่งของเขำ)

ขอ้สงัเกต: suitable เป็นคณุศพัท์ เรียงไวห้ลงันำม manager ไดเ้พรำะมบีพุบท วลี for his position มำขยำยตำมหลงั

* ขอ้ยกเวน้ ในกำรใช ้Adjecive บำงตวัเมือ่ไปขยำยนำม

กำรใช ้Adjecive ไปขยำยนำมหรือประกอบนำมตำมแบบต ัง้แต ่ขอ้ 1 ถงึ 4 นัน้ หมำยถงึ Adjecive ท ั่วไปเทำ่นัน้ แตถ่ำ้เป็นAdjective 

ทีจ่ะกลำ่วตอ่ไปน้ีแลว้ใหม้วีธีิใชข้ยำยนำมหรือประกอบนำม ไดเ้พียงขอ้ใดขอ้หนึ่งเทำ่นัน้ คอื ประกอบหน้ำนำม หรือเรียงหลงักรยิำ จะใชท้ ัง้ 

2 อยำ่งไมไ่ด ้น ัน้คอื ( มตีอ่คะ่ )

Adjective - Equivalent

คอื "ค ำทีใ่ชเ้สมอืนเป็นคณุศพัท์" ท ัง้น้ีก็เนื่องจำกวำ่ ค ำทีจ่ะน ำมำใชเ้สมอืนหนึ่ง

เป็นคณุศพัท์ทีจ่ะกลำ่วตอ่ไปน้ี

1. ค ำนำม (Noun) น ำมำใชเ้ป็น Adjective ขยำยนำมดว้ยกนัได ้แตใ่หว้ำงไวห้น้ำนำมทีม่นัไปขยำยนัน้ทุกคร ัง้ไป เชน่

          Yale University is the place for political studies.

          (มหำวทิยำลยัเยลเป็นสถำนทีส่ ำหรบักำรศกึษำวชิำกำรเมอืง)

          ขอ้สงัเกต : Yale เป็นนำมน ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำย university ซึง่เป็นนำมดว้ยกนั

          My younger brother wishes to study at Suan Dusit College.

          (น้องชำยของฉนัประสงค์จะเรียนทีว่ทิยำลยัสวนดสุติ)

          ขอ้สงัเกต : Suan Dusit เป็นนำม แตน่ ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำม college ได้

          They have worked in New York City for two years.

          (พวกเขำไดท้ ำงำนอยู่ทีเ่มอืงนิวยอร์คเป็นเวลำ 2 ปีแลว้)

          ขอ้สงัเกต : New York เป็นนำมน ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมทีต่ำมหลงั คอื City

2. ค ำนำมทีใ่ชแ้สดงควำมเป็นเจำ้ของ โดยม ีApostrophe ( 's ) มำใชค้วบนัน้ น ำมำใชเ้ป็น Adjective

ขยำยนำมได ้และใหเ้รียงไวห้น้ำนำมตวันัน้ตลอดไป เชน่

          John's house was built in Denver five years ago.

          (บำ้นของจอห์นไดส้รำ้งไวท้ีเ่ดนเวอร์ เมือ่ 5 ปีมำแลว้)

          ขอ้สงัเกต : เป็นค ำนำมทีน่ ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำม house ได้

          The teacher's table is larger than the students.

          (โตะ๊ของครูมขีนำดใหญ่)

          ขอ้สงัเกต : teacher's เป็นนำม น ำมำใชบ้ยำยนำม table ท ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์ได้



3. Infinitive (กรยิำสภำวมำลำ ไดแ้ก ่to + V.1) น ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมหรือสรรพนำมได ้แตว่ำงไวห้ลงันำมทีม่นัขยำยเสมอ เชน่

          He has no money to give me for buying a pen.

          (เขำไมม่เีงนิทีจ่ะใหฉ้นัซ้ือปำกกำ)

          ขอ้สงัเกต : to give เป็น Infinitive น ำมำใชเ้ป็น Adjective ขยำยนำม money ได้

          This book is good for you to read.

          (หนงัสอืเลม่น้ีดสี ำหรบัคณุทีจ่ะอำ่น)

          ขอ้สงัเกต : to read เป็น Infinitive น ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยสรรพนำม you ได้

4. Participle น ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมได ้และใหว้ำงไวห้น้ำนำมทีม่นัไปขยำยทุกคร ัง้ เชน่

          The standing boy is afraid of the running dog.

          (เด็กชำยทีย่ืนอยู่กลวัสนุขัทีว่ิง่มำ)

          ขอ้สงัเกต : standing, running เป็น Participle น ำมำใชเ้ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมได้

5. Gerund (กรยิำนำม คอื Verb เตมิ ing แลว้น ำมำใชอ้ยำ่งนำมซึง่จะไดก้ลำ่วในบทตอ่ไปน้ีเชน่กนั) น ำมำใชเ้ป็น Adjective ขยำยนำมไดแ้ละวำงไวห้น้ำนำมนัน้ตลอดไป เชน่

          Now he is waiting for you in the meeting room.

          (เดีย๋วน้ีเขำก ำลงัรอคณุอยู่ทีห่อ้งประชุม)

          ขอ้สงัเกต : meeting เป็น gerund น ำมำใชท้ ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์ขยำยนำม room

6. Phrase (วลีทุกชนิด) น ำมำใชเ้ป็น Adjective ขยำยนำมหรือสรรพนำมได ้สว่นต ำแหน่งวำงของวลีคณุศพัท์นัน้อยู่หน้ำนำมก็ม ีอยู่หลงันำมก็ม ีเชน่

          The man in this room is our guest.

          (ผูช้ำยทีอ่ยู่ในหอ้งน้ีเป็ฯแขกของเรำ)

          ขอ้สงัเกต : in this room เป็นวลีมำท ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์มำขยำยนำม man ทีอ่ยู่ขำ้งหน้ำ

          He wants to buy the corner.

          (เขำตอ้งกำรซ้ือบำ้นทีอ่ยู่มมุถนนนัน้)

          ขอ้สงัเกต : on the corner เป็นวลีมำท ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์ขยำยนำม house ทีอ่ยู่ขำ้งหน้ำ

7. Subordinate Clause (อนุประโยค) น ำมำใชเ้ป็น Adjective ขยำยนำมได ้และใหว้ำงไวห้ลงันำมทีไ่ปขยำยทุกคร ัง้ เชน่

          This is the house that Jack built.

          (น้ีคอืบำ้นทีแ่จค๊สรำ้งเอำไว)้

          ขอ้สงัเกต : that Jack built เป็น Subordinate Clause (ประเภทคณุำนุประโยค) มำท ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมhouse ทีว่ำงอยู่ขำ้งหน้ำ

          I know Mr. Clinton whom you want to see.

          (ฉนัรูจ้กั มสิเตอร์คลนิตนั ผูซ้ึง่คณุตอ้งกำรพบ)

          ขอ้สงัเกต : whom you want to see เป็น Subordinate Clause (ประเภทคณุำนุประโยค) มำท ำหน้ำทีเ่ป็นคณุศพัท์ขยำยนำมMr.Clinton ซึง่วำงอยู่ขำ้งหน้ำ



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adverbs of Frequency Adverbs of Manner Adverbs of Time

Adverbs of Place Adverbs of Degree

Adverbs of Frequency

     always            สม ำ่เสมอ เป็นประจ ำ

     often  บอ่ยๆ

     frequency บอ่ย ถี่

     usually     ตำมปกติ

     sometimes บำงคร ัง้บำงครำ

     generally โดยท ั่วๆไป

     seldom ไมค่่อยจะ

     hardly ever แทบจะไม่

     never ไมเ่คยเลย

     She is always late.

2. วำงไว้หน้ำค ำกริยำแทเ้ช่น

     Don often goes to the park.

Adverbs of Manner

     happily อยำ่งมคีวำมสุข

     quickly อยำ่งอยำ่งรวดเร็ว

     beautifully อยำ่งสวยงำม

     late ล่ำช้ำ

     well ดี

     carefully อยำ่งระมดัระวงั

     fast  เร็ว

     She walks slowly.

     The children sing beautifully.

     It is important to write carefully.

Adverbs of Time

คือ adverb ทีบ่อกเวลำ ได้แกค่ ำว่ำ

     today วนัน้ี

     tonight คืนน้ี

     yesterday เมือ่วำน

     finally ในทีสุ่ด

     last คร ัง้สุดทำ้ย

     already เรียบรอ้ยแล้ว

     soon ในเร็วๆน้ี

     before กอ่น

     still ยงัคง

     every week ทุกๆสปัดำห์

     We'll soon be home.

คือ adverb ทีบ่อกสถำนที ่ได้แกค่ ำว่ำ

     here ทีนี่่

     around รอบๆ

     there ทีน่ ั่น

     somewhere ทีไ่หนสกัแหง่

     near ใกล้ๆ

Adverbs of Degree

     very มำก

     too มำก(เกนิไป)                

     quite มำก(ทีเดียว)

     almost เกอืบจะ

     He is too big to run.

     The bag is very heavy.

     I am almost finished.

Note: 

     The kids go to bed early.

     He works hard every week.

                        

     fast เร็ว

     hard ยำก แข็ง

     far    ไกล

     pretty มำก ทีเดียว

     early เช้ำ เร็ว แต่เช้ำ

     beautiful     beautifully อยำ่งสวยงำม

     quiet quietly อยำ่งเงยีบๆ

     wonderful wonderfully อยำ่งยอดเยีย่ม

     true  truly อยำ่งแทจ้ริง

     happy happily อยำ่งมคีวำมสุข

     angry angrily อยำ่งฉุนเฉียว

                    

     simple    simply งำ่ยๆ ชดัเจน

     possible possibly เป็นไปได้

     friendly เป็นมติร

     lovely น่ำรกั

     ugly น่ำเกยีด

     silly งีเ่งำ่

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

ขยำยค ำกริยำวิเศษณ์ด้วยกนัซึ่งแบง่ออกเป็นชนดิต่ำงดงัต่อไปน้ี

Adverbs กริยำวิเศษณ์

ค ำกริยำวิเศษณ์ท ำหน้ำทีข่ยำยค ำคุณศพัท์ ขยำยค ำกริยำหรือ

1.ถำ้ประโยคนัน้ม ีverb to be หรือ verb to have   ใหว้ำงไว้หลงั verb to be หรือ verb to have

     He has never traveled by train.

คือ adverb ทีบ่อกควำมถีว่่ำท ำสิง่น้ีสิง่น ัน้บอ่ยหรือถีม่ำกน้อยแค่ไหนได้แกค่ ำว่ำ

กำรวำงต ำแหน่ง Adverbs of Frequency

     When did you last see your family?

คือ adverb ทีบ่อกอำกำร หรือทำ่ทำง สถำนะ คุณภำพเช่น

     He sang beautifully at the concert last night.

1.ในกรณีทีป่ระโยคหนึง่มคี ำกริยำวิเศษณ์อยูห่ลำยชนดิใหเ้รียงล ำดบัดงัน้ี manner, place, time

คือ adverb ทีบ่อกปริมำณจะวำงไว้หน้ำค ำ adj., adv. หรือกริยำทีม่นัขยำย ได้แกค่ ำว่ำ

     We are playing here.

     The boy is sitting there. 

2. ค ำทีม่รูีปเหมอืนกนัเป็นได้ท ัง้ค ำคุณศพัท์และค ำกริยำวิเศษณ์  ได้แกค่ ำว่ำ

2. ค ำคุณศพัท์ทีล่งทำ้ยด้วย e ใหต้ดั e ออก แล้วเตมิ ly

     She is a hard worker.

ค ำกริยำวิเศษณ์ ส่วนใหญม่ำจำกค ำคุณศพัท์โดยกำรเตมิ ly ทำ้ยค ำโดยมหีลกักำรท ำดงัน้ี

1. เอำค ำคุณศพัท์มำเตมิ ly ได้เลย เช่น

Adverbs of Place

     lonely โด่ดเดีย่ว

Note: ค ำทีล่งทำ้ยด้วย lyอยูแ่ล้วแต่เป็นค ำคุณศพัท์ได้แกค่ ำว่ำ

4. ค ำคุณศพัท์ทีล่งทำ้ยด้วย le ใหต้ดั e ออก แล้วเตมิ y

3.  ค ำคุณศพัท์ทีล่งทำ้ยด้วย y ใหเ้ปลี่ยน y เป็น i  แล้วเตมิ ly เช่น

     He runs fast.

     He is a fast runner.

     She works hard.



ADVERBS

        Adverbs คือ "กริยำวิเศษณ์"(บำงต ำรำเรียd"ค ำกริยำวิเศษณ์"เฉยๆก็ได)้มไีว้

ส ำหรบั"ใช้ท ำหน้ำทีข่ยำยกริยำ,ขยำยคุณศพัท์,ขยำยกริยำวิเศษณ์(ด้วยกนัเอง),

ขยำยประโยคและขยำยสรรพนำม บรุพบทวลีและจ ำนวนนบั"ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี

ขยำยกริยำเช่น

        My mother works hard every day.

        (แมข่องฉนัท ำงำนหนกัทุกๆวนั)

ข้อสงัเกต:hardเป็นAdverbขยำยกริยำworks

ขยำยคุณศพัท์เช่น

        These students are very intelligent.

        (นกัศกึษำเหล่ำน้ีเฉลียวฉลำดมำก)

ข้อสงัเกต:veryเป็นAdverbขยำยคุณศพัท์intelligent

ขยำยกริยำวิเศษณ์เช่น

        She drives very carefully.

        (ลินดำขบัรถด้วยควำมระมดัระวงัอยำ่งยิง่)

ข้อสงัเกต:veryเป็นAdverbขยำยAdverb"carefully"

ขยำยท ัง้ประโยคเช่น

        Foutunately,no one complained of me.

        (โชคดีจริงๆไมม่ใีครรอ้งเรียน(หรือบน่)ฉนัเลย)

ข้อสงัเกต:fortunatelyเป็นAdverbท ำหน้ำทีข่ยำยท ัง้ประโยคทีต่ำมหลงั

ขยำยสรรพนำมเช่น

        What else can I say.

        (แล้วฉนัจะพูดอะไรได้อีก)

ข้อสงัเกต:elesเป็นAdverbมำขยำยสรรพนำมwhat

ขยำยบรุพบทวลีเช่น

        You ought to go right to the end of the road.

        (คุณควรจะไปจนสุดถนนสำยน้ี)

ข้อสงัเกต:rightเป็นAdverbมำขยำยบรุพบทวลีto the end of the road

ขยำยจ ำนวนนบัเช่น

        We go to the movie almost every Sunday.

        (เรำไปดูหนงัสือเกอืบทุกวนัอำฑติย์)

ข้อสงัเกต:almostเป็นAdverbมำขยำยจ ำนวนนบัevery

Adjtive and Adverb 

HOW TO LEARN ?

a little a few, little, few

adjetive adverb

much many

some any

tool

as well , too

fairly , rather

already , yet

A little, A few; Little, Few

(a) litte ใช้กบันำมทีน่บัไมไ่ด้ (uncountable noun) ซึ่งยอ่มต้องเป็นเอกพจน์เสมอ เช่น (a) little water, (a) little snow

(b) few ใช้กบันำมทีน่บัได้ (countable noun) ซึ่งต้องเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น (a) few books, (a) few people

ข้อแตกต่ำงระหว่ำง a little (ม ีa) กบั little (ไมม่ ีa) a few (ม ีa) กบั few (ไมม่ ีa)

เมือ่ม ีa น ำหน้ำ little หรือ few มคีวำมหมำยในทำงรบั คือรบัว่ำมอียูบ่ำ้ง แมจ้ะน้อยก็ตำม เช่น

There is alittle milk in that bottle.

There are a few people in the room.

ถำ้ไมม่ ีa น ำหน้ำ แสดงควำมหมำยในทำงปฎเิสธ คือบง่ว่ำ แทบจะไมม่ ีเช่น

There is little money left.

(แทบจะไมม่เีงนิเหลืออยูเ่ลย)

กำรจะใช้ a น ำหน้ำ little หรือ few นัน้ ขึน้อยูท่ีใ่จของผูพู้ด 

ถำ้ผูพู้ดนกึว่ำแทบไมม่เีลย เขำก็ไมใ่ช้ a ถำ้เขำนกึว่ำยงัมอียูบ่ำ้ง เขำ ก็ใช้ a น ำหน้ำ (โดยท ั่วๆไปประโยคภำษำองักฤษมกัจะม ีa น ำหน้ำ little และ few เสมอ) แบบฝึกหดัต่อไปน้ี พจิำรณำควำมหมำยใหด้ีเพือ่จะสำมำรถใช้ a หรือ ไมใ่ช้ a ได้อยำ่งถกูต้อง

ADJECTIVES & ADVERBS 

กำรใช้ค ำ  adjective ค ำ adjective อำจใช้ได้ 2 วิธี คือ :

ใช้ประกอบหน้ำนำม ( attributive use ) เช่น

He is agood student.

ใช้หลงักริยำ ( predicative use ) เช่น

That student is good.

ต ำ เเหน่ง ( position ) ของค ำ  adjective

1.โดยปกต ิadjective อยูห่น้ำค ำนำม เช่น 

a big town, a blue car, an interesting movie.

2.เมือ่ม ีadjective 2 ค ำประกอบค ำนำมค ำนำมค ำเดียวโดยปกตไิมน่ยิมใช้เชื่อม เช่น 

a tall young man, six red roses

3.นยิมใช้ comma ค ั่นระหว่ำง adjective เมือ่เป็นค ำประเภทเดียวกนั เช่น 

a big, square box ; amodern, small car

4.เเต่ถำ้ค ำ adjective 2 ค ำนัน้เป็นadjective บอกสีท ัง้คูใ่หใ้ช้ and เช่น

a black and white cat

Much, Many ,Very, A lot of, lots of

much ใชป้ระกอบนามนับไมไ่ด ้ (uncountable) เชน่ much water

many ใชป้ระกอบนามทีนั่บได ้ (countable) ดงันัน้นามหลงั many จงึเป็นนามพหพูจนเ์สมอ เชน่ many books, many people, many cars

a lot of หรอื lots of ใชไ้ดเ้หมอืนกัน ใชป้ระกอบไดทั้ง้นามนับไดเ้เละนับไมไ่ดใ้นประโยคบอกเลา่ ถา้เป็นค าถามหรอืปฏเิสธนยิมใช ้ much หรอื many เชน่

much time = a lot of time = lots of time

many people = lots of people = a lot of people

ในภาษาพูด (spoken English)ค าเเสดงความมากยังมคี าอืน่ๆอกี เชน่

plenty(of), a great deal(of), a large number(of), a large amount(of), a large quantity(of)

very (มาก) เป็นค า adverd จงึไมใ่ชป้ระกอบนาม เเตใ่ชข้ยาย adjective หรอื adverd เชน่ very much, very old

Some&Any 

Some,someใชใ้นประโยคบอกเลา่(affirmative)

Any,any ใชใ้นประโยคค าถาม(interrogative) และปฏเิสธ (nagative)

    ทัน้นีร้วมทัง้ค าประสม (compound) ของ some และ any ดว้ย เชน่somebody,anybody,something,anythingsomeและany ใชป้ระกอบไดทั้ง้นามนับไดแ้ละนามนับไมไ่ด ้ ถา้ประกอบนามนับได ้ นามนัน้จะตอ้งเป็นพหพูจน ์ เชน่ some rice, some books,any bnooks ,any sugar

Too&Enough

To เมือ่ใชเ้ป็นค า adverb ประกอบค า adjective หรอื adveb อืน่ๆมคีวามหมายวา่ มากเกนิไปมักตามหลงัดว้ยto-infinitive (=to+กรยิาชอ่งที ่ 1) เชน่
This tea is too hot to drink.

ประโยคขา้งบนนีม้คีวามหมายวา่ ชานีร้อ้นเกนิไปทีจ่ะดืม่ ปัญหาจงึอาจเกดิวา่รอ้นมากเกนิไปส าหรับใคร อกีคนหนึง่อาจวา่ไมร่อ้นก็ได ้
ดงันัน้จงึนยิมใช ้ for ส าหรับบอกวา่ เกนิไปส าหรับใคร เชน่
This tea is too hot for me to drink.

= This tea is very hot; I can't drink it. 

as well ใชใ้นภาษาพดูเหมอืนกนั และเป็นค าทีน่ยิมมากกวา่ too (วางไวท้า้ยประโยคอยา่ง too ก็ได ้หรอืจะวางไวอ้ยา่ง also ก็ได)้ เชน่

- He also went there yesterday

=He went there yesterday,too.

= He went there yesterday as well.

Nearly, Almost

nearly= เกอืบ, เกอืบถงึ (ในการบอกปรมิาณและ อืน่ๆ)

Almost= เกอืบจะ (ในการกระท า) คอืการกระท าทีไ่มส่ าเร็จ แตเ่กอืบจะส าเร็จ เชน่

-- Tom is nearly five feet tall.

(ทอมสงูเกอืบ 5 ฟตุ)

-- John almost succeeded in cilmbing that tall tree.

(จอหนเ์กอืบจะปีนตน้ไมส้งูไดส้ าเร็จ)

http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p1.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p2.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p3.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p4.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p5.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p6.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p6.html
http://www.bs.ac.th/Elearning/adj+adv/p7.html


กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

     smile ยิม้

     cry รอ้งไห้

     run วิ่ง

     speak พูด

     go ไป

     come มำ

     sit นั่ง

     sleep นอน

     walk เดนิ

     write เขียน

     give ให้

     buy ซ้ือ

     look มอง

     close ปิด

     kick เตะ

     walk walked walked เดนิ

     like liked liked ชอบ

     play played played เล่น

     love loved loved รกั

     cut cut cut ตดั

     read read read อ่ำน

     hit hit hit ตี

     hurt hurt hurt เจ็บ

     put put put วำง ใส่

     eat ate eaten กนิ

     fly flew flown บนิ

     break broke broken แตก หกั

     build built built สรำ้ง

     come came come มำ

     do did done ท ำ

     make made made ท ำ สรำ้ง

     pay paid paid จ่ำยเงนิ

     steal stole stolen ขโมย

     think thought thought คดิ

     hope หวงั

     need ต้องกำร

     prepare เตรียม

     except ยอมรบั

     decide ตดัสนิใจ

     appear ปรำกฎ

     ask ขอรอ้ง

     plan วำงแผน

     mean ต ัง้ใจ

     remind เตือน

     swear สำบำน

     pretend เสแสรง้

     want ต้องกำร

     promise สญัญำ

     neglect เพกิเฉย

     learn   เรียนรู้

     deserve สมควรได้รบั

     manage จดักำร

     Do you want to go out 

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

     I like to smile.

อกรรมกริยำ (Intransitive verb) เป็นกริยำทีม่คีวำมสมบรูณ์ในตวัมนัเอง

ไมต่้องมกีรรมมำรองรบั

Verbs ค ำกริยำ

คือค ำทีแ่สดงกำรกระท ำหรือถกูกระท ำมดีงัต่อไปน้ี

     My dog runs quickly.

สกรรมกริยำ (Transitive verb) เป็นกริยำทีย่งัไมส่มบรูณ์ต้องมกีรรมมำรอง

รบัจึงจะท ำใหป้ระโยคสมบรูณ์

     He writes novels.

     I bought a car.

กริยำรูปธรรมดำ (Regular verb) คือเมือ่เปลี่ยนเป็นช่องทีส่องกบั

ช่องทีส่ำมเพียงแค่เตมิ d หรือ ed ทำ้ยค ำ

กริยำรูปพเิศษ (Irregular verb) เมือ่เปลี่ยนเป็นช่องทีส่อง (Past tense) ช่องทีส่ำม (Past Participle) 

จะมรูีปทีเ่หมอืนกนัและรูปทีแ่ตกต่ำงกนั คลิกดูกริยำรูปพเิศษเพิม่

1 มรูีปเหมอืนกนัท ัง้สำมช่อง

2. มรูีปทีแ่ตกต่ำงกนั

Infinitives

Infinitive ตำมด้วย to คือกริยำช่องที ่1ทีต่้องม ีto น ำหน้ำมลีกัษณะกำรใช้คือ

1.ใชเัป็นประธำน

     It is not difficult to learn English.

2. ใช้ตำมหลงัค ำกริยำ

     It's starting to rain.

กริยำทีต่ำมด้วย Infinitive  ตำมด้วย to ได้แกค่ ำว่ำ

3.ใช้ในรูป verb + object+infinitive

     She didn't ask him to go.

4.ใช้ตำมหลงัค ำคุณศพัท์ (adjective) Infinitive ถกูใช้ตำมหลงัค ำคุณศพัท์บำงค ำ

     I'm glad to know you.

     She was surprised to hear that.

5. ใช้ตำมหลงัค ำนำม (noun) เรำสำมำรถใช้ Infinitive ตำมหลงัค ำนำมบำงตวั

     I told him about my decision to divorce.

6.ใช้ตำมหลงั who, what, how etc.

ในประโยค reported speech เรำสำมำรถใช้ infinitive ตำมหลงั who, what, where,when etc (ยกเว้น why)

ทีพู่ดเกีย่วกบัค ำถำมและตอบค ำถำม

     I don't know how to make a cake.

verb +question-word +Infinitive

Infinitive ไมม่ ีto  คือกริยำช่องที ่1 ทีไ่มต่้องม ีto น ำหน้ำมลีกัษณะกำรใช้ดงัน้ี

1. Modal auxiliary verbs(กริยำช่วย)

เรำใช้ infinitive ไมม่ ีto ตำมหลงักริยำช่วย will, shall, would, should, can, could

     may, might, had better

     We must clean the room.

2.ใช้ infinitive ไมม่ ีto ตำมหลงัค ำกริยำทีแ่สดงกำรรบัรูแ้ละสงัเกตเห็นได้แกค่ ำว่ำ

     let  อนุญำต

     make ท ำ

     see เห็น

     hear ได้ยนิ

     feel รูส้กึ

     watch ดู เฝ้ำดู

     notice สงัเกต

     I saw a boy steal a car.

3.ใช้ infinitive ไมม่ ีto ตำมหลงั why (not) ทีห่มำยถงึสิง่ทีไ่มจ่ ำเป็นหรือกำร

ท ำในสิง่โง่ๆ  เช่น

     Why did you do that? It's the stupidest thing I've ever seen.

4.ใช้ infinitive ไมม่ ีto ตำมหลงั and, or, except, but, than

เรำสำมำรถน ำค ำ infinitive มำใช้ร่วมกนัด้วย and, or, except, but, than แต่ว่ำ

infinitive ตวัทีส่องไมต่้องม ีto



Verb

Verb คือ "กริยำ" ได้แก ่"ค ำทีใ่ช้แสดงถงึกำรกระท ำ หรือกำรถกูกระท ำของค ำทีเ่ป็นประธำน หรือเป็นค ำสอดแทรกเข้ำมำท ำหน้ำทีช่่วยกริยำตวัอืน่ก็ได้ 

เพือ่บอกถงึมำลำ ( mood ) วำจก ( Voice ) และกำล ( Tense )"

ในภำษำองักฤษแบง่ verb ออกเป็น 5 ชนดิด้วยกนั

Transitive Verb ( สกรรมกริยำ )

Intransitive Verb ( อกรรมกริยำ )

Finite Verb ( กริยำแท ้)

Non - Finite Verb ( กริยำไมแ่ท ้)

Auxiliary Verb ( กริยำนุเครำะห์ , กริยำช่วย )

Exercise ( แบบฝึกหดั )

Transitive Verb

Transitive Verb คือ "สกรรมกริยำ" หมำยถงึ "กริยำทีต่้องมกีรรมมำรองรบั หรือมกีรรมมำขยำยตำมหลงั เพือ่ใหเ้น้ือควำมของกริยำตวันัน้ฟงัเข้ำใจ" สกรรมกริยำได้แกก่ริยำต่อไปน้ี

give , buy , bring , write , speak , hit , see , look at , order , open , close , wash, clean , etc.

ตวัอย่ำง :

My father bought meat and eggs yesterday.

( คุณพอ่ของฉนัซ้ือเน้ือและไข่มำเมือ่วำนน้ี )

ค ำทีจ่ะน ำมำใช้เป็นกรรมของสกรรมกริยำ ( Object of a transitive Verb ) ได้น ัน้ ได้แกค่ ำต่อไปน้ี คือ

1. นำมทุกชนดิ ( All kinds of Nouns ) เช่น

Kenya needs the growth and development.

( ประเทศเคนยำต้องกำรควำมเจริญกำ้วหน้ำและกำรพฒันำ )

ข้อสงัเกต : growth and development เป็นกรรมของ needs

2. สรรพนำม ( Pronoun ) เช่น

I told him that he could pass his examination.

( ฉนับอกเขำว่ำ เขำสอบไล่ได้ )

ข้อสงัเกต : him เป็น Pronoun มำท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของ told

3. กริยำสภำวมำลำ ( ได้แก ่Infinitive ) เช่น

These students want to continue their studies in the U.S.A.

( นกัศกึษำเหล่ำน้ีต้องกำรศกึษำต่อในประเทศสหรฐัฯ )

ข้อสงัเกต : to continue เป็นกริยำสภำวมำลำ ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของ want

4. ค ำกริยำทีเ่ตมิ ing ( Gerund ) แล้วน ำมำใช้อยำ่งนำม เช่น

Ever since John has got bad health, he stops smoking.

( ต ัง้แต่จอห์นไมส่บำยน้ี เขำเลิกสูบบหุรี่แล้ว )

ข้อสงัเกต : smoking เป็น Gerund ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของ stops

5. วลีทุกชนดิ ( Phrases ) เช่น

Helen doesn't know what to do will her son.

( เฮเลนไมรู่ว้่ำจะท ำอยำ่งไรกบัลูกชำยของหล่อนดี )

ข้อสงัเกต : What to do เป็นวลี ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของ know

6. อนุประโยค ( Subordinate Clause ) เช่น

I know what he is going to do there.

( ผมรูว้่ำเขำจะไปท ำอะไรอยูท่ีน่ ั่น )

ข้อสงัเกต : what he is going to do there เป็นอนุประโยคท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของกริยำ

know

Intransitive Verb

Intransitive Verb คือ "อกรรมกริยำ" ได้แก ่"กริยำทีไ่มต่้องมกีรรมตำมมำ หรือมกีรรมมำรองรบั เพรำะมเีน้ือควำมสมบรูณ์อยูใ่นตวัอยูแ่ล้ว" กริยำต่อไปน้ีจดัอยูใ่นประเภทอกรรมกริยำคือ

ตวัอย่ำงเช่น :

Who comes?

( ใครมำ )

ข้อสงัเกต : หลงั comes ไมต่้องมกีรรมมำรบั เพรำะได้เน้ือควำมสมบรูณ์

My sister dances very well.

( พี/่น้องสำวของฉนัเต้นร ำได้ดีมำก )

ข้อสงัเกต : หลงั dances ไมต่้องมกีรรมมำรบั เพรำะได้เน้ือควำมสมบรูณ์แล้ว ส่วน very well ทีต่ำมหลงัอยูน่ ัน้ ไมใ่ช่กรรม แต่เป็น Adverb อยำ่งไรก็ตำม อกรรมกริยำบำงตวัแมจ้ะไมต่้อง

กำรกรรมมำรบัโดยตรง แต่ก็ยงัต้องพึง่หรืออำศยั ค ำหรือกลุ่มค ำอืน่ช่วยขยำย เพือ่ใหเ้นื

ตวัอย่ำงเช่น :

Helen looks unhappy.

( เฮเลนดูทำ่ไมส่บำย )

His plan proved useless.

( แผนกำรของเขำใช้ไมไ่ด้เลย )

ตวัด ำดูเหมอืนท ำหน้ำทีเ่ป็น object แต่ไมใ่ช่ แทท้ีจ่ริงแล้วมนัก็ท ำหน้ำทีเ่ป็น Subjective Complement ขยำยประธำนทีอ่ยูข่้ำงหน้ำมคีวำมสมบรูณ์

Finite Verb

Finite Verb คือ "กริยำแท"้ หมำยถงึ "กริยำทีน่ ำมำใช้เป็นส่วนส ำคญัของประโยค อำจกล่ำวได้ว่ำ ทุกข้อควำมทีเ่รำพูดหรือเขียนออกไปนัน้ หำกขำดเสียซึ่งกริยำแท ้( Finite Verb ) 

แล้วข้อควำมนัน้จะเป็นประโยคขึน้มำไมไ่ด้โดยเด็ดขำด เพรำะฉะนัน้กริยำแทจ้ึงเป็นหวัใจหรือส่วน

Who comes?

( ใครมำ )

The girls are coming early.

( พวกเด็กหญงิก็มำแต่เช้ำ )

ข้อสงัเกต : ซึ่งเป็นกริยำในประโยคข้ำงบนน้ี จะเห็นว่ำ ได้มกีำรเปลี่ยนแปลงไปตำม Tense และประธำนของประโยคนัน้ ๆ ท ัง้น้ีก็เพรำะว่ำ come เป็นกริยำแท ้( Finite Verb ) นั่นเอง

Non - Finite Verb

Non - Finite Verb คือ "กริยำไมแ่ท"้ หมำยถงึ "ค ำกริยำทีม่ไิด้น ำมำใช้อยำ่งกริยำแท ้แต่ถกูน ำมำใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นอยำ่งอืน่ เช่น เป็นนำมบำ้ง , เป็นคุณศพัท์บำ้ง , เป็นกริยำวิเศษณ์บำ้ง

หรือเป็นอืน่ใดได้ท ัง้น ัน้ " ในภำษำองักฤษแบง่กริยำไมแ่ท ้( Non - Finite Verb ) ออก

1. Infinitive = กริยำทีม่ ีTo น ำหน้ำ ( To + Verb 1 ) เช่น to walk

2. Gerund = กริยำทีเ่ตมิ ing ( Verb + ing ) เช่น walking , sleeping , smoking

3. Participle = กริยำทีเ่ตมิ ing เช่น eating , coming , etc.

หรือเป็นกริยำช่อง 3 เช่น

eaten , came , cleaned , spoken

ลกัษณะของกริยำตวัใดเป็นกริยำแท้ ( Finite Verb ) หรือกริยำไม่แท้ ( Non - Fininte Verb ) นัน้ สงัเกตได้ทีต่ ำแหน่งกำรวำงไว้ในประโยคกล่ำวคือ

กริยำตวัทีว่ำงอยูห่น้ำสุดจะเป็นกริยำแท ้ส่วนกริยำตวัทีว่ำงเป็นอนัทีส่องต่อไปเรื่อย ๆ จะเป็นกริยำไมแ่ท ้เช่น

     We want to develop our company in many ways.

     ( เรำต้องกำรพฒันำบริษทัของเรำในทุกกรณี )

    ข้อสงัเกต : want เป็นกริยำแท ้to develop เป็น Infinitive กริยำไมแ่ท้

Auxiliary Verb

Auxiliary Verb คือ "กริยำนุเครำะห์" ( บำงคร ัง้ก็เรียกกริยำช่วย ( Helping Verb ) บำ้ง , กริยำพเิศษ ( Anomalous Verb ) เหตุทีไ่ด้เรียกว่ำ เป็นกริยำนุเครำะห์หรือกริยำช่วยนัน้ ก็เพรำะว่ำกริยำเหล่ำน้ี ไปท ำหน้ำทีช่่วยกริยำตวัอืน่เพือ่ใหเ้ป็นมำลำ ( Mood ) วำจก (

Auxiliary Verb มอียูท่ ัง้หมด 24 ตวั คือ

1. หน้ำที่ของ Verb to be ใช้ท ำหน้ำที่ช่วยกริยำตวัอื่นได้ดงัต่อไปน้ี

1.1 วำงไว้หน้ำกริยำตวัทีเ่ตมิ ing ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็น Continuous Tense ซึ่งแปลว่ำ "ก ำลงั" ทุกคร ัง้ เช่น

We are learning English

( เรำก ำลงัเรียนภำษำองักฤษ )

1.2 วำงไว้หน้ำกริยำช่อง 3 ( เฉพำะสกรรมกริยำ ) ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็นกรรมวำจก ( Passive Voice ) แปลว่ำ "ถกู" เช่น

John was punished by the teacher yesterday.

( จอห์นถกูท ำโทษโดยคุณครูเมือ่วำนน้ี )

1.3 วำงไว้หน้ำกริยำสภำวมำลำ ( Infinitive ) มสี ำเนียงแปลว่ำ "จะ , จะต้อง" แสดงถงึหน้ำทีท่ีต่้องกระท ำ , แผนกำร , กำรเตรียมกำร , ค ำส ั่ง , ค ำขอรอ้ง หรือควำมเป็นไปได้ เช่น

He is to stay here till I come back.

( เขำจะต้องอยูท่ีนี่จ่นกว่ำฉนัจะกลบัมำ )

1.4 ประโยคค ำส ั่ง , อวยพร , ทีน่ ำหน้ำประโยคด้วย Adjective ( คุณศพัท์ ) ต้องใช้ Be น ำหน้ำเสมอ เช่น

Be quite. The baby is sleeping.

( เงยีบหน่อย ทำรกก ำลงันอกหลบัอยู ่)

1.5 ใช้น ำหน้ำส ำนวน about to + Verb ช่อง 1 มสี ำเนียงแปลว่ำ "ก ำลงัจะ" แสดงถงึเหตุกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตอนัใกล้เช่น

They are about to start their jouney this week.

( พวกเขำก ำลงัจะออกเดนิทำงกนัสปัดำห์น้ี )

1.6 ใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นกริยำหลกั ( Principal Verb ) ในประโยคได้กรณีน้ีในประโยคนัน้จะไมม่ ีVerb ตวัอืน่เข้ำมำร่วมอยูก่บั Verb to be เช่น

Jean is always a good girl.

( จีนเป็นเด็กหญงิดีเสมอ ) 

go ไป

stay พกั,อยู่

regret เสียใจ

get = เป็น , มี

grow = เจริญ , ม ี, เป็น

feel = รูส้กึ

look = ดูเหมอืน , ดูทำ่

Verb to be = is , am , are , was , were

Verb to do= can , could

Verb to do= have to ( ทีม่คีวำมหมำยเทำ่กบั must )

Verb to have = has , have , had

Verb to do = do , does , did

Verb to do = will , would

Verb to do= shall , should



กำรใช้ have to , have got to , had better

have to แปลว่ำ "ต้อง , จ ำเป็นต้อง" ( = must ) ใช้แสดงถงึพนัธะหน้ำทีภ่ำรกจิจ ำเป็นทีต่้องกระท ำ หลงั have to ต้องใช้กริยำช่อง 1 ตลอดไป เช่น

I have to leave now.

( ฉนัจ ำเป็นต้องไปเดีย๋วน้ี )

George has to go to school from Monday to Friday.

( จอร์จจะต้องไปเรียนหนงัสือต ัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ )

อนึง่ ประโยคบอกเล่ำทีม่ ีhave to เมือ่ท ำเป็นค ำถำมหรือปฏเิสธต้องใช้ Verb to do เข้ำมำช่วย จะเอำ have ( หรือ has ) ขึน้ไปไว้ต้นประโยคเมือ่เป็นค ำถำม หรือเตมิ not หลงั have , has เมือ่ต้องกำรใหเ้ป็นปฏเิสธไมไ่ด้

ตวัอยำ่งเช่น :

ถกู : Do I have to leave now?

( ผมจ ำเป็นต้องไปเดีย๋วน้ีหรือ )

ผดิ : Have I to leave now?

ถกู : I don't have to leave now.

( ผมไมจ่ ำเป็นต้องไปเดีย๋วน้ี )

ผดิ : I haven't leave now.

ถกู : Does he have to go to work?

( เขำจะต้องไปท ำงำนหรือ? )

ผดิ : Has he to go to work?

หมำยเหตุ : have to ใช้ได้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นปจัจุบนัและอนำคตรูปอดีตของ have to คือ had to

Have got to ค ำแปลเช่นเดียวกบั have to น ำมำใช้ในภำษำพูดแทน have to คือ had to หรือ has เข้ำกบัสรรพนำมเสมอ หรือยอ่เข้ำกบั not เมือ่ประโยคนัน้เป็นปฏเิสธ กรณีท ำเป็นค ำถำม ใหเ้อำ have หรือ has ในค ำว่ำ have ( หรือ has ) got to ขึน้ไปไว้ต้นประโยคได้

ตวัอยำ่งเช่น :

Affirmative ( บอกเล่ำ )

He's got to go.

I've got to do.

Negative ( ปฏเิสธ )

He hasn't got to go.

I haven't got to do.

Interrogative ( ค ำถำม )

Has he got to go?

Have I got to do?

had better ( ใหร้วมถงึ had rather, had sooner ) แปลว่ำ "ควรจะ...ดีกว่ำ" หลงั had better ตำมด้วย Verb ช่อง 1( เป็น Infinitive Without "to" ) ใช้ในกรณีทีค่ดิว่ำจะเป็นกำรดีทีจ่ะกระท ำอยำ่งหนึง่อยำ่งใด หรือเหมำะสมทีจ่ะประกอบกจินัน้ ๆ ในเวลำนัน้ แมจ้ะมรูีปเป็นอ

ตวัอยำ่งเช่น :

You had better start your trip tomorrow.

( = You'd better start your trip tomorrow. )

( คุณควรจะเริ่มกำรเดนิทำงของคุณวนัพรุ่งน้ีดีกว่ำ )

I had better go home now.

( = I'd better to go home now. )

( ฉนัควรจะกลบับำ้นเดีย๋วน้ีดีกว่ำ )

ข้อสงัเกต : start และ go เป็น Infinitive Without "to"

ประโยคบอกเล่ำทีม่ ีhad better นัน้เมือ่ท ำเป็นปฏเิสธใหเ้ตมิ not หลงั better เทำ่นัน้ อยำ่วำงหลงั had เป็นอนัขำด ส่วนค ำถำมใหเ้อำเฉพำะ had ตวัเดียววำงไว้ต้นประโยค

ตวัอยำ่งเช่น :

ประโยคบอกเล่ำ

ถกู : She had better stay home alone.

( หล่อนควรจะพกัอยูท่ีบ่ำ้นตำมล ำพงั )

ประโยคปฏเิสธ

ถกู : She had had not stay home alone.

( หล่อนไมค่วรพกัอยูท่ีบ่ำ้นตำมล ำพงั )

ผดิ : She had not better stay home alone.

ประโยคค ำถำม

ถกู : Had she better stay home alone?

( หล่อนควรจะพกัอยูท่ีบ่ำ้นตำมล ำพงัหรือ? )

ผดิ : Did she have better stay home alone? 

3. หน้ำทีข่อง Verb to do Verb to do ได้แก ่do , does , did เมือ่น ำมำใช้เป็นกริยำช่วย ( Helping - Verb ) ไมม่สี ำเนียงแปล และเมือ่ไปช่วยกริยำตวัใด Verb ทีต่ำมหลงั do , does , did ไมต่้องม ีto น ำหน้ำ เพรำะเป็น Infinitive Without "to" do , does ใช้กบักำรกระท ำ

3.1 ช่วยท ำประโยคบอกเล่ำ ( Affirmative ) ใหเ้ป็นประโยคค ำถำม ( Interrogative ) หรือประโยคปฏเิสธ ( Negative ) ในกรณีทีป่ระโยคเหล่ำนัน้ต้องตรงตำมหลกัทฤษฎทีีว่่ำ

Verb to have ไมม่ี

Verb to be ไมอ่ยู่

Verb to do มำช่วย

หรือม ีwill , would , shall , should , can , could , may , might , must อยูแ่ล้วก็ไมต่้องใช้ Verb to do มำช่วย

Verb to do ม ี3 ตวั จะน ำมำใช้ต่ำงกนั เช่น

เอกพจน์ ใช้ does

พหูพจน์ ใช้ do

I , They , We , You ใช้ do เหมอืนกนั

กริยำส ำคญัไมต่้องเตมิ s ( ed , ing )

ตวัอยำ่งใช้ do มำช่วย

ประโยคบอกเล่ำ : 

You speak Japanese to your friend.

( คุณพูดภำษำญีปุ่่ นกบัเพือ่นของคุณ )

ประโยคค ำถำม :

ถกู : Do you speak Japanese to your friend?

( คุณพูดภำษำญีปุ่่ นกบัเพือ่นของคุณหรือ? )

ผดิ : Are you speak Japanese to your friend?

ตวัอยำ่งใช้ does มำช่วย

ประโยคบอกเล่ำ :

He opens the door by himself.

( เขำเปิดประตูด้วยตนเอง )

ประโยคค ำถำม :

ถกู : Does he open the door by himself?

( เขำเปิดประตูด้วยตวัเขำเองหรือ? )

ผดิ : Is he opens the door by himself?

ประโยคปฏเิสธ :

ถกู : He doesn't ( หรือ does not ) open the door by himself.

( เขำไมไ่ด้เปิดประตูด้วยตวัเอง )

ผดิ : He is not opens the door by himself.

ตวัอยำ่งใช้ did มำช่วย

ประโยคบอกเล่ำ :

She went to Hong Kong last week.

( หล่อนไปฮอ่งกงสปัดำห์ทีแ่ล้ว )

ประโยคค ำถำม : 

ถกู : Did she go to Hong Kong last week?

( หล่อนไปฮอ่งกงสปัดำห์ทีผ่่ำนมำหรือ? )

ผดิ : Was she went to Hong Kong last week?

ประโยคปฏเิสธ :

ถกู : She didn't ( หรือ did not ) go to Hong Kong.

( หล่อนไมไ่ด้ไปฮอ่งกง )

ผดิ : She wasn't went to Hong Kong.

3.2 ใช้แทนกริยำตวัอืน่ทีอ่ยูใ่นประโยคเดียวกนั เพือ่ต้องกำรมใิหก้ริยำตวัเดมินัน้ซ ำ้ ๆ ซำก ๆ เช่น 

Billy likes badminton and so does Tim.

( บลิลี่ชอบแบดมนิตนัและทมิก็ชอบเหมอืนกนั )

You speak Thai and I do too.

( คุณพูดไทยและฉนัก็เช่นกนั )

Linda worked yesterday but I didn't.

( ลินดำท ำงำนเมือ่วำนน้ี แต่ฉนัไมท่ ำ )

ข้อสงัเกต : does , do didn't ท ัง้ 3 ค ำไปแทนกริยำ likes, speak และ worked ตำมล ำดบั ท ัง้น้ีเพือ่ต้องกำรมใิหใ้ช้กริยำ 3 ค ำน้ีซ ำ้ ๆ ซำก ๆ

3.3 ใช้สนบัสนุนกริยำตวัอืน่ เพือ่ใหเ้กดิควำมส ำคญักบักริยำตวันัน้ว่ำ จะต้องท ำเช่นนัน้จริง ๆ หรือเกดิขึน้จริง ๆ โดยใหเ้รียงไว้หน้ำกริยำทีม่นัไปเน้นอีกทีหนึง่เช่น

I do go and see you tomorrow.

( ฉนัจะไปพบคุณใหไ้ด้วนัพรุ่งน้ี )

Sam does write to me.

( แซมเขียนจดหมำยถงึผมจริง ๆ )

They did live there two years ago.

( พวกเขำได้อยูน่ ัน้จริง ๆ เมือ่ 2 ปีทีผ่่ำนมำ )

Do come with us.

( ไปกบัเรำใหไ้ด้นะ )

ข้อสงัเกต : do , does , did เรียงไว้หน้ำกริยำใดจะเน้นกริยำตวันัน้ใหม้นี ้ำหนกักำรกระท ำขึน้มำจริง ๆ

3.4 ใช้แทนกริยำหลกัในประโยคค ำตอบแบบส ัน้ ๆ ท ัง้น้ีเพือ่หลีกเลี่ยงมใิหน้ ำเอำกริยำหลงัในประโยคค ำถำมนัน้ มำกล่ำวซ ำ้ในประโยคค ำตอบ เช่น 

Do you smoke? Yes, I do

( คุณสูบบหุรี่หรือ? ) ( ใช่ ฉนัสูบ )

Did he ride a bicycle to school? Yes, he did.

( เขำขีจ่กัรยำนไปโรงเรียนหรือ? ) ( ใช่ เขำขี ่)

3.5 ใช้แทนกริยำหลกัในประโยคท ัง้ทีเ่ห็นด้วย ( agreement ) หรือไมเ่ห็นด้วย ( disagreement ) ท ัง้น้ี เพือ่หลีกเลี่ยงกำรน ำเอำกริยำหลกัในประโยคน ำกล่ำวข้ำงหน้ำ มำพูดอีกเป็นคร ัง้ที ่2 เช่น

เห็นด้วย :

Tom speaks a lot. Yes, he does.

( ทอมพูดมำกจงั ) ( ใช่ เขำพูดมำก )

She sang well. Yes, she did.

( หล่อนรอ้งเพลงได้ไพเรำะดี ) ( ใช่ หล่อนรอ้งได้ไพเรำะ )

ไมเ่ห็นด้วย :

You eat too much. No, I don't.

( คุณกนิมำกเกนิไป ) ( ไม ่ฉนัไมไ่ด้กนิมำกเลย )

3.6 Verb to do ถำ้น ำมำใช้อยำ่งกริยำหลกั ( Principal Verb ) ท ั่ว ๆ ไป จะแปลว่ำ "ท ำ" ดงันัน้ เป็นค ำถำมหรือปฏเิสธต้องเอำ Verb to do ( ทีเ่ป็นกริยำช่วย ) มำช่วย do ( ทีเ่ป็นกริยำแทอ้ีกทีหนึง่ ) ตำมหลกัทฤษฎทีีว่่ำ...

เมือ่ Do แปลว่ำ "ท ำ" จะต้องน ำ do มำช่วยเพือ่ช่วยใหเ้ป็นค ำถำมและปฏเิสธ เช่น

ประโยคบอกเล่ำ

You do your homework every day.

( คุณท ำกำรบำ้นทุก ๆ วนั )

ประโยคค ำถำม

Do you do your homework every day?

( คุณท ำกำรบำ้นของคุณทุก ๆ วนัหรือ? )

ข้อสงัเกต : Do ตวัที ่1 เป็นกริยำช่วย มำช่วยใหเ้ป็นค ำถำมไมม่คี ำแปล do ตวัที ่2 เป็นกริยำแท ้กริยำใหญ ่กริยำหลกั จะเรียกอยำ่งไรได้ท ัง้น ัน้ มคี ำแปลว่ำ "ท ำ"

ประโยคปฏเิสธ

You don't do your homework every day.

( คุณไมไ่ด้ท ำกำรบำ้นของคุณทุก ๆ วนัหรอก )

ข้อสงัเกต : do ตวัแรก ( ในค ำ don't ) เป็นกริยำช่วย มำช่วยใหเ้ป็นประโยคปฏเิสธไมม่คี ำแปล do ตวัหลงัเป็นกริยำแท ้แปลว่ำ "ท ำ" ทีค่วรระวงัคือ เมือ่ท ำเป็นค ำถำมหรือปฏเิสธ อยำ่ได้น ำ do ทีป่รำกฏอยูใ่นประโยคบอกเล่ำนัน้ขึน้ไปไว้ต้นประโยคหรือเตมิ not ลงข้ำงหลงั do อย

I do my work in Bangkok.

ประโยคค ำถำม

ผดิ : Do I my work in Bangkok?

ถกู : Do I do my work in Bangkok?

ประโยคปฏเิสธ

ผดิ : I do not my work in Bangkok. ( หรือ don't )

ถกู : I don't ( หรือ do not ) do my work in Bangkok.

ประโยคบอกเล่ำ

She does her homework.

( หล่อนท ำกำรบำ้นของหล่อน )

ประโยคค ำถำม

Does she do her homework?

( หล่อนท ำกำรบำ้นของหล่อนหรือ? )

ข้อสงัเกต : อยำ่ใช้ Does she her homework? โดยกำรน ำเอำ does ทีเ่ป็นกริยำขึน้ไปไว้ต้นประโยค

ประโยคปฏเิสธ

She doesn't ( หรือ does not ) do her homework.

( หล่อนไมไ่ด้ท ำกำรบำ้นของหล่อน )

ข้อสงัเกต : อยำ่ใช้ she does not her homework.

3.7 ใช้แทนกริยำแทใ้นประโยคค ำถำมทีเ่ป็น Tag Questions เช่น

Sam lives here, doesn't he?

( แซมอำศยัอยูท่ีนี่ ่ไมใ่ช่หรือ? )

ข้อสงัเกต : อยำ่ใช้ Sam lives here, doesn't he live here?

We don't drink whisky, do we?

( พวกเรำไมด่ืม่สุรำ ใช่ไหม? )

ข้อสงัเกต : We don't drink whisky, do we drink whisky?

He ate rice, didn't he?

( เขำกนิข้ำว ไมใ่ช่หรือ? )

ข้อสงัเกต : อยำ่ใช้ He ate rice, didn't he eat rice?



4. กำรใช้ Will, Would, Shall, Should

Will, Shall, Would, Should ใช้ท ำหน้ำที่ช่วยกริยำตวัอื่นได้ดงัต่อไปน้ี

4.1 Will แปลว่ำ "จะ" ใช้ท ำหน้ำทีช่่วยกริยำตวัอืน่ เพือ่บอกควำมเป็นอนำคตกำล ( Future Tense ) และใช้กบัประธำนทีเ่ป็นบรุุษที ่2 ( คือ you ) และบรุุษที ่3 ( คือ He , She , It , They ) ตลอดถงึนำมเอกพจน์ พหูพจน์ ท ั่วไปทีม่ำเป็นประธำนได้ท ัง้น ัน้ เช่น

He will meet his friend at the train station.

( เขำจะไปพบเพือ่นของเขำทีส่ถำนีรถไฟ )

4.2 Shall แปลว่ำ "จะ" ใช้ท ำหน้ำทีช่่วยกริยำตวัอืน่ เพือ่ใหเ้ป็นอนำคตกำล ( Future Tense ) เช่นเดียวกบั will และใหใ้ช้กบัประธำนทีเ่ป็นบรุุษที ่1 ( คือ I , We เทำ่นัน้ ) เช่น

I shall start my journey tomorrow.

( ฉนัจะออกเดนิทำงวนัพรุ่งน้ี )

หมำยเหตุ : will และ shall หำกใช้สลบักนักบับรุุษทีก่ล่ำวมำแล้ว นั่นคือใช้ will กบั I , We และใช้ Shall กบั he , she , it , they ตลอดถงึนำมท ั่วไปทีม่ำเป็นประธำนแล้ว ยอ่มมคีวำมหมำยพเิศษขึน้ ผดิไปจำกกำรใช้แบบปกต ิเพรำะนั่นแสดงถงึควำมต ัง้ใจอยำ่งแน่วแน่ทีจ่ะกระ

I will try to do it again.

( ฉนัจะพยำยำมท ำอีกคร ัง้ ) ( แสดงควำมต ัง้ใจ )

If you work well, you shall have higher wages.

( ถำ้คุณท ำงำนดี คุณก็จะได้รบัค่ำจ้ำงสูงขึน้อีก ) ( ค ำสญัญำ )

ประโยคตวัอยำ่งข้ำงบนน้ี จะเห็นว่ำใช้ will , shall สลบับรุุษกนัท ัง้น้ีก็เพือ่แสดงถงึควำมต ัง้ใจแน่วแน่, กำรใหค้ ำม ัน่สญัญำ, กำรข่มขู ่ตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วนั่นเอง

นอกจำกน้ีแล้วเฉพำะ Shall ยงัใช้ได้กบัทุกบรุุษอีกด้วย เมือ่ไปเป็นกริยำพเิศษแสดงถงึวตัถปุระสงค์ใน วิเศษณำนุประโยค ( Adverb Clause of Purpose ) ทีม่คี ำสนัธำน so that หรือ in order that เช่น

John comes hers so that he shall see his father.

( จอห์นมำทีนี่ก็่เผือ่ว่ำจะได้พบกบัคุณพอ่ของเขำ )

4.3 Would แปลว่ำ "จะ" ใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นกริยำช่วยใหก้บักริยำตวัอืน่ได้ต่อไปน้ี

( a ) ใช้เป็นอดีตของ will ในประโยคทีเ่ปลี่ยนมำจำก

Indirect Speech เช่น

She said, "I will do it again."

( หล่อนพูดว่ำ "ดฉินัจะท ำอีกคร ัง้" )

( b ) ใช้ในประโยคเงือ่นไข ( Conditional Sentence ) เช่น

If I were you, I would try to do.

( ถำ้ฉนัเป็นคุณ ฉนัจะพยำยำมท ำใหไ้ด้ )

( c ) ใช้เป็นกริยำช่วยร่วมกบั like ในส ำนวนกำรพูดเพือ่ควำมสุภำพ ซึ่งมคีวำมหมำยว่ำ "อยำกจะ, อยำกให"้ กรณีเช่นน้ี would ใช้ได้กบัทุกพจน์และทุกบรุุษ และมคีวำมเป็นปจัจุบนักำลด้วย อยำ่เข้ำใจผดิว่ำเป็นอดีต เช่น 

Jim would like to study music.

( จิมอยำกเรียนวิชำดนตรี )

( d ) ใหใ้ช้ would ( แทน will ตลอดไป ) เมือ่ผูพู้ดไมแ่น่ใจคือ ยงัสงวนทำ่ทีเพือ่รอดูปฏกิริิยำของผูท้ีต่นพูดด้วยว่ำจะเป็นหรือท ำอยำ่งทีช่กัน ำหรือไม ่และตำมกฎข้อน้ีมกัใช้ในค ำถำมเพือ่ควำมสุภำพ เช่น

Would you have some cold drinks?

( คุณจะเอำเครื่องดืม่เย็น ๆ ไหม? )

( e ) ในประโยคค ำถำมทีม่กีริยำ mind , please เข้ำมำร่วมเพือ่ควำมสุภำพในกำรถำมหรืออกค ำส ั่ง และเพือ่เป็นกำรใหเ้กยีรตแิกคู่ส่นทนำอีกโสดหนึง่ ต้องใช้ Would น ำหน้ำค ำถำมหรือค ำส ั่งน ัน้ ๆ ตลอดไป เช่น

Would you mind if I smoke? Of course not.

( คุณจะรงัเกยีจไหมถำ้ฉนัจะสูบบหุรี?่ )

( ไมร่งัเกยีจหรอก )

( f ) ใช้ในส ำนวนกำรพูดว่ำ "ควรจะ...ดีกว่ำ , สมคัรใจทีจ่ะ...ดีกว่ำ" ควบกบั better หรือ rather ใช้ได้กบัทุกพจน์ทุกบรุุษ เช่น

Which would you rather have, beer or coffee?

( คุณอยำกจะดืม่อะไรมำกกว่ำ เบยีร์หรือกำแฟ? )

ข้อสงัเกต : บำงคร ัง้หลงั better หรือ rather จะม ีthan มำต่อทำ้ยอีกก็ได้ เช่น

She would rather walk than run.

( เธออยำกจะเดนิไปมำกกว่ำวิ่ง )

4.4 Should แปลว่ำ "จะ" มหีลกักำรใช้ดงัต่อไปน้ี

( a ) ใช้เป็นรูปอดีต ( Past Tense ) ของ Shall ในประโยค Indirect Speech เช่น

He said to me, "You will be able to do it."

( เขำพูดกบัฉนัว่ำ "คุณจะต้องสำมำรถท ำมนัได"้ )

( b ) ในประโยคทีเ่ป็นอนำคตกำล ( Future Tense ) ถำ้ผูพู้ดยงัมคีวำมสงสยั ไมแ่น่ใจ หรือยงัเป็นกำรคำดหมำยอยูเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรือพฤตกิรรมนัน้ ต้องใช้ should ตลอดไป ( ไมน่ยิมใช้ shall ) เช่น

They should be there by 3 o'clock, I think.

( ฉนัคดิว่ำ พวกเขำจะต้องไปถงึทีน่ ั่นในเวลำบำ่ย 3 โมง )

( c ) should เมือ่แปลว่ำ "ควรจะ" คือเป็นปจัจุบนักำลใช้ได้กบัทุกพจน์ทุกบรุุษ ใช้แสดงถงึหน้ำทีท่ีจ่ะต้องกระท ำกำรใหค้ ำแนะน ำ ( duty , obligation หรือ advice ) ซึ่งมคีวำมหมำยเทำ่กบั ought to โดยเฉพำะภำษำพูดจะใช้ should แทน ought to เช่น

You should go on a diet.

( คุณควรลดอำหำรบำ้ง )

( d ) ใช้ should have + Verb ช่อง 3 กบัอดีตกำลทีไ่มเ่กดิขึน้จริง ซึ่งได้ผ่ำนพน้มำแล้ว เช่น

John should have studied hard before the examination. ( but he didn't. )

( จอห์นควรจะได้เรียนอยำ่งหนกักอ่นทีจ่ะสอบ )

( e ) ใช้ should แทน might กบัทุกประธำนได้ ในประโยคทีแ่สดงควำมมุง่หมำย โดยมสีนัธำน so that, in order that น ำหน้ำประโยคของมนั เช่น

I helped him very much so that he should ( might ) succed.

( ฉนัได้ช่วยเขำอยำ่งมำกทีเดียว ดงันัน้เขำควรส ำเร็จ )

( f ) ใช้ should ในประโยคทีต่ำมหลงั lest , for fear that ตลอดไป เช่น

Bill studied harder lest he should fail.

( บลิเรียนหนกัยิง่ขึน้ เผือ่ว่ำจะได้ไมต่้องสอบตก )

4.5 Can แปลว่ำ "สำมำรถ" เป็นกริยำ Anomalous Verb ( กริยำพเิศษ ) ได้เพียงอยำ่งเดียว รูปอดีตของ can คือ could กริยำตวัอืน่ทีต่ำมหลงั can เป็น Infinitive Without "to" และนอกจำกน้ีแล้ว can ยงัใช้ได้กบัทุกประธำนและทุกพจน์อีกด้วย ซึ่งมวีิธีใช้ได้ดงัต่อไปน้ี

( a ) ใช้แสดงควำมเป็นอสิระจำกพนัธะอืน่ ๆ เช่น

I can see you tomorrow at 7 o'clock.

( พรุ่งน้ีฉนัพบคุณได้เวลำ 7 นำฬกิำ )

( b ) ใช้แสดงภำวะกำรรบัรูซ้ึ่งมอิำจควบคุมได้ เช่น

I can see. ( hear , remember , etc.)

( ฉนัสำมำรถเห็น ) ( ได้ยนิ , จ ำได้ เป็นต้น )

( c ) ใช้แสดงถงึสิง่ทีผู่พู้ดพูดนัน้เป็นควำมจริง หรือเป็นไปได้อยำ่งแน่นอน โดยปรำศจำกข้อสงสยั เช่น

This can be the answer, I think.

( ฉนัคดิว่ำ นีค่ือค ำตอบทีถ่กูต้อง )

( d ) ใช้แสดงถงึควำมสำมำรถหรือกำรอนุญำต เช่น

I can drive very far from here.

( ฉนัสำมำรถขบัรถไปได้ไกลจำกทีนี่ ่)

( e ) ใช้แสดงถงึพละก ำลงั กำรฝึกหดัและกำรเรียนรู ้เช่น

Can you lift that table?

( คุณสำมำรถยกโตะ๊ตวันัน้ได้ไหม? )

4.6 Could แปลว่ำ "สำมำรถ" เป็นรูปอดีตของ can ใช้ได้กบัทุกพจน์และทุกตวัประธำน กริยำตวัอืน่ทีต่ำมหลงัเป็น Infinitive Without "to" ซึ่งมรีำยละเอียดของกำรใช้ดงัต่อไปน้ี

( a ) ใช้แสดงควำมเป็นอสิระจำกพนัธะอืน่ ๆ ได้ แต่มคีวำมแน่นอนน้อยกว่ำ Can เช่น

She could see me tomorrow at 7 o'clock, perhaps.

( พรุ่งน้ีเวลำ 7 นำฬกิำ หล่อนจะพบผมก็ได้ )

( b ) ใช้เป็นอดีตของ Can ในประโยค Indirect Speech ( ทีเ่ปลี่ยนมำจำก Direct Speech ) เช่น

Direct :

She said, "I can go there alone?"

( หล่อนพูดว่ำ "ดฉินัสำมำรถไปทีน่ ั่นคนเดียวได?้ )

She said that she could go there alone.

( หล่อนพูดว่ำหล่อนสำมำรถไปทีน่ ั่นคนเดียวได้ )

( c ) ใช้แสดงถงึควำมสำมำรถทีไ่ด้กระท ำในอดีต เช่น

I could speak Chinese perfectly ten years ago.

( ผมสำมำรถพูดภำษำจีนได้ดี เมือ่ 10 ปีทีผ่่ำนมำ )

( d ) ใช้เพือ่ขออนุญำตกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่กบัคูส่นทนำ ท ัง้น้ีเพือ่เป็นกำรใหเ้กยีรตกิบัผูท้ีเ่รำพูดด้วย เช่น

Could I borrow your pen, please?

( ฉนัขอยืมปำกกำของคุณหน่อยได้ไหมครบั? )

( e ) could ทีน่ ำมำใช้ในรูป could + have + Verb ช่อง 3 เพือ่แสดงถงึควำมสำมำรถหรือควำมเป็นไปได้ในอดีตแต่ก็ไมไ่ด้ใช้ควำมสำมำรถนัน้เสีย เช่น

I could have lent you the money.

Why didn't you ask me?

( ฉนัสำมำรถใหคุ้ณยืมเงนิได้ ท ำไมคุณจึงไมข่อฉนั? )

5. หน้ำทีข่อง May ส ำหรบั May และ Might นัน้เป็นค ำกริยำจ ำพวก Anomalous Verb ได้เพียงอยำ่งเดียวเทำ่นัน้ รูปอดีตของ May ก็คือ Might รูปปฏเิสธคือ may not ( mayn't ) และ might not ( mightn't ) และ may น ำมำใช้เป็นกริยำช่วยได้ดงัต่อไปน้ี

5.1 ใช้เพือ่แสดงควำมมุง่หมำย ( Purpose ) และจะอยูห่ลงั so that หรือ in order that เสมอ เช่น

I study hard so that I may pass the test.

( ฉนัเรียนอยำ่งหนกั เพือ่ว่ำจะสอบผ่ำน )

5.2 ใช้เพือ่แสดงควำมปรำรถนำ ควำมหวงั หรือกำรอวยพรใหป้ระสบควำมส ำเร็จในสิง่ทีต่้องประสงค์ ( may อยูต่้นประโยคเสมอ ) เช่น

May you be happy for ever.

( ขอใหคุ้ณประสบแต่ควำมสุขตลอดไป )

May he succeed in his new job.

( ขอใหเ้ขำประสบควำมส ำเร็จในงำนใหมข่องเขำ )

5.3 ใช้ช่วยเพือ่แสดงกำรอนุญำต หรือกำรขออนุญำต ( Permission ) ทีจ่ะกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เช่น

May I use your dictionary? Yes, you may.

( ฉนัขอใช้พจนำนุกรมของคุณได้ไหม? ได้ เชิญเลย )

5.4 ใช้ช่วยเพือ่แสดงควำมคำดคะเนว่ำจะต้องเป็นอยำ่งนัน้อยำ่งน้ีได้ เช่น

Linda may come next Sunday.

( ลินดำอำจมำวนัอำทติย์หน้ำ )

5.5 ใช้ช่วยเพือ่แสดงควำมสงสยัหรือไมแ่น่ใจของผูพู้ดทีม่ตี่อสิง่น ัน้ ๆ เช่น

You may talk to everybody but you can't force him to listen to you.

( คุณอำจจะพูดกบัทุกคนได้ แต่คุณไมส่ำมำรถบงัคบัใหเ้ขำฟงัคุณ ( ทุกคร ัง้ ) ไปได้ )

5.6 ใช้ช่วยเพือ่แสดงควำมเป็นไปได้ ( Possibility ) ส ำหรบักำรกระท ำนัน้ ๆ เช่น

It may rain this afternoon.

( ฝนอำจจะตกในตอนบำ่ยน้ี )

6. Might มีวิธีใช้ดงัต่อไปน้ี

6.1 ใช้เป็นอดีตของ may ในประโยคทีเ่ปลี่ยนมำจำก Direct Speech เช่น

Direct :

He said, "I may drive your car for you today."

( เขำพูดว่ำ "ฉนัอำจจะขบัรถของคุณใหคุ้ณวนัน้ี" )

Indirect :

He said that he might drive my car for me that day.

( เขำพูดว่ำเขำอำจจะได้ขบัรถของฉนัใหฉ้นัวนันัน้ )

6.2 ใช้ในกรณีทีผู่พู้ดไมแ่น่นอนใจว่ำ เขำจะท ำอยำ่งนัน้อยำ่งน้ีจริง ( แต่หำกม ัน่ใจอยำ่งแน่นอนใหใ้ช้ may แทน ) เปรียบเทียบจำกตวัอยำ่งประโยค 2 ประโยคน้ี เช่น

A : I don't know where Jim is. He might be at his office.

B : I think Jim may be at his office.

ประโยคแรก : A ไมท่รำบว่ำจิมอยูท่ีไ่หนกนัแน่ เพียงคำดกำรณ์ว่ำเขำอำจจะอยูท่ีท่ ำงำนของเขำก็ได้ เมือ่พูดออกไปโดยไมแ่น่ใจเช่นนัน้ จึงใช้ might มำเป็นกริยำช่วย

ประโยคทีส่อง : B รูแ้จ้งประจกัษ์กบัตวัเองอยำ่งเต็มทีว่่ำ จิมจะต้องท ำงำนอยูท่ีท่ ำงำนไมไ่ด้ไปไหน เพรำะเห็นมำด้วยตำตวัเองแล้ว จึงเกดิควำมม ัน่ใจ 100% ว่ำ จิมจะต้องอยูท่ีท่ ำงำนของเขำ จึงใช้ may มำเป็นกริยำช่วยอนัแสดงถงึควำมม ัน่ใจ

6.3 might + have + Verb ช่อง 3 น ำมำใช้เพือ่แสดงถงึควำมไมแ่น่นอนใจขณะทีพู่ดถงึสิง่ทีเ่ป็นอดีต เช่น

I can't imagine why she was late. She might have been delayed by the traffic or she might have had an accident.

( ฉนัก็ไมค่ดิไมอ่อก ( เหมอืนกนั ) ว่ำ ท ำไมหล่อนถงึมำสำยหล่อนอำจมำสำยเพรำะกำรจรำจรท ำใหล้่ำช้ำ หรือว่ำหล่อนได้รบัอุบตัเิหตุ )

ข้อสงัเกต : กำรคำดคะเนในลกัษณะไมแ่น่ใจถงึสิง่ทีเ่ป็นอดีตเช่นน้ี ต้องใช้ might + have + Verb ช่อง 3 เพรำะผูพู้ดพูดไปในลกัษณะวิเครำะห์เหตุกำรณ์ไมใ่ช่ข้อเท็จจริงทีป่ระจกัษ์กบัตวัเองแล้ว

7. กำรใช้ Must

Must เป็นกริยำจ ำพวก Anomalous Verb อยำ่งแทจ้ริง ไมม่รูีป Infinitive, Participle เช่นกริยำธรรมดำท ั่วไป และไมต่้องเตมิ s ถงึแมป้ระธำนจะเป็นบรุุษที ่3 เอกพจน์ ซึ่งมวีิธีใช้ดงัต่อไปน้ี

7.1 ใช้เป็นกริยำทีแ่สดงค ำส ั่งหรือควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องท ำ ( Necessity ) เช่น

We must obey the laws of the country.

( เรำจะต้องเชื่อฟงักฎหมำยของประเทศ )

7.2 ใช้แสดงกำรบอกเล่ำทีต่้องกำรเน้นใหห้นกัแน่น แต่ไมใ่ช่แสดงควำมจ ำเป็น เช่น

You must know that my father is very busy.

( คุณจะต้องรูว้่ำ พอ่ของฉนัยุง่มำก )

7.3 ใช้แสดงควำมต ัง้ใจหรือควำมแน่ใจของผูพู้ด เช่น

I must finish this before I go to bed.

( ฉนัจะต้องท ำสิง่น้ีส ำเร็จกอ่นทีจ่ะเข้ำนอน )

7.4 ใช้แสดงกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึ่งตรงกนัข้ำมกบัควำมต้องกำรของผูพู้ด เช่น

Every time I call on him, he must be busy.

( ฉนัไปหำเขำทีไร เขำเป็นต้องไมว่่ำงสกัที )

7.5 ใช้แสดงเหตุกำรณ์หรือพฤตกิรรมทีจ่ะต้องเกดิขึน้กบัมนุษย์หรือกบัสิง่อืน่ใด ซึ่งไมส่ำมำรถหลีกเลี่ยงได่ ้ เช่น

Man must die.

( คนเรำต้องตำย )

7.6 ใช้แสดงกำรกระท ำทีเ่ป็นหน้ำทีโ่ดยตรง เช่น

We must pay taxes to our government

( เรำจะต้องจ่ำยภำษีใหก้บัรฐับำลของเรำ )

7.7 ใช้แสดงกำรขอรอ้ง ( ในสิง่ทีไ่มอ่ำจหลีกเลี่ยงได้ ) เช่น

You must forgive me for that matter.

( คุณจะต้องใหอ้ภยัฉนัส ำหรบัเรื่องนัน้ )

หมำยเหตุ่ : must เป็น Present Tense ( ปจัจุบนักำล ) อยำ่งเดียว ไมม่รูีปอดีตหรืออนำคตเป็นของตนเอง แต่เมือ่ต้องกำรใช้เป็นอดีตกำล ( Past Tense ) ใหใ้ช้ had to แทน หรือต้องกำรใหเ้ป็นอนำคตกำล ( Future Tense ) ใหใ้ช้ will have to หรือ shall have to เช่น

ปจัจุบนั : I must study the American History.

อดีต : I has to study the American history.

อนำคต : I shall have to study the American history.

( ฉนัต้องศกึษำประวตัศิำสตร์อเมริกำ )



8. กำรใช้ Need 

Need เป็นกริยำ Anomalous Verb ทีอ่อกจะพเิศษอยูน่ดิหน่อยนัน้คือ ใช้เป็นกริยำแท ้( Finite Verb ) ก็ได้ ใช้เป็นกริยำช่วย ( Helping Verb ) ก็ได้ ดงัจะได้อธบิำยถงึรำยละเอียดของกำรใช้ดงัน้ี

8.1 Need ใช้อยำ่งกริยำแท้

( a ) Need ถำ้น ำมำใช้อยำ่งกริยำแทท้ ั่ว ๆ ไป ตำมด้วยค ำกริยำรูป Infinitive With "to" และเมือ่ประธำนของ need เป็นเอกพจน์ ปจัจุบนักำล need ต้องเตมิ s และเมือ่เป็นอดีตใหเ้ตมิ ed ที ่need ได้เลย เช่น

Linda needs to go to see a doctor when she is sick.

( ลินดำต้องไปหำหมอเมือ่หล่อนไมส่บำย )

( b ) need ทีใ่ช้อยำ่งกริยำแท ้( Finite Verb ) เมือ่ท ำเป็นประโยคค ำถำมหรือปฏเิสธต้องใช้ Verb to do เข้ำมำช่วย เช่น

ประโยคบอกเล่ำ :

He needs to work to earn his living.

( เขำจ ำเป็นต้องท ำงำนหำเล้ียงชีพตวัเขำเอง )

ประโยคปฏเิสธ :

He doesn't need to work to earn his living.

( เขำไมจ่ ำเป็นต้องท ำงำนเพือ่เล้ียงชีพของเขำ )

ประโยคค ำถำม :

Does he need to work to earn his living?

( เขำจ ำเป็นต้องท ำงำนเพือ่หำเล้ียงชีพของเขำหรือ? )

8.2 Need ทีใ่ช้อยำ่งกริยำช่วย

( a ) Need ทีใ่ช้อยำ่งกริยำช่วย ( Helping Verb ) ค ำกริยำตวัอืน่ทีต่ำมหลงัต้องเป็น Infinitive Without "to" และเมือ่ประธำนเป็นเอกพจน์ ปจัจุบนักำล need ก็ไมต่้องเตมิ s ( หรือ ed, ing อะไรท ัง้น ัน้ ) เช่น

She need hardly do have work.

( เธอแทบจะไมไ่ด้ท ำงำนหนกัเลย )

( b ) Need ทีใ่ช้อยำ่งกริยำช่วย ไมน่ยิมน ำไปแต่งประโยคหรือพูดในข้อควำมทีเ่ป็นบอกเล่ำ ( Affirmative ) แต่นยิมน ำมำใช้ในประโยคค ำถำม ( Interrogative ) หรือประโยคปฏเิสธ ( Negative ) หรือในประโยคทีม่ขี้อควำมเป็นกึง่ปฏเิสธ ( Negative Implication ) เทำ่นัน้ เช่น

ประโยคค ำถำม :

Need you continue your studies abroad?

( คุณจ ำเป็นต้องเรียนต่อต่ำงประเทศหรือ? )

ประโยคปฏเิสธ :

They needn't smoke.

( พวกเขำไมจ่ ำเป็นต้องสูบบหุรี่ )

ประโยคค ำถำม :

Need you marry her next month?

( คุณจ ำต้องแต่งงำนกบัหล่อนในเดือนหน้ำหรือ? )

ประโยคกึง่ปฏเิสธ :

Sam need rarely go to see the movie.

( แซมแทบจะไมค่่อยได้ไปดูหนงัเลย )

9. กำรใช้ Dare

Dare แปลว่ำ "กล้ำ, ทำ้" เป็นกริยำ Anomalous Verb ทีม่ลีกัษณะเช่นเดียวกบั Need นั่นคือจะใช้อยำ่งกริยำแท ้( Finite Verb ) ก็ได้หรือจะใช้อยำ่งกริยำช่วย ( Helping Verb ) ก็ได้ ซึ่งมรีำยละเอียดกำรใช้ดงัต่อไปน้ี

9.1 ใช้อย่ำงกริยำแท้มีหลกัดงัน้ี

( a ) Dare ทีใ่ช้อยำ่งกริยำแท ้กริยำตวัอืน่ทีต่ำมหลงัต้องเป็นรูป Infinitive With "to" และตวักริยำ dare นัน้หำกประธำนเป็นเอกพจน์ ปจัจุบนักำลต้องเตมิ s หรือเตมิ ed เมือ่เป็นอดีตกำล เช่น

I dare to swim across this river.

( ผมกล้ำว่ำยข้ำมแมน่ ้ำสำยน้ีได้ )

( b ) Dare ทีน่ ำมำใช้อยำ่งกริยำแท ้เมือ่ต้องกำรท ำเป็นค ำถำมหรือปฏเิสธใหใ้ช้ Verb to do เข้ำมำช่วย เช่น เดียวกบัทีไ่ปช่วยกริยำแทต้วัอืน่ ๆ เช่น

ประโยคบอกเล่ำ

Sam dares to work hard every day.

( แซมกล้ำท ำงำนหนกัทุก ๆ วนั )

ประโยคค ำถำม

Does he dare to work hard every day?

( เขำกล้ำท ำงำนหนกัได้ทุกวนัหรือ? )

ประโยคปฏเิสธ

He doesn't dare to work hard every day.

( เขำไมก่ล้ำทีจ่ะท ำงำนหนกัได้ทุกวนั )

9.2 ใช้อยำ่งกริยำช่วยมหีลกัดงัน้ี

( a ) Dare ใช้อยำ่งกริยำช่วย กริยำตวัอืน่ทีต่ำมหลงัเป็น Infinitive Without "to" และ dare ทีน่ ำมำใช้ตำมควำมหมำยน้ี ไมต่้องเตมิ s แมป้ระธำนจะเป็นเอกพจน์ปจัจุบนักำล เช่น

We dare walk to school without a bus.

( เรำกล้ำเดนิไปโรงเรียนโดยไมม่รีถประจ ำทำง )

( b ) Dare ทีใ่ช้อยำ่งกริยำช่วย เมือ่ท ำเป็นประโยคค ำถำมหรือปฏเิสธใหเ้อำ dare ขึน้ไปไว้ต้นประโยคได้เลย เช่น

ประโยคบอกเล่ำ

John dare go to be near a snake.

( จอห์นกล้ำเข้ำไปใกล้งไูด้ )

ประโยคค ำถำม

Dare John go to be near a snake?

( จอห์นกล้ำเข้ำไปใกล้งไูด้หรือไม?่ )

ประโยคปฏเิสธ

John daren't go to be near a snake.

( จอห์นไมก่ล้ำ เข้ำไปใกล้งหูรอก )

10. วิธีกำรใช้ Ought to

Ought to แปลว่ำ "ควรจะ" เป็นกริยำช่วยอยำ่งเดียว และมรูีปเดียว ( ไมม่รูีป Past ) แต่ถำ้ต้องกำรจะใช้ Past ต้องตำมด้วย Perfect Infinitive ( คือ ought + to have +Verb ช่อง 3 อนึง่ ought to จะใช้ should ( ทีแ่ปลว่ำ "ควรจะ" ) แทนก็ได้ แต่ควำมหมำยของค ำว่ำ "ควรจะ

10.1 ใช้แสดงถงึกำรกระท ำอนัเป็นหน้ำทีห่รือสมควรทีจ่ะกระท ำ เช่น

You ought to start your job at once. ( Present )

( คุณควรจะเริ่มงำนของคุณเดีย๋วน้ีได้แล้ว )

You ought to have told me that yesterday. ( Past )

( คุณควรจะได้บอกเรื่องนัน้ใหฉ้นัรูต้ ัง้แต่เมือ่วำนน้ี )

10.2 ใช้แสดงควำมคำดคะเนว่ำ น่ำจะเป็นเช่นนัน้ ๆ ได้ เช่น

Our team ought to win the match for today.

( ทีมของเรำควรจะชนะกำรแข่งขนัส ำหรบัวนัน้ี )

10.3 เมือ่ท ำเป็นประโยคค ำถำมหรือปฏเิสธใหเ้อำ ought ขึน้ไว้ต้นประโยคและหรือเตมิ not ข้ำงหลงั ought ได่้ เช่น

He ought to forgive me for my fault.

( เขำควรจะใหอ้ภยัฉนัส ำหรบัควำมผดิของฉนั )

11. กำรใช้ Used to 

Used to แปลว่ำ "เคย" มรูีปเป็น Past Tense เพียงรูปเดียวจะน ำ used to มำใช้ก็ต่อเมือ่กล่ำวถงึกำรกระท ำทีเ่ป็นปกตนิสิยัอยูช่ ั่วระยะหนึง่ ในอดีต แต่ปจัจุบนักำรกระท ำทีก่ล่ำวถงึนัน้มไิด้กระท ำหรือเกดิขึน้อีกแล้ว เพรำะฉะนัน้ used to จึงต้องใช้กบัเหตุกำรณ์หรือกำรกร

11.1 ใช้ used to + Verb 1 เสมอ เมือ่กล่ำวถงึกำรกระท ำทีเ่คยท ำในอดีต เช่น

There used to be a cinema hall on this street.

( เคยมโีรงหนงับนถนนสำยน้ี )

11.2 Used to เมือ่ต้องกำรท ำเป็นประโยคปฏเิสธใหใ้ช้ did not use to , never used to หรือ used not to + Verb 1 ได้ท ัง้น ัน้



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

plays with a ball.

comes home.

read a book.

drive a car.

          Does he, she, it work?

          Do you, we, they, I study?

          He, She,It does not (doesn't) work.

          I, You, We,They do not (don't) study.

          Did he, she, it work?

          Did you, we, they, I work?

          He, She,It did not (didn't) work.

          I, You, We,They did not (didn't) work.

adverb of frequency ไดแ้กค่ ำวำ่

    always  สม ำ่เสมอ

    usually  โดยปกติ

Tenses (กำล)

Present Simple Tense

ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีเ่ป็นจรงิ เกดิขึน้เป็นประจ ำหรือปกตวิสิยั ควำมจรงิตลอดไป

และมกัม ีadverb of frequency (ค ำกรยิำวเิศษณ์ทีบ่อกเวลำ)อยูด่ว้ย

    often   บอ่ยๆ   

    sometimes บำงคร ัง้

    seldom  ไมใ่ครจ่ะ

    never   ไมเ่คย

    I always go to bed at 10 p.m.

   The sun rises in the east.

   I never drink coffee.

โครงสรำ้ง  S+V (s,es)

He, She, It

I, You, We,They

เมือ่เรำตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธและประโยคค ำถำมให้เอำ V to do(do,does)

มำเป็นกรยิำชว่ยในประโยคค ำถำมทีเ่ป็นแบบ yes-no questionsให้เอำ

do,does วำงไวห้น้ำประโยค

ให้เอำ V to do(do,does)มำชว่ยในประโยคค ำถำมแบบ wh-questions เชน่

Where do you come from? I come from Surin.

How do you do?

ประโยคปฎเิสธให้เตมิ not หลงัค ำ   do, does

Note: เมือ่เอำ V to do มำใชใ้นประโยคปฎเิสธและประโยคค ำถำมกรยิำแทไ้มต่อ้งเตมิ s หรือ es

Past Simple Tense

โครงสรำ้ง  S+V2

ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้และจบสิน้ลงไปแลว้ในอดตีและมกัจะมคี ำบอกเวลำอยูด่ว้ย

เชน่ค ำวำ่ yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago

We went to Canada last summer.

My family came to visit me last week. 

เมือ่เรำตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธและประโยคค ำถำม ให้น ำเอำ V to do(did) มำชว่ย

ให้เอำ V to do(did)มำชว่ยในประโยคค ำถำมแบบ wh-questions เชน่

What did you do ? I cleaned my car.

ประโยคปฎเิสธให้เตมิ not หลงั did ไดเ้ลย

Note: เมือ่น ำเอำ did มำใชใ้นประโยคกรยิำแทจ้ะตอ้งเปลีย่นเป็นชอ่งที่1เหมอืนเดมิ

ค ำวำ่ be กระจำยรูปเป็น is am are (present) was were (past)

I was angry because they were late.

Was it sunny when you went out?



          I am playing with a ball.

          He, She, It is coming home.

          You, We,They are reading a book.

          Am I playing with a ball?

          Is he, she, it coming home?

          Are you, we, they reading a book?

          I am not playing with a ball.

          He, She, It is not(isn't) is coming home.

          You, We,They are not(aren't) are reading a book.

Present Continuous Tense (Progressive Tense)

โครงสรำ้ง  S+ is,am,are +Ving

ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีก่ ำลงัเกดิขึน้ในขณะทีพู่ดหรือกำรกระท ำนัน้ๆยงัไมส่ิน้สดุลง

I'm going to the market now.

They are watching their favorite television program.

เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคค ำถำมให้น ำเอำV to be มำวำงไวห้น้ำประโยคไดเ้ลย

Past  Continuous Tense (Progressive Tense)

โครงสรำ้ง  S+Vtobe(was,were) +Ving

เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธก็เตมิ not หลงั V to be ไดเ้ลย

ใชเ้พือ่บรรยำยเหตกุำรณ์ทีก่ ำลงัเกดิขึน้ในอดตีแลว้มอีกีเหตกุำรณ์หนึง่เขำ้มำแทรก

เหตกุำรณ์ทีก่ ำลงักระท ำหรือก ำลงัเกดิขึน้ใช ้past continuous

เหตกุำรณ์ทีเ่ขำ้มำแทรกใช ้past simple

While Jeda was eating breakfast, the mailman came.

It was raining when we arrived.

As Decha was making his lunch, he cut his hand.

แตถ่ำ้ค ำวำ่ when while as วำงอยูต่รงกลำงประโยคไมต่อ้งใสเ่ครือ่งหมำยคอมมำ (,)

Presnt Perfect Tense

Note: เรำใชค้ ำวำ่ when while as เป็นตวัเชือ่มระหวำ่งสองเหตกุำรณ์ มหีลกักำรณ์ใชด้งัน้ี

when+ past simple, past continuous

while+ past continuous, past simple

as+ past continuous, past simple

โครงสรำ้ง S+ havs,has +V3

ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีและด ำเนินมำถงึปจัจุบนัและมแีนวโน้มทีจ่ะด ำเนินตอ่ไปอกี

มกัจะเห็นค ำวำ่ since กบั for อยูด่ว้ย

กำรใช ้since กบั for

since = starting of period (เวลำต ัง้แตจุ่ดใดจุดหนึง่ในอดตีมำจนถงึปจัจุบนั)

since 1990, since May, since Monday, since Christmas

since 3 o'clock, since I was a student

for = period of time (ระยะเวลำจำกอดตีมำจนถงึปจัจุบนั)

for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hours

for a week, for 30 minutes, for a long time, for ages

I have studied English since I was 10 years old.

She has known him since last year.



Has he, she, it worked?

Have you, we, they, I finished?

I have(haven't) played a game.

He, She, It has not (hasn't) read a book.

You, We,They have not (haven't) driven a car.

ใชก้บัเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำทีเ่พิง่เสร็จสิน้ลงโดยไมไ่ดร้ะบเุวลำ

We have washed our hands.

I have just had a snack.

ใช ้present perfect tense เพือ่ให้ขอ้มลูใหมห่รือประกำศให้ทรำบกบัสิง่เพิง่เกดิ

Ouch! I have just cut myself.

กำรใช ้just already yet ในประโยค present perfect

just = เพิง่จะ

Suda has just arrived home.

already =เรียบรอ้ยแลว้

A: Don't forget to phone the restaurant.

I've already phoned to make a reservation.

yet =ยงั   ใชก้บัประโยคปฎเิสธและประโยคค ำถำม

She hasn't finished her letter yet.

Has it stopped raining yet?

ใชก้บัค ำวำ่ today, this morning, this evening กบัเวลำทีย่งัไมส่ิน้สดุในขณะทีพู่ด

I've drunk three glasses of water today.

เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคค ำถำมให้เอำ V to have (has,have)มำวำงไวป้ระโยค

ไดเ้ลย

เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธให้เตมิ not หลงั verb "to have" (has,have)

Past Perfect tense

โครงสรำ้ง S+ had+V3

ใชแ้สดงควำมสมัพนัธ์ของสองเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้เรียบรอ้ยแลว้ไปแลว้ในขณะทีก่ ำลงัพูด ซึง่เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้กอ่นเรำใช้

Past Perfect tense สว่นเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ทีหลงัเรำใชเ้ป็น past simple tense

When Paul arrived, Mary had just left.

It rained after we had finished playing football.

Note: กำรใช ้after และ when เชือ่มระหวำ่งสองประโยค

after ตำมดว้ย past perfect แลว้ตำมดว้ย past simple

(after + past perfect,past simple)

when ตำมดว้ย past simple แลว้ตำมดว้ย past perfect

(when+ past simple,past perfect)

Present Perfect Continuous Tense

โครงสรำ้ง  S+ have,has +been+Ving

ใชบ้รรยำยเหตกุำรณ์ทีเ่กดิในอดตีและด ำเนินมำจนถงึปจัจุบนัหรือพึง่สิน้สดุลง

I have been studying English for 2 years. 

We have been waiting here since 9 o'clock.

A: How long has it been raining?

B: It has been raining for an hour.

Past Perfect Continuous Tense

โครงสรำ้ง S+had+been+ Ving

ใชพู้ดถงึกำรกระท ำหรือเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ซ ำ้ๆหรือตลอดเวลำในอดตีและไดส้ิน้สดุลงไปกอ่น

เวลำหนึง่เวลำใดในอดตี

She had been working hard all day.

He had been smoking for 20 years.



I will/shall play tomorrow.

We will/shall cook next week.

He/she it will move next year.

You will work tonight.

They will leave next month.

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

By 2001 the company will have been operating in Bangkok for 20 years.

Future Simple tense

โครงสรำ้ง  S + will, shall + V1

ใชแ้สดงถงึกำรกระท ำหรือเหตกุำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตซึง่มกัจะมคี ำ adverb of time อยูด่ว้ยเชน่

tomorrow, next week, next month, next year, tonight, an hour

Who do you think will win the game next week? 

I will go to the park tomorrow.

กำรใช ้to be going to   เมือ่เรำไดต้ดัสนิใจท ำบำงสิง่แลว้ หรือต ัง้ใจวำ่จะท ำและใชก้บั

กำรคำดคะเนเชน่

I'm going to the bank tomorrow.

Future Continuous Tense

โครงสรำ้ง S+will,shall +be+Ving

ใชเ้มือ่เรำพูดถงึเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำทีก่ ำลงักระท ำอยู ่ณ จุดใดจุดหนึง่ในอนำคต

โดยมคี ำบอกเวลำอยูด่ว้ยเชน่ this time next week, at 9 o'clock tomorrow

this time tomorrow

At 9 o'clock tomorrow, we will be traveling to New York.

Future Perfect Tense

โครงสรำ้ง S+ will,shall +have +V3

ใชพู้ดถงึเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำซึง่คำดวำ่จะเสร็จสิน้ลง ณเวลำใดเวลำหนึง่ในอนำคต

The show will already have started by the time we arrived.

ใชเ้พือ่เน้นกำรกระท ำนัน้ๆยงัคงด ำเนินอยูใ่นอนำคต

They will have finished by tomorrow.

Future Perfect Continuous Tense

โครงสรำ้ง  S+ will,shall +have been +Ving



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

     at noon เวลำเทีย่งวนั

     at night เวลำกลำงคนื

     at midday เวลำเทีย่งวนั

     at six o'clock เวลำหกโมงเชำ้

     at Christmas ในวนัครสิต์มำส

     at first ในตอนแรก

     at once ในทนัที

     at last ในทำ้ยสดุ

     at lunch time ในเวลำอำหำรกลำงวนั

     at present ขณะน้ี

     on Sunday                  วนัอำทติย์

     on Monday                 วนัจนัทร์

     on Tuesday               วนัองัคำร

     on Wednesday          วนัพุธ

     on Thursday                วนัพฤหสับดี

     on Friday                    วนัศกุร์

     on Saturday                วนัเสำร์

     on May 1st ในวนัที ่1 พฤษภำคม

     on Christmas Day ในวนัครสิต์มำส

     on New Year's day ในวนัขึน้ปีใหม่

     on holiday  ในวนัหยุด

     on vacation ในวนัหยุด

     on time ตรงเวลำ

     on Songkran day ในวนัสงกรำนต์

     in the morning ในตอนเชำ้

     in the afternoon ในตอนบำ่ย

     in the evening ในตอนเย็น

     in 2000 ในปี 2000

     in summer ในฤดรูอ้น

     in June 1999  ในเดอืนมถินุำยน ปี ค.ศ. 1999

     in the 21th century ในศตวรรษที ่21

     in the past ในอดตี

     in time ทนัเวลำ

     in the future ในอนำคต

     in a few months ในอกี 2-3 เดอืน

     in two hours  ภำยในสองช ั่วโมง

     in a week's time ในหนึ่งสปัดำห์

     at home ทีบ่ำ้น

     at the hospital ทีโ่รงพยำบำล

     at the airport ทีส่นำมบนิ

     at the bus station ทีส่ถำนีขนสง่

     at the meeting ทีป่ระชุม

     at the window ทีห่น้ำตำ่ง

     at the river ทีแ่มน่ ้ำ

     at the concert ทีค่อนเสร์ิต

     at the door ทีป่ระตู

     at the party ทีง่ำนเล้ียง

     at work ขณะท ำงำน

     at best อยำ่งดทีีส่ดุ

     at will ตำมควำมตอ้งกำร

     at least อยำ่งน้อยทีส่ดุ

     at loss ขำดทุน

     at worst อยำ่งแยท่ีส่ดุ

     at large มอีสิระ

on ใชก้บัวนัของสปัดำห์ท ัง้หมดเชน่

on ใชก้บัวนัที ่วนัส ำคญัทำงศำสนำหรือทำงรำชกำร และวนัหยุดตำ่งๆ

2. กำรใช้ in on at กบัสถำนที่

at ใชก้บับำ้นเลขทีเ่ชน่

in ใชก้บัสว่นของวนัเชน่

in ใชก้บัเวลำหรือระยะเวลำทีย่ำวขึน้เชน่เดอืน ปี และฤดู

     at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road

at ทีใ่ชก้บัส ำนวนอืน่ๆเชน่

at ใชก้บัสถำนทีซ่ึง่เป็นจุดเล็กๆเชน่ในระดบัเมอืงหรือใช้

กบัสถำนทีเ่ล็กๆหรือระบตุ ำแหน่งทีแ่น่นอนเชน่

at ใชร้ะบเุวลำ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เชน่

at ใชก้บัส ำนวนทีเ่กีย่วกบัเวลำ เชน่

Prepositions บุพบท

1. กำรใช้ in on at กบัเวลำ



     on Silom Road บนถนนสลีม

     on the way home ในระหวำ่งทำงกลบับำ้น

     on the table บนโตะ๊

     on the ceiling บนเพดำน

     on the sidewalk บนทำงขำ้งถนน

     on the floor บนพ้ืน

     on the train บนรถไฟ

     on a bicycle บนรถจกัรยำน

     on the wall บนผนงั

     on the coast บนชำยฝั่ง

     on paper บนกระดำษ

     on business วำ่ดว้ยเรือ่งธุรกจิ

     on tour ในขณะทอ่งเทีย่ว

     on the radio ในวทิยุ

     on air ขณะออกอำกำศ

     on television ในโทรทศัน์

     on the phone ทำงโทรศพัท์

     on purpose โดยต ัง้ใจ

     on fire ในขณะไฟไหม้

     on the list ในรำยชือ่

     on pleasure เพือ่ควำมสนุกสนำน

     on duty ในขณะปฎบิตัหิน้ำที่

     on guard เตรียมพรอ้ม

     in Chiang Mai ในจงัหวดัเชียงใหม่

     in Asia ในทวีปเอเชีย

     in the world ในโลก

     in the army ในกองทพั

     in the sky ในทอ้งฟ้ำ

     in the river ในแมน่ ้ำ

     in the sea ในทะเล

     in the parking lot ในลำนจอดรถ

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

on ใชก้บัส ำนวนตอ่ไปน้ี

on ใชเ้ชือ่มตอ่ระหวำ่งสองทีเ่ชน่

on ใชก้บัต ำแหน่งบนพ้ืนผวิเชน่

in ใชก้บัสถำนทีท่ีค่อ่นขำ้งใหญเ่ชน่เมอืงจงัหวดั ประเทศหรือทวีปเชน่

นอกจำกน้ียงัยงัมีค ำว่ำ

   during แปลวำ่ ระหวำ่ง

   till, until ใชเ้กีย่วกบัเวลำแปลวำ่ จนกระท ั่ง จนถงึ

   before ใชเ้กีย่วกบัเวลำแปลวำ่ กอ่น

   after ใชเ้กีย่วกบัเวลำแปลวำ่ หลงั

   from ใชก้บัเวลำหรือสถำนทีแ่ปลวำ่ นบัต ัง้แต่

   from...to แปลวำ่ จำก...ถงึ

   behind แปลวำ่ ขำ้งหลงั

   from...till แปลวำ่ ต ัง้แต.่..ถงึ

   inside แปลวำ่ ขำ้งใน ภำยใน

   between... and แปลวำ่ ระหวำ่ง...ถงึ

   by แปลวำ่ดว้ย(ใชก้บักำรเดนิทำงดว้ยยำนพำหนะแปลวำ่) ขำ้ง ใกล้

   in front of แปลวำ่ ขำ้งหน้ำ

   outside แปลวำ่ ขำ้งนอก ภำยนอก



กลับไปยังหนา้เดมิ

     Subjective ประธำน Objective กรรม
     I (ฉนั) me (ฉนั)

     You (คณุ) you (คณุ)

     We (พวกเรำ) us (พวกเรำ)

     They (พวกเขำ) them (พวกเขำ)

     He (เขำ) him (เขำ)

     She (หล่อน) her (หล่อน)

     It (มนั) it (มนั)

Possessive adjective Possessive pronoun
     my mine ของฉนั

     your yours ของคณุ

     our ours ของพวกเรำ

     their theirs ของพวกเขำ

     his his ของเขำ

     her hers ของหล่อน

     its - ของมนั

     เอกพจน์ พหพูจน์
     I - myself we  - ourselves

     you - yourself you - yourselves

     he - himself they - themselves

     she - herself

     it - itself

     Subjective Objective Possessive adjective Possessive pronoun Reflexive pronoun 
     I me my mine myself

     You you your yours yourself

     We us our ours ourselves

     They them their theirs themselves

     He him his his himself

     She her her hers herself

     It it its - itself

     who ผูซ้ึง่ใชแ้ทนคน

     which ที ่ซึง่ อนั ใชกับัสตัว์และสิง่ของ

     that ที ่ซึง่ อนั ใชไ้ดท้ ัง้คนและสิง่ของ

     whom ผูซ้ึง่ ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของ

ประโยคและใชไ้ดเ้ฉพำะคน

เทำ่นัน้

     whose ซึง่...ของใชแ้สดงควำมเป็น

เจ้ำของตอ้งมคี ำนำมตำมหลงั

เสมอ

     what สิง่ซึง่ สิง่ที ่ใชเ้ฉพำะสิง่เทำ่น ัน้

     where ทีซ่ึง่ ใชก้บัสถำนที่

กลับไปยังหนา้เดมิ

1. Personal Pronoun ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนและกรรมของประโยค ไดแ้กค่ ำว่ำ

     I gave the ball to him.

Pronouns ค ำสรรพนำม

Pronoun คอืค ำทีใ่ชแ้ทนค ำนำม แบง่ออกไดเ้ป็น 4 แบบ ดงัน้ี

2.Possessive pronoun ท ำหน้ำทีเ่ป็นค ำแสดงควำมเป็นเจ้ำของไมต่อ้งมคี ำนำมตำมหลงั

(Possessive adjective) ท ำหน้ำทีเ่ป็นค ำแสดงควำมเป็นเจ้ำของตอ้งมคี ำนำมตำมหลงัเสมอ      

     The car hit her.

     They told us the secret.

     Their dog was hit by a car.

3.Reflexive pronoun ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของกริยำโดยเน้นว่ำประธำนเป็นผูก้ระท ำ

เชน่

     My wife belongs to the club.

     That car is mine.

     This book is yours.

     I am working by myself.

     He ate the whole cake by himself.

     She cut herself while making dinner.

ดตูำรำงกำรเปรียบเทยีบ

     This is the student whose house burned down last night.

     This is what I want to order for lunch.

     The school where I study is closed for the holiday.

4. Relative Pronoun (ประพนัธสรรพนำม) คอื สรรพนำมทีใ่ชเ้ป็นตวัเชือ่มประโยคไดแ้กค่ ำว่ำ

     The man who is playing chess is blind.

     There is a new pub which you might find interesting.

     The dog that is sleeping under my car is dirty.

     This is Pongsee whom you promoted last year.



กลับไปยังหนา้เดมิ

     Singular Plural

     boat      boats เรือ

     hat           hats หมวก

     house  houses บำ้น

     river        rivers แมน่ ้ำ

     chair     chairs เกำ้อี้

     boy         boys เด็กผูช้ำย

     girl              girls เด็กผูห้ญงิ

     computer    computers เครื่องคอมพวิเตอร์

     car           cars รถยนตร์

    

     Singular Plural

     cry cries รอ้งไห้

     fly flies แมลงวนั

     candy candies ลูกกวำด

     city cities เมอืง

     lady ladies สภุำพสตรี

     baby babies เด็กทำรก

     party parties งำนเล้ียง

     day days วนั

     key keys กญุแจ

     monkey monkeys ลิง

     Singular       Plural

     tomato         tomatoes มะเขอืเทศ

     mango         mangoes มะมว่ง

     potato         potatoes มนัฝร ั่ง

     pamelo        pameloes สม้โอ

     hero                heroes วีระบรุุษ

     Singular       Plural

     zoo                     zoos สวนสตัว์

     radio         radios วิทยุ

     studio         studios โรงถำ่ยท ำ

     photo   

     piano      

     casino   

     Singular Plural

     woman                women ผูห้ญงิ

     man                            men ผูช้ำย

     child                    children เด็ก

     knife                      knives มดี

     tooth                        teeth ฟนั

     foot                            feet เทำ้

     bus                     buses รถบสั

     person        people คน ประชำชน

     leaf                   leaves ใบไม้

     wife                      wives ภรรยำ

     life                       lives ชีวิต

     loaf                 loaves กอ้น แถว (ขนมปงั)

     box                   boxes กล่อง

     kiss                  kisses จูบ

     glass       glasses แกว้ กระจก

     cactus             cacti ตน้ตะบองเพชร

     fungus         fungi เช้ือรำ

     nucleus     nuclei นิวเคลียส

     syllabus    syllabi หลกัสตูร

     thesis         theses วิทยำนิพนธ์

     crisis             crises วิกฤตกิำรณ์

     phenomenon  phenomena ปรำกฎกำรณ์

     criterion  criteria บรรทดัฐำน มำตรกำร

กำซโิน

Nouns ค ำนำม

ค ำนำมคอืค ำทีใ่ชเ้รียกชือ่คน สตัว์ สิง่ของมดีงัน้ี

The plural of nouns (ค ำนำมพหูพจน์)

1.ค ำนำมทีอ่ยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเตมิ s หรือ es ท้ำยค ำ

2.ค ำนำมทีล่งท้ำยด้วย yหน้ำ y เป็นพยญัชนะเมือ่ต้องกำรท ำเป็นนำมพหูพจน์ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเตมิ es

Note:ถำ้หน้ำ y เป็นสระให้เตมิ s ไดเ้ลย

Note:ถำ้หน้ำ o เป็นสระให้เตมิ s ไดเ้ลย

3. ค ำนำมทีล่งท้ำยด้วย o หน้ำ o เป็นพยญัชนะให้เตมิ es

4. ค ำนำมพหูพจน์บำงตวัจะเปลี่ยนรูปไปจำกนำมเอกพจน์

ค ำยกเว้น แมว้่ำหน้ำo จะเป็นพยญัชนะแตต่อ้งเตมิ s ไดเ้ทำ่นัน้

รูปถำ่ย

เปียโน



     Singular  Plural

     sheep  sheep แกะ

     fish                fish ปลำ

     species  species ชนิด

     deer             deer กวำง

5. ค ำนำมบำงค ำทีม่ีรูปเดียวกนัท ัง้เอกพจน์และพหูพจน์

6.ค ำนำมบำงค ำมีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์

Examples:

     news ขำ่ว

     The news is on at 6.30 p.m.

     athletics:นกักฬีำ นกักรีฑำ

     Athletics is good for young people.

     liguistics:ภำษำศำสตร์

     Linguistics is the study of language.

     darts เกมปำเป้ำ

     Darts is a popular game in England.

     politics    กำรเมอืง

7.ค ำนำมบำงค ำเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์

     trousers: กำงเกงขำยำว

     My trousers are too tight.

     jeans: กำงเกงยีนส์

     Her jeans are black.

     glasses: แว่นตำ

     Those glasses are his.

     scissors กรรไกร

     shorts กำงเกงขำส ัน้

     thanks ขอบใจ

     stairs บนัได

     congratulations ขอแสดงควำมยนิดี

     wages คำ้จ้ำง คำ่แรง

     spectacles แว่นตำ

     goods สนิคำ้

Countable and Uncountable Nouns (นำมนบัได้และค ำนำมนบัไม่ได)้

1.Countable nouns (นำมนบัได)้

a. ส ำหรบัสิ่งทีเ่รำสำมำรถนบัได้เช่น

     one dog สนุขัหนึง่ตวั

     a cat      แมวหนึง่ตวั

     six men   ผูช้ำยหกคน

     a house  บำ้นหนึง่หลงั

b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น

     three dogs สนุขัสำมตวั

     ten ducks เป็ดสบิตวั

     a woman ผูห้ญงิหนึง่คน

     the shops. รำ้นคำ้หลำยรำ้น

2. Uncountable nouns (นำมนบัไม่ได)้

a. คือสิ่งทีเ่รำไม่สำมำรถนบัได้เช่น

     tea น ้ำชำ

     sugar  น ้ำตำล

     water  น ้ำ

     air  อำกำศ

     rice  ขำ้ว

     food อำหำร

     milk  นม

     snow หมิะ

     dust ฝุ่ น

     wood ไม้

     hair ผม

     money เงนิ

     meat เน้ือ

     coffee กำแฟ



กลับไปยังหนา้เดมิ

b. นำมทีบ่อกอำกำร ควำมรู้สกึ สภำพ ลกัษณะเช่น

     richness  ควำมร ่ำรวย

     movement ควำมเคลื่อนไหว

     beauty ควำมสวย

     love ควำมรกั

     knowledge  ควำมรู้

Compound Nouns (ค ำนำมผสม)

ค ำนำมผสมเป็นกำรเอำค ำต ัง้แตส่องค ำขึน้ไปมำผสมกนัซึง่เป็นกำรผสมระหว่ำง

1.noun +noun

     girl + friend = girlfriend  เพือ่นหญงิ

     traffic + lights =traffic lights    สญัญำณไฟจรำจร

     noun + verb

     head + ache = headache ปวดหวั

2. verb + noun

     work + man = workman  กรรมกร

3. noun + verb

     hair + cut = haircut กำรตดัผม

4. verb + prep.

     hold + up = holdup กำรปล้น

5. adj.+ noun

     green +house = greenhouse เรือนกระจก

     quick + silver = quicksilver  ปรอท

Proper Nouns (นำมเฉพำะ)

Capital letters อกัษรตวัพมิพ์ใหญ่

     :เรำใชอ้กัษรตวัพมิพ์ใหญส่ ำหรบั

1. ชือ่ นำมสกุล และต ำแหน่ง

     Somchai

     the President of the United States

2  ชือ่งำน ชือ่ภำพยนตรชือ่หนงัสือ

     Death in Venice, The Barber of Seville

3.ชือ่เดือน ชือ่วนั และชือ่วนัหยุด

     Main Street, Central Park, Silom Road

     Monday, October, Easter

     French Alps, the Nile , the Atlantic

6. ชือ่ถนน ชือ่อำคำรสถำนที ่ชือ่สวนสำธำรณะ

4. ค ำคุณศพัท์ทีม่ำจำกค ำนำมเฉพำะ

     Thai cooking, a German car

5. ชือ่ทำงภูมศิำสตร์
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Gerunds กริยำที่เตมิ ing

คอืกำรน ำเอำค ำกรยิำมำเตมิ ing ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนกรยิำ เป็นกรรมและใชใ้นค ำนำมผสมมลีกัษณะกำรใชด้งัน้ี

1. ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนของกรยิำเชน่

     Walking is good for your health.

2. ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมของกรยิำเชน่

     He stops smoking.

3. ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมตำมหลงัค ำบพุบทเชน่

     Thank you for coming.

4. ใชใ้นค ำนำมผสมเชน่

     Swimming pool

     Sleeping pill

กรยิำทีใ่ชต้ำมดว้ย gerund ไดแ้กค่ ำว่ำ

     admit ยอมรบั

     miss พลำด

     finish เสร็จสิน้

     postpone เลือ่น

     deny ปฎเิสธ

     avoid หลีกเลีย่ง

     keep (on) ท ำตอ่ไป

     mention เอย่ถงึ

     understand เขำ้ใจ

     quit เลกิ

     stop หยุด

     dislike ไมช่อบ

     imagine จนิตนำกำร

     practise ฝึกฝน

     risk เสีย่ง

     can't help อดไมไ่หว

     object to คดัคำ้น

     insist of  ประกอบดว้ย

     keep on ท ำตอ่ไป

     look forward to รอคอย

     think of คดิถงึ

     It's no use ไมม่ปีระโยชน์

กรยิำทีต่ำมหลงั gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แตค่วำมหมำยแตกตำ่งกนั

1. remember จ ำได้

     remember +  to v 1จ ำไดว้่ำจะตอ้งท ำอะไรบำงอยำ่ง

     I hope I remember to pay the phone bill.

     remember + v ing จ ำไดว้่ำไดท้ ำอะไรไปแล้ว

     I still remember going to my first dance.

2.forget ลืม

forget +  to v 1 ลืมท ำอะไรบำงอยำ่ง

     Don't forget to buy some milk on your way home.

forget + v ing ท ำสิง่น ัน้ไปแล้วแตลื่ม

และตำมดว้ยโครงสรำ้งน้ีI'll never forget ........ing

     I'll never forget meeting Bill Clinton when he visited Thailand.

3. stop หยุด

stop +to v 1 หยุดท ำอะไรบำงอยำ่งเพือ่ไปท ำอยำ่งอืน่แทน

     Employess stop to have a break at 10 a.m.

stop + v ing เลกิท ำหรือหยุดท ำไปแล้ว

     You should stop eating too much.

4.regret เสยีใจ

regret +t o v 1เสยีใจทีจ่ะตอ้งบอกว่ำ

     I regret to tell you that your dog died today.

regret + v ing เสยีใจทีไ่ดท้ ำอะไรลงไปแล้ว

     I regret drinking too much last night.



5. try

try + to V1 พยำยำมท ำบำงอยำ่งในสิง่ทีย่ำก

     I tried to study but I was too tired.

try +Ving  ลองท ำบำงอยำ่ง

     I tried calling you but your line was busy.

6. sorry

sorry +to V1 เป็นกำรขอโทษในบำงสิง่ทีก่ ำลงักระท ำหรือก ำลงัจะกระท ำ

     I'm sorry to have troubled you.

sorry for /about + Ving   เสยีใจกบัสิง่ทีผ่ำ่นมำแล้ว

     I'm sorry for troubling you.

กรยิำตอ่ไปน้ีตำมไดท้ ัง้ gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แตค่วำมหมำย

เหมอืนกนัไดแ้กค่ ำว่ำ

     hate เกยีด

     love รกั

     like ชอบ

     prefer ชอบมำกกว่ำ

     begin เริม่ตน้

     start เริม่ตน้

     continue ด ำเนินตอ่ไป

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ
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Articles ค ำน ำหน้ำนำม

 ค ำ article แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ

A. Indefinite Article ไดแ้ก่ a, an

B. Definite Article ไดแ้ก่ the

A. Indefinite Article ได้แก่ a, an

หลกักำรใช้ a, an

1. ใช้ an น ำหน้ำค ำทีข่ึน้ตน้ดว้ยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสยีงสระไมว่ำ่จะเขียนขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะก็ตำมเช่น

     an elephant, an hour, an umbrella, an apple

2. ใช้ a, an น ำหน้ำค ำนำมเอกพจน์ทีน่บัไดเ้สมอทีม่คีวำมหมำยเป็น"หนึ่ง"

     She has a dog.

     Give me an apple.

3. ใช้ a,an น ำหน้ำค ำทีบ่อกอำชีพ

     Junior's father is a doctor.

     I want to be a teacher.

4. ใช้ a, an น ำหน้ำนำมเอกพน์ทีแ่ปลเป็นตอ่...(หน่วย)

     Oranges cost 50 baht a kilogram.

5. ใช้ a กบักำรเจ็บไขไ้ดป่้วยเช่น

     a stomachache, a headache, a fever

     I ate somtam at lunch and now I have a stomachache.

6. ใช้ a,an ในประโยคอทุำนตำมหลงั what เช่น

     What a nice dress!

     What an old man!

เรำจะไมใ่ช้ a,an กบัสิง่ตอ่ไปน้ี

1.กบัค ำนำมทีน่บัไมได ้(uncountable nouns)

2.ไมใ่ช้น ำหน้ำชือ่วชิำ ชือ่กีฬำ ชือ่ประเทศ ชือ่เมอืง ชือ่มหำวทิยำลยั

3.ไมใ่ช้หน้ำค ำทีเ่ป็นมื้ออำหำร breakfast, lunch, dinner

B. Definite Article ได้แก่ the

หลกักำรใช้ the

1. ใช้กบัค ำนำมนบัไดเ้อกพจน์และพหพูจน์ทีเ่ป็นกำรช้ีเฉพำะเจำะจงลงไปวำ่คนไหน อนัไหน สิง่ไหน

2. ใช้ the น ำหน้ำค ำนำมทีม่สีิง่เดียว

     the sun, the moon, the sky

3. ใช้ the น ำหน้ำชือ่ครอบครวัเช่น

     The Browns, The Lees

4. ตำมปกตเิรำใช้ the น ำหน้ำชือ่หนงัสอืพมิพ์เช่น

     The Nation, The Times, The Sun

5. ใช้ the กบัชือ่สถนำที่

     ทะเล the Pacific

     เทอืกเขำ the Himalayas

     แมน่ ้ำ the Mississippi

     ทะเลทรำย the Sahara

     โรงแรม the Plaza

     โรงหนงัโรงละคร the Playhouse

     พภิธิภณัฑ ์  the National Museum

     ชือ่ประเทศทีม่คี ำวำ่ Republic, Kingdom, State

6. ใช้ the เมือ่เรำพูดโดยท ั่วไปในเรือ่งเครือ่งดนตรี

the piano

     I play the guitar.

7. ใช้ the ก่อนค ำวำ่ same

     Your shirt is the same color as mine.

8. ใช้ the + ค ำคุณศพัท์เมือ่กลำ่วถงึกลุ่มบคุคลเป็นพเิศษ

     the rich, the sick, the poor

9. ใช้ the กบัค ำนำมทีเ่รำไดก้ลำ่วมำแลว้ท ัง้ผูพู้ดและผูฟ้งัรูว้ำ่ก ำลงัพูดถงึสิง่ใด

เรำจะไมใ่ช้ the กบัสิง่ตอ่ไปน้ี

1.ไมใ่ช้ the น ำหน้ำนำม+จ ำนวนเช่น

     room 255

2.ไมใ่ช้ the เมือ่เรำพูดถงึสิง่ของหรือบคุคลโดยท ั่วไป

     I'm afraid of spiders.

กลับไปยังหนา้เดมิ
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รูปปฎเิสธ ค ำยอ่

    is      is not isn't

    am am not -

    are are not aren't

    was was not wasn't

    were were not weren't

    do do not don't

    does does not doesn't

    did did not didn't

    has has not hasn't

    have have not haven't

    had had not hadn't

    can can not can't

    could could not couldn't

    may may not mayn't

    might might not mightn't

    will will not won't

    would would not wouldn't

    shall shall not shan't

    should should not shouldn't

    must must not mustn't

    need need not needn't

    dare dare not daren't 

    ought ought not oughtn't 

    used to used not to usedn't to

verb to be ไดแ้ก่ค ำวำ่ is, am, are, was, were แปลวำ่"เป็น, อยู,่ คือ"

be เป็นรูปเดมิเมือ่กระจำยรูปจะไดเ้ป็น   is,am,are เปลีย่นเป็นช่องทีส่องคือ was were และเปลีย่นเป็นช่องทีส่ำมคือ been

Helping or Auxiliary Verbs กริยำช่วย

กรยิำช่วยมดีว้ยกนัท ัง้หมด 24 ตวัดงัน้ี

ใช้กบั Present tense (ปจัจุบนักำล)

   is ใช้กบัประธำนเอกพจน์

   am ใช้กบัประธำนค ำวำ่ I

   are ใช้กบัประธำนพหจูน์

   ใช้กบั Past tense (อดีตกำล)

   was ใช้กบัประธำนเอกพจน์

   wereใช้กบัประธำนพหพูจน์

หน้ำทีข่อง verb to be

1.ท ำหน้ำทีช่่วยกรยิำตวัอืน่ในประโยค continuous tense และประโยค Passive voice

    They are watching tv.

     She was writing to her parents.

    A dog was killed by bad man.

    Be gentle!

Verb to do ไดแ้ก่ค ำวำ่ do, does, did

ใช้กบั Present tense (ปจัจุบนักำล)

2.ใช้กบัประโยคทีม่คี ำนำม (noun) หรือค ำคุณศพัท์ (adjective) ตำมหลงั

    We are students.

3.ใช้กบัประโยคขอรอ้งและค ำส ัง่(ในรูปของ be) เช่น

    Be careful!

does ใช้กบัประธำนเอกพจน์

do   ใช้กบัประธำนพหพูจน์

ใช้กบั Past tense (อดีตกำล)

did ใช้ไดท้ ัง้ประธำนเอกพจน์และประธำนพหพูจน์

   She doesn't go to school by bus.

   Does she go to school by bus?

Past Simple

Verb to do

ใช้กบั present Simple หรือ past Simple เมือ่เรำตอ้งกำรเปลีย่นจำกประโยคบอกเลำ่เป็นประโยคค ำถำมและประโยคปฎเิสธ

Present Simple

   She goes to school by bus.

   Dum went to the post office yesterday.

   Dum didn't go to the post office yesterday.

   Did Dum go  to the post office yesterday?

Note: เมือ่เอำ Verb to do เขำ้มำช่วยกรยิำจะตอ้งเป็น V1เสมอ



 

Verb to have ไดแ้ก่ค ำวำ่ has,have,had

   has ใช้กบัประธำนเอกพจน์

   have ใช้กบัประธำนพหพูจน์

   Has Frank  seen the rainbow?

  They have watched the movie.

  They haven't watched the movie.

   had ใช้ไดท้ ัง้ประธำนเอกพจน์และพหพูจน์ในรูปของ past

1. เรำจะใช้กบั Present Perfect Tense และ Past Perfect tense เช่น

   Frank has seen the rainbow.

   Frank hasn't seen the rainbow.

   Have they watched the movie?

2. Verb to have ทีเ่ป็นกรยิำแทแ้ปลวำ่ "ม"ี   "รบัประธำน"เช่น

   I have a new dress.

   I have lunch early every day.

เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธและค ำถำมใหเ้อำ Verb to do มำช่วยเช่น

   We don't have a new home.

   Do we have a new home?

can  could  แปลวำ่ "สำมำรถ"

1.ใช้กลำ่วถงึควำมสำมำรถวำ่สำมำรถท ำสิง่น้ีสิง่น ัน้ไดเ้ช่น

   I can play the piano.

   I can speak French.

ในรูปประโยคปฎเิสธและค ำถำมสำมำรถใช้ can ไดเ้ลยเช่น

   She can't drive.

   Can you drive?

2.เรำจะไมใ่ช ัcan กบั infinitive หรือ participles แตเ่มือ่จ ำเป็นเรำจะใช้ค ำอืน่แทนเช่น

   Are you be able to go home late?

   She will be able to drive soon.

3. เรำใช้ can และ could

3.1 กบัควำมสำมำรถ (ability)

   I can use a computer.

3.could เป็น past ของ can เรำใช้ could ส ำหรบัควำมสำมำรถท ั่วไป หรือกำรอนุญำตเช่น

   She could speak three languages when she was five.

   He finished his home work. He could go out to play.

3.2 กำรขอหรือกำรใหอ้นุญำต

   Can I use your bicycle?

   You can leave early today.

แตถ่้ำเป็นแบบสภุำพหรือเป็นทำงกำรเรำจะใช้ could เช่น

   Could you hand me that book,please?

3.3 กำรขอรอ้ง (requests)

   Can you .... ?

   could you...? สภุำพกวำ่

   Do you think you could...?

   can you take this bag?

   Could you loan a hundred baht?

   Do you think you could help me move this box?

3.4 เสนอตวัเพือ่ช่วยเหลือ (offers) เช่น

   Can I turn the air on for you ?

3.5 พูดถงึควำมเป็นไปไดแ้ละคำดคะเนในสิง่ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ (possibility and probability)

ใช้ can กบัสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นไปได ้เช่น

   This road can be dangerous at night.

may  might

1.ใช้กบักำรพูดถงึกำรมโีอกำสของบำงสิง่บำงทอีำจเป็นจรงิหรืออำจจะเกดิขึน้เช่น

   I may go to visit my parents in this weekend. (บำงทโีอกำสจะเป็น 50%)

   Jane might go with me. (บำงทโีอกำสจะเป็น 30% )

3.กำรใช้ may/might กบั have ใช้แสดงกำรคำดคะเนทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอดีต

   We may take a day off  next week.

   He might call me tonight.

2. might ไมไ่ดเ้ป็น past ของ may เรำจะใช้ might เมือ่เรำมโีอกำสทีน้่อยกวำ่ may เช่น

may/might + have +V3

   She may have gone out when I phoned her.

   A: I can't find my book.

   B:You might have left it at school.

4. ใช้ may might ในกำรขออนุญำตเช่น

   May I sit here?

   I wonder if I might have another cup of coffee?

5.  ใช้ may   ในกำรอนุญำตและไมอ่นุญำตเช่น

   Children may not play alone in the pool.

   A: May I turn the TV on?

   B: Yes, of course you may.



will  would

will

1.ใช้เมือ่เรำพูดถงึอนำคต

   I will go to school early tomorrow.

   Would you turn the volume down please?

2.ใช้กบัประโยค Would you mind if....

   Would you mind if I smoke?

2.ใช้ will   แสดงกำรขอรอ้งอยำ่งสภุำพเช่น

   Will you open the door for me please?

would เป็นอดีตของค ำว่ำ will

1.ใช้ในประโยคขอรอ้งทีส่ภุำพกวำ่ will

3. ใช้ would กบัค ำ rather แปลวำ่ ควรจะ....ดีกวำ่ ตวัยอ่ 'd rather

   ใช้ในกำรเลือกอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง

   I'd rather study harder this year than go to summer school.

4. ใช้ would กบั like to ในีรูปค ำถำมเป็นกำรเช้ือเชญิเช่น

1.ใช้ในประโยคอนำคตกำล (Future tense) ตำมปกตแิลว้ shall ใช้กบั ประธำน I และ We

2. ใช้ในกำรเสนอหรือใหค้ ำแนะน ำ และใช้เมือ่ขอค ำแนะน ำเรำจะใช้

   Shall I...?

   Would you like to go dancing with me?

shall  should

shall 

   Shall we ...?

   Shall I carry your books?

   Shall we go shopping?

Should

1.ใช้เมือ่พูดเกีย่วกบัภำระหน้ำทีแ่ละควำมคดิเห็นทีใ่กลเ้คียงกนัเช่น

   People should be careful about food.

   She shouldn't act like that in public.

2. ใช้ Should I....? ส ำหรบักำรขอค ำแนะน ำ กำรยืน่มอืช่วยเหลือ เช่น

   Should I go out with him ?

   Should I help you clean up this area?

3. ใช้เมือ่กลำ่วถงึสิง่ทีค่วรจะท ำแปลวำ่"ควรจะ" เช่น

   You work all day. You should take a rest.

4. ใช้ should have +V3   ใช้พูดเกีย่วกบัอดีตโครงสรำ้งน้ีใช้กบัสิง่ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้หรืออำจจะเกดิหรือไมไ่ดเ้กดิขึน้เช่น

   They should have arrived here by now.

   I should have written a note for him

5. ใช้กบัประโยค if clause เช่น

   If I had a lot of money, I would be happy.

must

แปลวำ่ "ตอ้ง"ตำมดว้ยกรยิำช่องที ่1มหีลกักำรใช้ดงัน้ี

1. ใช้แสดงควำมจ ำเป็นทีต่อ้งกระท ำ

   You must hand your homework in tomorrow.

2. ใช้ในกำรใหค้ ำแนะน ำหรือกำรส ัง่กบัตวัเรำเองหรือกบับคุคลอืน่เช่น

   He really must stop drinking.

   You must sit there for two hours.

   You mustn't talk in the classroom.

3. เรำใช้ have to แทน must ได้

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรใช้ must และ have to

must   เป็นกำรส ัง่ควำมจ ำเป็นมำจำกบคุคลทีก่ ำลงัพูดหรือก ำลงัฟงั

have to พูดถงึควำมจ ำเป็นทีม่ำจำกภำยนอกบำงทอีำจจะเพรำะวำ่กฎหมำย

กฏระเบยีบหรือเป็นขอ้ตกลงเช่น

   I must go home now. It's going to rain soon.

   You must stop smoking.

   I have to stop smoking because I'm sick.

mustn't ใช้บอกบคุคลไมใ่หท้ ำสิง่น ัน้สิง่น้ี

   haven"t got to, don't have to ใช้พูดในบำงสิง่ทีไ่มส่ ำคญัเช่น

   You mustn't tell Dang. มคีวำมหมำยวำ่ (Don't tell Dang.)

   You don't have to tell your wife. หมำยควำมวำ่

   (You can if you like, but it is not necessary.)

4. ใช้ must เมือ่พูดถงึสิง่ทีเ่รำแน่ใจเช่น

   The boy keeps crying. He must be really sick.

need   เป็นไดท้ ัง้กรยิำช่วยและกรยิำแท้

1. เมือ่ใช้เป็นกรยิำแท ้need + to +V1

   He needs to clean his car.

   You need to water the flowers.

ถ้ำตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธและประโยคค ำถำม ใหเ้อำ Verb to do มำช่วย

   You don't need to help him.

   Do we need to reserve the room?

2.เมือ่ใช้เป็นกรยิำช่วยเรำไมค่อ่ยใช้เทำ่ไหรซ่ึง่สว่นใหญจ่ะเห็นกำรใช้

needn't เช่น

   You needn't explain. I understand.

3. กำรใช้ needn't + have +V3 แสดงถงึกำรกระท ำทีไ่มจ่ ำเป็นตอ้งท ำในอดีตแตท่ ำไปแลว้เป็นกำรเสยีเวลำเปลำ่

   Your mother needn't have cooked for us. We ate out.
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dare แปลวำ่ "กลำ้ "เป็นไดท้ ัง้กรยิำช่วยและกรยิำแท้

1. เป็นกรยิำแท ้dare + to +V1และเมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นประโยคปฎเิสธ

และประโยคค ำถำมใหเ้อำ Verb to do มำช่วยเช่น

   She dare to say what is right.

   I doesn't dare to tell him the truth.

2. เป็นกรยิำช่วยเรำไมน่ิยมใช้เป็นประโยคบอกเลำ่แตเ่รำจะใช้ daren't

กบัคนบำงคนไมก่ลำ้ท ำบำงสิง่บำงอยำ่งในขณะทีพู่ด

   I daren't look.

   I daren't touch it.

ought แปลวำ่ "ควรจะ" มหีลกักำรใช้ดงัน้ี

1.ใช้ ought ตำมดว้ย to เสมอใช้ในกำรแนะน ำสิง่ทีค่วรท ำใหก้บัคนอืน่รวมท ัง้ตวัเรำเองดว้ยมคีวำมหมำย

ใกลเ้คียงกบัค ำวำ่ Should เช่น

   I really ought to teach her English.

   People ought not to cross the road over there.

2.ใช้ ought to+ have +V3 พูดถงึสิง่ทีค่วรท ำในอดีตแตไ่มไ่ดท้ ำ

   You ought to have phoned him yesterday.

used to แปลวำ่ "เคย"

ปจัจุบนัเรำไมน่ิยมใช้ used to ในรูปแบบของกรยิำช่วยแลว้

เรำใช้เฉพำะเป็นกรยิำแทพู้ดถงึสิง่ทีท่ ำเป็นนิสยัในอดีต

ซึง่ปจัจุบนัไดห้ยุดไปแลว้เช่น

   I used to eat a lot.

   She used to be shy.

เมือ่เป็นประโยคค ำถำมและประโยคปฎเิสธเรำจะเอำ Verb to do เขำ้มำช่วย

   She is used to the cold weather.

เมือ่เอำ Verb to do จะตอ้งเปลีย่น use ใหเ้ป็นกรยิำช่องที ่1

(be) used to +noun / ing แปลวำ่ "เคยชนิ"

   I am used to driving at night.

   Did you use to have a dog?

   I didn't use to watch the news. (เป็นประโยคปฎเิสธเรำนิยมใช้ never used to )

   I never used to watch the news.
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adj./adv +er than

more +adj./adv than

 

the +adj./adv +est

the most +adj./adv

    tall taller tallest สงู

    long  longer     longest ยำว

    short   shorter    shortest ส ัน้

    young   younger  youngest ออ่น

    thick thicker thickest หนำ

    harder harder hardest แข็ง

    big bigger biggest ใหญ่

    hot hotter hottest รอ้น

    thin thinner thinnest ผอม

    fat fatter fattest อว้น

    sad sadder saddest เศรำ้

Comparisons กำรเปรียบเทียบ

 กำรรเปรียบเทียบมีอยู่ด้วยกนั 3 แบบคือ

1. กำรเปรียบเทียบในข ัน้ปกต ิมีโครงสรำ้งดงัน้ี ค ำทีน่ ำมำเปรียบเทียบอยูร่ะหวำ่งคอืค ำคณุศพัท์ (adjective) และค ำกรยิำวเิศษณ์ 

    Today is not so hot as yesterday.

    as.........as  ใชแ้สดงกำรเปรียบเทียบทีเ่ทำ่กนั

    Natee is as old as Ladda.

    not as....as /not so ........as   ใชแ้สดงกำรเปรียบเทียบทีไ่มเ่ทำ่กนั

the same......as  ใชแ้สดงกำรเปรียบเทียบทีเ่ทำ่กนั ค ำทีใ่ชร้ะหวำ่ง the same ......as จะตอ้งเป็นค ำนำม เชน่

Kanda's salary is the same as mine. หรือ Kanda gets the same salary as me.

Note: หลงั as/than ถ้ำไมม่ี verb ตำม เรำจะใช ้me/ him/ her/ them/ us

2. กำรเปรียบเทียบในข ัน้กวำ่ (comparative degree) เป็นกำรเปรียบเทียบคน 2 คน สิง่ของ 2 สิง่มีโครงสรำ้งดงัน้ี

    He is older than me.

    She is happier than him.

    She is more intelligent than me.

Note: 1.ในกำรเปรียบเทียบข ัน้กวำ่เรำสำมำรถใช ้a bit , a little, a lot, much, far,หรือ rather ขยำย

adjective หรือ adverb เชน่

    Prannee works much harder than Nittaya.

    The blue car is rather nicer than the red one.

2. ในกำรเปรียบเทียบข ัน้กวำ่เมือ่ตอ้งกำรแสดงใหเ้ห็นกำรเพิม่ขึน้หรือแปรตรงตอ่กนั

และในขอ้ควำมในสว่นทีส่องมกัจะเป็นผลของขอ้ควำมในสว่นแรกมีโครงสรำ้งดงัน้ี

the + adj./adv ข ัน้กวำ่ + (N) + (clause), the+ adj./adv ข ัน้กวำ่ + (N) +(clause)

 

    The harder you study, the more you learn.

    The faster you drive, the more dangerous it is.

3. กำรเปรียบเทียบในข ัน้สงูสดุ (superlative degree) เป็นกำรเปรียบเทียบใหเ้ห็นทีส่ดุมีโครงสรำ้งดงัน้ี

    Tom is the tallest in the class.

    Sunee is the most beautiful woman in Chiang Mai.

และถ้ำเรำตอ้งกำรจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นวำ่น้อยทีส่ดุใชโ้ครงสรำ้งน้ี

    the least +adj./adv

    This is the least expensive shirt I've ever bought.

กำรเปลีย่นข ัน้ปกตใิหเ้ป็นข ัน้กวำ่และข ัน้สงูสดุ

1. เตมิ er และ est ในค ำพยำงค์เดยีว

    He is tall.

    He is taller than me.

    He is the tallest player on the team.

2. เป็นค ำพยำงค์เดยีวมีสระเดยีวและตวัสะกดเดยีวท ำเป็นข ัน้กวำ่และข ัน้สงูสดุดว้ยกำรเตมิ

ตวัสะกดอกีตวัแลว้เตมิ er และ est      

    She is fat.

    She is fatter than her sister.

    She is the fattest girl in the company.



    dry drier driest แหง้

    lucky luckier luckiest โชคดี

    easy easier easiest งำ่ย

    pretty prettier prettiest น่ำรกั สวยงำม

    lazy lazier laziest ขีเ้กียจ

    happy happier happiest มีควำมสขุ

    clever cleverer cleverest ฉลำด

    simple simpler simplest งำ่ย

    narrow narrower narrowest แคบ

    shallow shallower shallowest ตืน้

    bitter bitterer bitterest ขม

    noble nobler noblest มีเกียรติ

    slowly more slowly most slowly ชำ้

    loudly more loudly most loudly ดงั

    quickly more quickly most quickly เร็ว

cleverer cleverest

more clever most clever

quieter quietest

more quiet most quiet

handsomer handsomest

more handsome most handsome

crueler cruelest

more cruel most cruel

commoner commonest

more common mos t common

    useful more useful most useful มีประโยชน์

    selfish more selfish most selfish เห็นแก่ตวั

    honest more honest most honest ซื่อสตัย์

    fertile more fertile most fertile อดุมสมบูรณ์

    dangerous more dangerous most dangerous อนัตรำย

    beautiful more beautiful most beautiful สวยงำม

    interesting more interesting most interesting น่ำสนใจ

    difficult more difficult most difficult ยำก

    important more important most important ส ำคญั

    suitable more suitable most suitable เหมำะสม

    good (well) better best ดี

    bad worse worst เลว

    much, many more most มำก

    little less least น้อย

    few fewer fewest น้อย

    near nearer nearest ใกล้

    far farther/ further farest/ furthest ไกล

    old older/elder oldest/ eldest แก่ เก่ำ

กลับไปยังหนา้เดมิ

3. ค ำพยำงค์เดยีวและสองพยำงค์ทีล่งทำ้ยดว้ย y ใหเ้ปลีย่น y เป็น i แลว้เตมิ er ในข ัน้กวำ่ เตมิ est ในข ัน้สงูสดุ

    Math is easy.

    Math is easier than chemistry.

    Math is the easiest subject at school.

ฉลำด

    quiet

4. ค ำทีม่ีสองพยำงค์และลงดว้ย er, re, le และ ow เตมิ er ในข ัน้กวำ่และเตมิ est ในข ัน้สงุสดุ

    I am clever.

    I am cleverer than you.

    I am the cleverest student in my grade.

5. ค ำกรยิำวเิศษณ์ทีล่งทำ้ยดว้ย ly ใหเ้ตมิ more ในข ัน้กวำ่และเตมิ most ในข ัน้สงุสดุ

6. ค ำทีส่ำมำรถเตมิไดท้ ัง้ er, est หรือ more, most

เงยีบ

    common ธรรมดำ

    handsome หลอ่

    cruel ใจรำ้ย

    clever

8. ค ำคณุศพัท์ทีส่ำมพยำงค์ขึน้ไปใหใ้ช ้more และ mostไดเ้ทำ่นัน้

9. ค ำทีไ่มเ่ป็นไปตำมกฎ

7. ค ำคณุศพัท์ทีม่ีสองพยำงค์ออกเสยีงยำวใช ้more และ most
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and but or yet for nor so

และ แต่ หรือ แมก้ระนัน้ เพรำะวำ่ และ...ไม่ ดงัน ัน้

กลับไปยังหนา้เดมิ

    Whether you win this race or lose it doesn't matter as long as you do your best.

    neither . . . nor

    whether . . . or

    as . . . as 

ไม.่...และ

หรือไม่

เทำ่กบั

    Polonius said, "Neither a borrower nor a lender be."

ไมเ่พียงแต.่....ยงัอกีดว้ย

ไมแ่ต่

ไม.่....ก็

    as if รำวกบัวำ่

    before ก่อน

    because เพรำะวำ่

    as long as หำกวำ่ ตรำบใด

whereas ในขณะที่

wherever ทีไ่หนก็ตำม

while ท ัง้ๆที่

in order that เพือ่วำ่

once เมือ่คร ัง้ในอดีต

since เนื่องจำก ต ัง้แต่

than กวำ่

so that เพือ่ทีจ่ะ

when เมือ่

whenever เมือ่ไหรก็่ตำม

where ทีซ่ึง่

though แมว้ำ่ ถงึแมว้ำ่

till จนกระท ั่ง

unless ถ้ำ

until จนกระท ั่ง

Conjunctions ค ำสนัธำน

 Coordinating Conjunctions (ค ำสนัธำนทีเ่ชือ่มขอ้ควำมทีเ่ทำ่เทยีมกนั)

    and = และ ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีค่ลอ้ยตำมกนัท ำหน้ำทีเ่ชือ่มค ำทีเ่ป็นชนิดเดียวกนัเช่นกรยิำกบักรยิำ ค ำนำมกบัค ำนำม

    but = แต ่ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีข่ดัแยง้กนั

    or= หรือ มฉิะนัน้ ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีใ่หเ้ลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง

    yet= แมก้ระนัน้ ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีข่ดัแยง้กนั

    so = ดงันัน้ ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีแ่สดงควำมเป็นเหตุเป็นผลกนั

    for= เพรำะวำ่ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีแ่สดงควำมเป็นเหตุเป็นผลกนั

    nor = และ...ไม ่ ใช้เชือ่มขอ้ควำมทีค่ลอ้ยตำมกนั

    I love Pranee and Pongsee.

    The car is nice, but it is too expensive.

    He seems happy, yet he never smiles.

    You can have a sandwich or fried rice for lunch.

    I was not allowed to eat in the resautrant, for I was not waering a jacket.

    Somkiet is neither rich nor handsome.

    Direk hates traffic jams, so he decided not to study in Bangkok .

Subordinating Conjunctions (ค ำสนัธำนทีเ่ชือ่มอนุประโยคเขำ้ดว้ยกนั)

    after หลงัจำก even if แมว้ำ่

    although แมว้ำ่ ถงึแมว้ำ่

    as เนี่องจำก

even though แมว้ำ่ ถงึแมว้ำ่

if ถ้ำ

Correlative Conjunctions (ค ำสนัธำนควบ)เป็นค ำสนัธำนทีใ่ช้ควบคูก่นั

    She led the team not only in statistics but also by virtue of her enthusiasm.

    both . . . and

    not only . . . but also

    not . . . but

    either . . . or 

ท ัง้...และ



กลับไปยงัหนา้เดมิ

Punctuation เครือ่งหมำยวรรคตอน
Period ( . )

1.ใชเ้มือ่จบประโยคในประโยคบอกเล่ำหรือประโยคค ำส ั่ง

I saw the boy.

Let's go to the shop.

Give me the pen please.

2.ใชห้ลงัอกัษรยอ่ตำ่งๆหรือค ำยอ่

Dr.=Doctor, adv.=adverb U.S.A.=United States of America

Comma ( , )

1.ใชค้ ั่นเพือ่แยกค ำนำมซอ้น

Thailand, a country in Asia, is famous for its beautiful temples.

2. ใชแ้ยกระหว่ำงค ำทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนัเชน่

I want a car, a motorcycle, and a bicycle.

3.ใชแ้ยกค ำคณุศพัท์ทีบ่อกสี

a blue, yellow bicycle

4.ใชแ้ยกค ำคณุศพัท์ทีต่ำมหลงัค ำนำม

The modal is dark, tall and handsome.

5. ค ั่นขำ้งหน้ำหรือขำ้งหลงัชือ่ เชน่

Christina, where have you been?

What would you like to eat, Pranee?

6. ค ั่นประโยคทีต่ำมหลงั Yes, No และ Well ทีข่ึน้ตน้ประโยค

Are you Thai? Yes, I am.

Well, I'm not sure if I can do that.

7.   ใชเ้พือ่แยกขอ้ควำมในประโยคค ำพูดเชน่

He said, "They are happy."

8.   ค ั่นระหว่ำงปีทีต่ำมหลงัเดอืน, ถนนกบัเมอืง,เมอืงกบัประเทศเชน่

Today is May 4th, 2000.

Dang lives at 56 Sukumvit Road, Bangkok.

Semi-colon ( ; )

1. ใชค้ ั่นประโยคทีม่เีครืองหมำย comma ค ั่นอยูแ่ล้วเชน่

Hello, Nittaya; Please come here.

2. ใชท้ ำหน้ำเพือ่เชือ่มประโยคสองประโยคทีม่เีน้ือหำเกีย่วพนักนัวำงไว้หน้ำ adverbไดแ้กค่ ำว่ำ

therefore(ดงันัน้) besides(นอกจำกน้ี) เป็นตน้

Canada is very cold; therefore people must wear heavy coats in the winter.



Colon ( : )

1.ใช ้colon กอ่นกำรประโยคอธบิำย

He decided to buy a car:he had to travel to the remote area.

2.ใชแ้จ้งรำยกำร ซึง่นิยมใชห้ลงัค ำเหล่ำน้ี the following หรือ as follows เป็นตน้ เชน่

We require the following for our camping trip: tent, bags, and boots.

Question Mark ( ? )

ใชก้บัประโยคค ำถำมเชน่

Is that food hot?

What is your nationality?

Do you like durian?

How tall are you?

Exclamation Mark ( ! )

ใชห้ลงัค ำอทุำนหรือประโยคอทุำน เชน่

Oh! you are so beautiful.

Watch out!

Go away!

Apostrophe ( ' )

1. ใชแ้สดงควำมเป็นเจ้ำของของค ำนำมท ัง้นำมเอกพจน์และนำมพหพูจน์ เชน่

The doctor's car

The men's club

Somkiet's dog

2.ใชแ้สดงควำมเป็นเจ้ำของของค ำนำมพหพูจน์ทีเ่ตมิ s หรือชือ่เฉพำะทีม่ ีs เชน่

The girls' books

Charles' school

2. ใชค้ ำยอ่หรือรูปยอ่

can't (cannnot)

it's (it is)

I'd rather (I woud rather)

Quotation Marks ( " " )

ใชเ้ขยีนคร่อมขอ้ควำมทีเ่ป็นประโยคค ำพูดเชน่

He said, "I am going home."

"I can help you move," Narong volunteered.

Hypen ( - )

ใชเ้พือ่เชือ่มค ำสองค ำใหเ้ป็นค ำเดยีวกนัเชน่

ex-husband

anti-American

two-day holiday

Dash ( - )

ใชเ้พือ่เน้นขอ้ควำมทีแ่ทรกเขำ้มำเพือ่อธบิำยหรือใชค้ ั่นค ำละไว้ในฐำนทีเ่ขำ้ใจหรือเปลีย่นใหม ่เชน่

I got lost, forgot my bag, and missed my plane-- it was a terrible trip.

If I had a lot of money, I would ---Oh, what am I thinking? I will never be rich.

กลับไปยงัหนา้เดมิ



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

   Infinitive Past Simple Past Participle Thai

   become became become กลำยเป็น

   begin began begun เริม่ตน้

   bend bent bent โคง้ งอ

   bet bet bet พนนั

   bite bit bitten (or bit) กดั ขบ ฉีก

   bleed bled bled เลือดออก

   blow blew blown พดั เป่ำ ตี

   bring brought brought น ำมำ เอำมำ

   build built built สรำ้ง กอ่สรำ้ง

   burst burst burst ระเบดิ

   buy bought bought ซ้ือ

   cast cast cast ขวำ้ง

   catch caught caught จบั ไดร้บั

   choose chose chosen เลือก

   cling clung clung เกำะ เอำเป็นทีพ่ึง่

   come came come มำ

   cost cost cost รำคำ

   dig dug dug ขดุ

   dive dived (or dove) dived ด ำน ้ำ

   do did done ท ำ

   draw drew drawn ลำก วำด เขยีน

   drink drank drunk ดืม่

   drive drove driven ขบั(รถ)

   eat ate eaten กนิ

   fall fell fallen ตก หลน่

   fight fought fought ตอ่สู้

   fling flung flung โยน พุง่ เหวีย่ง

   fly flew flown บนิ

   forbid forbade forbidden หำ้ม ไมอ่นุญำต

   forget forgot forgotten ลืม

   freeze froze frozen เย็นจนแข็ง หนำว

   get got got (or gotten) เอำ ไดร้บั

   give gave given ให้

   go went gone ไป

   grind ground ground บด ลบั

   grow grew grown เตบิโตขึน้

   hang (pictures) hung hung แขวน หอ้ย

   hang (people) hanged hanged แขวนคอ

   have had had มี

   hide hid hidden ซ่อน

   hurt hurt hurt ท ำรำ้ย ท ำอนัตรำย

   know knew known รู้

   lay laid laid วำง ออกไข่

   lead led led น ำ พำ

   leave left left ละทิง้ จำกไป

   lend lent lent ใหย้ืม

   lie lay lain นอน

   light lit lit จุดไฟ

   make made made ท ำ

   mistake mistook mistaken ท ำผดิ

   pay paid paid จำ่ย ช ำระ ใชใ้ห้

   quit quitted (or quit) quit หยุด ยุต ิเลกิ

   ride rode ridden ขี ่ขบั

   ring rang rung ส ัน่กระดิง่ ดงั

   rise rose risen ขึน้ ลุกขึน้

   run ran run วิง่

   saw sawed sawn เลือ่ย

   say said said พูด

   see saw seen เห็น

   seek sought sought คน้หำ

   sell sold sold ขำย

Irregular Verbs

Irregular Verbs กริยำรูปพิเศษ



   set set set ต ัง้ วำง จดั

   shake shook shaken เขยำ่ ส ัน่

   shine shone shone สอ่งแสง

   shrink shrank shrunk หดลง ส ัน้ลง

   sing sang sung รอ้งเพลง

   sink sank sunk จม ถอยลง

   slide slid slid สืน่ไถล เลือ่นไป

   speak spoke spoken พูด

   spin spun spun มว้น กรอ ปั่นฝ้ำย

   split split split แตก แยก

   spring sprang sprung โดดอยำ่งเร็ว เดง้

   sting stung stung ตอ่ย แทง

   stink stank stunk สง่กลิน่เหม็น

   strike struck struck ต ีตอ่ย กระทบ

   string strung strung ผกูเชือก ขงึสำย

   strive strove striven พยำยำม ขนัสู้

   swear swore sworn สำบำน ปฏญิำณ

   swell swelled swollen โตขึน้ หนำขึน้

   swim swam swum วำ่ยน ้ำ

   swing swung swung แกวง่ เหวีย่ง

   take took taken เอำ จบัหยบิ

   teach taught taught สอน

   tear tore torn ฉีก ขำด

   think thought thought คดิ

   throw threw thrown เหวีย่ง ขวำ้ง

   wake woke waken ตืน่ ปลุก

   wear wore worn สวม ใส่

    weave wove woven ทอผำ้ สำน

   weep wept wept รอ้งไห้

   wring wrung wrung บีบ ค ัน้

   write wrote written เขยีน

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ
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The Present Simple Tense

โครงสรำ้ง :    S + V1 (s, es)

หลกักำรใช้

                   1) ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีก่ระท ำซ ำ้ๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสยั (Repeated actions , customs and habits)

                            - He visits his family every weekend.               (repeated action)

                            - Ethiopians celebrate Christmas on 7 January.        (custom)

                            - He goes to be at nine o'clock every night.           (habit)

                    2) ใชก้บัเหตกุำรณ์ทีเ่ป็นจรงิเสมอ (universal truth)

                            - The earth goes round the sun.

                            - The sun rises in the east and sets in the west.

                            - The sun shines by day ; the moon shines by night.

                    3) ใชก้บัควำมสำมำรถ (ability)

                            - He plays the guitar very well.

                            - That man speaks English as well as he speaks his own language.

                     4) ใชแ้ทน Future หลงัค ำ if , unless, in case ในขณะทีป่ระโยคเงือ่นไข และค ำ when , until, as soon as,

                          before , after

                             - If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.

                             - We shall go out when the rain stops.

                             - We can't begin playing as soon as the whistle blows.

                            - I shall eat before he arrives.

       

                5) ค ำกรยิำบำงคน เรำจะไมใ่ชรู้ป present continuous tense แมว้ำ่เหตกุำรณ์นัน้จะก ำลงัเกดิขึน้

                          หรือก ำลงัด ำเนินอยูใ่นปจัจุบนัก็ตำม เชน่ verb to be --- I am late now. กรยิำเหลำ่น้ีแบง่ออกเป็น 6 ชนิดคอื

                                   5.1 กรยิำทีบ่ง่ภำวะทีบ่งัคบัไมไ่ด ้(verb for states over which we have no control)   

                                           ไดแ้ก ่กรยิำ see , hear , feel , taste , smell เชน่

                                                 -  I see that it is raining again.

                                                 -  I hear someone knocking at the door.

                                                 - This towel feels very soft.

                                                 - This soup tastes good. 

                                                 - His breath smells bad. 

                                   5.2 กรยิำทีแ่สดงควำมนึกคดิ (verb for ideas) เชน่ know (รู)้ , understand (เขำ้ใจ) , think (คดิ) ,

                                          believe (เชือ่) , disbelieve (ไมเ่ชือ่) , suppose (สมมุต)ิ , doubt (สงสยั) ,

                                         agree (เห็นดว้ย), disagree (ไมเ่ห็นดว้ย) , realize (ตระหนกั) , consider (พจิำรณำ) ,

                                          notice (สงัเกต) , recognize (จ ำได)้ , forget (ลืม) , remember (จ ำ) , recall (ระลกึได)้ เชน่

                                               - He now knows as much about the lesson as you do.

                                               - I believe what he is saying is true.

                                               - We agree to his suggestion.

                                               - The teacher considers him as an industrial srtudent.

                                               - I dony recall where I met him.               etc.

                                    5.3 กรยิำทีแ่สดงควำมชอบและควำมไมช่อบ (Verbs for liking and disliking) เชน่ like (ชอบ) ,

                                           dislike (ไมช่อบ) , love (รกั) , hate (เกลียด) , detest (ชงิชงั) , prefer (ชอบ) ,

                                            forgive (ยกโทษ) , trust (ไวใ้จ) , distrust (ไมไ่วใ้จ) เชน่

                                              - I like the movie I saw yesterday.

                                              - She detests people who are unkind to animals.

                                              - We prefer to go out without him.

                                              - I distrust this young lady.       etc.

                                    5.4 กรยิำทีแ่สดงควำมปรำรถนำ (verbs for wishing) เชน่   wish (ปรำรถนำ) , want (ตอ้งกำร) ,

                                           desire (ปรำรถนำ) เชน่

                                             - He wishes to leave as early as possible.

                                             - She wants to go to Italy.

                                             - We all desire happiness and health.

                                    5.5 กรยิำทีแ่สดงควำมเป็นเจำ้ของ (Verbs of possession) เชน่ possess (เป็นเจำ้ของ) ,

                                           have (ม)ี , own (เป็นเจำ้ของ) , belong to (เป็นของ) เชน่

                                            - He possesses two new cars.

                                            - She has more money than she needs.

                                            - I own several actres of land.

                                            - This bicycle belongs to my brother.



                                    5.6 กรยิำเฉพำะบำงค ำ (Certain other verbs) เชน่ be (เป็น อยู ่คอื) , appear (ปรำกฎ) ,

                                           seem (ดเูหมือน) , mean (หมำยควำมวำ่) , please (พอใจ) , displease (ไมพ่อใจ) ,

                                           differ (แตกตำ่ง) , depend (ขึน้อยูก่บั , พึง่พำ) , resemble (ดเูหมือน) , deserve

                                         (สมควรไดร้บั) , refuse (ปฏเิสธ) , result (สง่ผลให)้ , suffice (พอเพียง) , consist of

                                          (ประกอบดว้ย) , contain (ประกอบดว้ย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมำะสม คูค่วร) , suit (เหมำะสม) เชน่

                                          - She is very selfish.

                                          - He resembles his father.

                                          - She refuses to marry him.

                                          - New Zealand consists of two islands.

                                          - The pink dress she is wearing suits her. ......etc... 

                     6. ใชก้บั adverbs of time ดงัตอ่ไปน้ี

                          often (บอ่ยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บำงคร ัง้) , usually (โดยปกต)ิ , generally (โดยปกต)ิ,

                          normally (โดยปกต)ิ , frequently (บอ่ยๆ) , rarely (แทบจะไมเ่คย นำนๆ คร ัง้) , seldom (แทบจะไมเ่คย

                          นำนๆคร ัง้) , scarcely (แทบจะไมเ่คย นำนๆ คร ัง้) , hardly (แทบจะไมเ่คย) , never (ไมเ่คย) ,

                          in general (โดยปกต)ิ , now and again (บำงคร ัง้บำงครำว) , from time to time (บำงคร ัง้บำงครำว)

                         occasionally (บำงโอกำส) , as a rule (ตำมกฎ) , once a week (สปัดำห์ละคร ัง้) , once a month

                          (เดอืนละคร ัง้) , twice a week (สองคร ัง้ตอ่สปัดำห์) , three times a week (สำมคร ัง้ตอ่สปัดำห์) ,

                         every day (ทุกวนั) , every other day (วนัเวน้วนั) , every (night / month, week/year/  

                         Thursday) เชน่

                                - He is never late for school.

                                - He always studies grammar in the morning.

                                - She visits her parents every month.

รูปประโยคของ Present Simple คอื กรยิำในชอ่งทีห่นึ่ง ถำ้ประธำนเป็นเอกพจน์กรยิำตอ้งเตมิ s, หรือ es ถำ้ประธำนเป็นพหพูจน์ 

และ I กรยิำ ไมต่อ้งเตมิ s



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Present Continuous Tense

โครงสร้ำง :    S + is, am, are + Ving

หลกัการใช้

       1. ใช้กบัเหตกุารณท์ีก่ าลงัด าเนินอยูใ่นขณะนั้น (It describes something HAPENING NOW.) โดยมากจะมคี าบอก
            เวลา (Adverbs of Time) อยูด่ว้ย ไดแ้ก ่ now , at this moment , at the moment , today , at present,
            still เช่น
               - We are studying English at present.
               - You are wearing school uniform today.

       2. ใช้กบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในระยะยาว และไมจ่ าเป็นตอ้งท าในขณะทีพู่ด ปกตจิะมเีวลาก ากบัไว้ดว้ย เช่น this week ,
            this year , etc.. เช่น
               - She is knitting a pullover for her son. (She may or may not be knitting at the actual
                  moment of speaking.)
              - Tony usually walks to school but today he is going by bus.
              - The headmistress is writing a book.
              - We are studying English One this term.
              - My brother is revising for his exam this week.

       3. ใช้กบัเหตกุารณซ์ึง่จะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล ้ และเชือ่วา่จะเกดิขึน้แน่นอน มกัเป็นกรยิาทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหว
             และจะมเีวลาก ากบัไว้ เช่น
            - I am seeing him tomorrow.
            - He is leaving for London on Friday.
            - We are moving into a new house next month.
     
       4. ถ้า present continuous เชือ่มดว้ย and เราจะตดักรยิาช่วยตวัหลงัออก (When two continuous tenses
           are joined by "and" the auxilary verb may be dropped before the second verb.)
           - He is smoking a cigar and reading the newspaper.

       5. กรยิา Listen , look, watch , smell จงใจใช้แบบ continuous ได ้ เช่น
          - Don't disturb him now , he is listening to a radio play.
          - Why are you looking at that car?
          - Why are you smelling the fish?
          - The police are watching the house.
          - We are looking at the house as we are thinking of buying it.
          - The director is seeing the applicants today.
รูปประโยคใน Present Continuous คอื is , am , are ตามดว้ยกรยิาช่องที ่ 1 ซึง่เตมิ ing

หลกัการใช้ และโครงสร้าง ของ Tense แตล่ะ tense นั้น จ าให้ดนีะคะ ฝึกบอ่ยๆ แลว้จะเกง่คะ่

am

is

are

I

He, She, It
The boy

We, They , You
The boys

writing some letters.

doing homework.
working.

playing tennis.

reading in the library.



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Present Perfect Tense

โครงสรำ้ง :    S + have, has + V3

has

Present Perfect Tense ใช้กบั Adverbs of time ตอ่ไปน้ี since (ตัง้แต)่ , for (เป็นเวลา) , just(เพิง่จะ), already (เรยีบรอ้ยแล้ว) , yet (ยงั) , recently (เมือ่เร็วๆ น้ี ช่วงน้ี) , lately (เมือ่เร็วๆ น้ี ช่วงน้ี) , never (ไมเ่คย) , 
ever (เคย) , so far (จากบดันั้นจนบดัน้ี) , up to now (จากบดันั้นจนบดัน้ี) , up to the present time (จนถงึปัจจบุนั) ,
many times (หลายครัง้) , several times (หลายครัง้) , over and over (ครัง้แล้วครัง้เลา่) ,at last (ในทีสุ่ด)

   หลกัการใช้

    1. ใช้กลา่วถงึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี และยงัด าเนินหรอืมผีลตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั มกัมคี าวา่ since และ for อยูด่้วย
        since (ตัง้แต)่ ใช้กบัจดุเริม่ต้นของเหตุการณน์ั้นๆ ในอดตี (a point of time in the past)            เช่น        since then (ตัง้แตน่ั้น) , since yesterday (ตัง้แตเ่มือ่วาน) , since six o'clock (ตัง้แต ่ 6 โมง)
                          since last month (ตัง้แตเ่ดอืนทีแ่ล้ว) , since Christmas , since World War II ,
                          since the beginning of the year  , since I was born , since I was young.
          (หลงั since จะตามด้วย ค า หรอืวล ี ทีบ่อกอดตี หรอื จะตามด้วย ประโยคทีม่กีรยิาเป็นอดตี main clause)
            - We have lived in this house since our father died.
            - Since he has changed his job , he has been much happier.
            - That child has grown very much since I last seen him.
            - I have known him since 1990.
            - I have never seen him since last year.
            - My father has smoked since he was young.

        for (เป็นเวลา) ใช้กบัจ านวนเวลานับตัง้แตเ่หตุการณจ์นถงึขณะทีพ่ดู (a period of time)            เช่น        for twenty minutes (เป็นเวลา 20 นาท)ี , for four hours (เป็นเวลา 4 ชัว่โมง) ,
                          for   years (เป็นปีๆ) , for ages (เป็นเวลานาน) , for the last month (เป็นเวลาตลอดเดอืนทีแ่ล้ว),
                          for a long time (เป็นเวลานาน) , for the last two years (เป็นเวลาตลอดเวลา 2 ปีทีผ่า่นมา)
            - Billy hasn't written to me for three days.
            - I haven't seen John for many weks.
            - They have lived in this district for a long time.
            - Mary hasn't eaten any meat for over a year.

       (หมายเหตุ - แตถ่้าข้อความใน main clause เกีย่วกบัระยะเวลาให้ใช้ present simple และ clause หลงั since                          ให้ใช้ past simple เช่น
                           - It is (seems) a long time since our last holiday.
                           - It is eight years since I left university.
                           - It seems a long time since he left me.
                           - It is two weeks since I wrote to my boyfriend.
                           - How long is it since you moved into your new house?

      2. ใช้กลา่วถงึเหตุการณท์ีเ่พิง่กระท าเสร็จส้ินใหม่ๆ  จะมคี าวา่ just , recently (=lately ) = (not long ago) และ           lately ใช้กบัประโยคค าถามและปฏเิสธ
          - Have you finished your assignment?
          - Yes, I have just finished it.
         - The results have just been announced.
         - He has recently got married.
         - Have you been there lately?

     3. ใช้กบัค าวา่ yet และ already          yet (ยงั) ใช้กบั Question , Negative Answer และ Negative Statement
          already (เรยีบรอ้ยแล้ว) ใช้กบั Affirmative Statement และ Affirmative Answer
           - We have not yet read that book. (Neg. St.)
           - Has he come back yet ? (Question)
           - No, he has not come back yet. (Neg. Ans.)
           - Yes, he has already come back.
           - Yes, he has come back already.
      ****    already เมือ่เป็นการแสดงความประหลาดใจของผู้พดูจะใช้ในประโยคค าถาม
           - Have you finished your report already?

       4. ใช้กลา่วถงึเหตุการณใ์นอดตีและยงัไมจ่บในขณะทีพ่ดู จะมคี าวา่ ever , never          ever ใช้กบั Question
          never ใช้กบั Negative Statement และ Negative Answer
          - Have you ever been to America?       (Question)
          - No, I have never been there.       (Neg. Ans.)
          - Yes, I have been there .    
          - I have never palyed ice-skating. (Neg, St.)

      5.   ใช้กลา่วถงึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี แตไ่มไ่ด้บง่เวลาทีเ่กดิขึน้ให้ชดัเจน จะมคี าวา่ up to the present time ,             until now , so far , so far this month , at last, 
            - Up to the present time we have had no news from John.
            - I have received no answer from him so far.
            - He has finished his report at last.
     

       6. ใช้กลา่วถงึเหตุการณท์ีเ่กดิซ า้ซากหลาย ๆ ครัง้ จะมคี าวา่ many times, several times , over and over          - I have been to Hua-Hib many times.
          - She has seen "Jurassic Park" several times.
          - We have studied Tenses over and over.
        

       7. ใช้กลา่วถงึเหตุการณใ์นอดตีทีส้ิ่นสุดลงแล้ว แตเ่กีย่วเน่ืองกบัเหตุการณห์น่ึงซึ่งเกดิขึน้ในปัจจบุนัหรอือนาคต           - Janet has bought a car so that she will have transportation to work.
           - He has studied all day so that he can go to the dance tonight.

       8. ใช้กบัเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งยงัไมส้ิ่นสุด จะมคี าวา่ this month , this year          - Have you had a holiday this year?
          - You have done a lot of work this morning.
          - I have read two books this week.

      9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพมิพ์         Conversation --- I have lost my keys. Have you seen them? Yes, I have seen them.
                                          Yes, I saw them yesterday. (ถ้ามเีวลาบอก ใช้ past simple)
         Letters - -- Dear James,
                             I'm sorry that I haven't written to you for such a long time but I have been
                            very busy working for an examination.

finished the report.


had a drink.

sung many songs.

written a letter.

He , She , The girl

Affirmative(บอกเลา่)

We , They , You 


-
already

The girls

have

just

I


Negative(ปฏเิสธ)
-

yet
-

Question(ค าถาม)
-

yet
already



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Present Perfect Continuous Tense

โครงสรำ้ง :    S + have, has + been + Ving

หลกัการใช้

                  1. ใช้กบัเหตหุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตีและด าเนินเรือ่ยมาจนถงึปจัจุบนั และยงัคงด าเนินตอ่ไป ใช้กบัค าวา่ since และ for

                       ส่วนมากมกัจะใช้กบั verb ทีม่คีวามหมายเป็นการกระท าทีน่าน (long action) เช่น learn , lie , stay , sit ,

                       stand , study , sleep, rest , read , work , wait , play , etc. ตา่งกบั present perfect

                        ก็ตรงทีใ่ช้เน้นการกระท าทีต่อ่เน่ืองกนั และอาจจะด าเนินตอ่ไปในอนาคต

                               - We have been living here since 1987.

                                  (= We came here in the past and we are still living here now.)

                               - She's been waiting for a long time.

                                   (= She's still waiting now.)

                               - I've been studying English for eight years.

                                   ( = She's still studying English now.)

                               - James has been painting that door since three o'clock and he hasn't finished it yet.

                   (หมายเหต ุ - เหตกุารณ ์ ทัง้หลายเหลา่น้ียงัไมเ่สร็จส้ินลง)

                    2. ใช้กบัเหตกุารณซ์ึ่งไดเ้กดิขึน้และผา่นพน้ไปแลว้ แตย่งัคงทิง้รอ่งรอยให้เห็นไดใ้นขณะทีพ่ดู เช่น

                               - The workmen have been digging up the raod and now the traffic cannot pass.

                               - What have you been eating? Your lips and chin are purple.

                               - We have been driving along muddy roads and now the car is dirty.

                               - He has been drinking and can't walk straight .

                               - He has been studying all night and has fallen aslep in class.



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Past Simple Tense

โครงสรำ้ง :    S + V2

หลกัการใช้

       1. ใช้กบัการกระท าทีเ่กดิขึน้และส้ินสดุลงแลว้ในอดตี ซึง่จะมคี าทีบ่อกเวลาในอดตีก ากบัไว้อยา่งชดัเจน ดงัน้ี คอื

            yesterday (เมือ่วานน้ี) , last night (week/month/ year/..etc.)(...ทีแ่ลว้) , at that time (ในตอนนั้น),

           formerly (เมือ่กอ่น) , in the past (ในอดตี) ,  just now (เมือ่สักครูน้ี่) , ago (ทีแ่ลว้), once (ครัง้หน่ึง),

           in the old days (ในสมยักอ่น) , the day before yesterday (เมือ่วานซนื) , the previous day

           (วนักอ่น),  in those days (ในสมยันั้น) , the other day (วนักอ่น) , a few minutes ago

           ( 2-3 นาททีีผ่า่นมา), in 1990 , etc...

            - They came to see me last Thursday.

            - Two days ago I asked you to do the report.

            - I didn't go to school yesterday.

            - Did you learn French last year?

      2. ใช้กบัการกระท าอนัเป็นนิสัยหรอืเคยปฏบิตัมิาในอดตี แตป่จัจุบนัไมเ่กดิขึน้แลว้ เช่น

           - John lived in Manchester when he was young.

               (He doesn't live there now and he is no longer young. A completed action and

               a completed state)

           - In the old days we could travel all over Bangkok by boat.

           - Did your father smoke when he was young?

           - No, he didn't.

      3. ใช้กบัค าวา่ used to ซึง่แสดงถงึการกระท าอนัเป็นนิสัย หรอืเคยปฏบิตัมิาแลว้ในอดตี และในปจัจุบนั

           การกระท าอนันั้นมไิดเ้กดิขึน้อกี

                       used to + V1 (= เคยมาแลว้ในอดตี) เช่น

             - Mr. Smith used to teach in Japan. (But now he teaches in Thailand.)

             - In the past people used to travel on foot much more often.

             - You used to live in that house , didn't you?

       หมายเหต-ุ-- ประโยคทีม่คี าวา่ always, sometimes , often , usually , every day , etc...อาจจะเป็น

                            present หรอื past ก็ได ้ ถา้เป็น pasy จะตอ้งมคี าทีบ่อกเวลาในอดตีก ากบัไว้ดว้ย เช่น

                              - We usually learned English six hours a weeks when we were in M.3.

                              - She went to school every day last week.

      4. ใช้กบัการกระท าในอดตี แสดงล าดบัของความตอ่เน่ืองของเหตกุารณ ์ เช่น

                 - I opened my bag , took out some money and gave it to my brother.

                      หรอืใช้กบัการกระท าทีเ่กดิขึน้พรอ้มๆ กนั เช่น

                 - He took a bath and listened to the 6 o'clock news.

      5. ใช้กบั clause หลงัส านวน I would rather...... (ฉันอยากจะ...) , It's time ...... (ถงึเวลาแลว้),

           It's about time ........(ถงึเวลาแลว้) เช่น

                - I would rather you did your homework.

                - It's time the children went to bed.





กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Past Continuous Tense

โครงสรำ้ง :    S + was, were + Ving

หลกัการใช้

       1. ใช้กบัเหตกุารณท์ีก่ าลงัเกดิขึน้ในอดตีในเวลาทีบ่ง่ไว้ชดัเจน เช่น

                - They were learning English at eleven o'clock yesterday.

                - At nine o'clock last night we were watching television.

        2. ใช้กบัเหตกุารณ ์ 2 เหตกุารณท์ีก่ าลงัด าเนินอยูเ่ป็นเวลานานในเวลาเดยีวกนัในอด ี ซึ่งจะใช้ past continuous

              กบัทัง้สองเหตกุารณน์ัน้ เช่น

               - The students were thinking about their lunch while the teacher was explaining

                  new words.

                         (Two long actions happening at the same time in the past.)

               - She was singing as I was sweeping the floor.

       3. ใช้กบัเหตกุารณ ์ 2 เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี เหตกุารณห์น่ึงเกดิขึน้และก าลงัด าเนินอยู ่ และมอีกีเหตกุารณห์น่ึง

            ซึ่งเป็นเหตกุารณส้ั์นๆ เขา้มาแทรก (The first action was happening when the second ,

            shorter action happened.)

            เหตกุารณท์ีเ่กดิกอ่นและก าลงัด าเนินอยู ่ ใช้ past continuous

            เหตกุารณส้ั์นๆ ทีเ่ขา้มาแทรก ใช้ past simple

               - The student interrupted her while she was explaining how to use the machine.

                    (นกัเรยีนพดูสอดแทรกเธอ ในขณะทีเ่ธอก าลงัอธบิายถงึวธิกีารใช่เครือ่งจกัร)

               - When I came home , my mother was talking on the telephone.

               - While/As he was walking past the building , he heard a scream.

           หมายเหต ุ--- Clause ทีต่ามหลงั when (เมือ่) มกัใช้ past simple ส่วน clause ทีต่ามหลงั while (as) (ในขณะที)่

                                มกัใช้ past continuous แตถ่้าเหตกุารณท์ัง้สองเหตกุารณน์ัน้เกดิขึน้ในขณะเดยีวกนั หรอืเกอืบขณะเดยีวกนั

                                ก็ให้ใช้ past simple ทัง้สองเหตกุารณ ์ เช่น

                                - They left the hall as I entered it.

    

       4. ใช้กบัการกระท าทีเ่กดิขึน้ซ า้ซากในอดตี ในเวลาทีบ่ง่ไว้ชดัเจน

               - Last year he was taking paino lessons every day.

               - We were visiting my parents every evening while we were in Bangkok.

            หมายเหต ุ --- รปูประโยคทีใ่ช้ past continuous ในขอ้ 4 น้ี มคีวามหมายเหมอืนกบัรปูประโยคทีใ่ช้ past simple

                                 และเรานิยมใช้กบั past simple มากกวา่

I , He , She

John 

We, You , They ,

The boys

at eleven o'clock yesterday.

was

were

walking

running.

swimming.

sleeping 



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Past Perfect Tense

โครงสร้ำง :    S + had + V3

หลกัการใช ้

      1. ใช้กบัเหตกุารณ ์ 2 เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้และส้ินสุดลงแล้วในอดตี เหตกุารณห์น่ึงเกดิขึน้กอ่นอกีเหตกุารณห์น่ึง

              เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้กอ่น ใช้ Past Perfect

              เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้หลงั ใช้ Past Simple

              และมกัจะเชือ่มดว้ยค าวา่ when , before , after , until , as soon as , เช่น

                 - He had written to her four times when he got her reply.

                        (ใช้ past perfect เพือ่แสดงให้เห็นวา่เขาเขยีนถงึเธอ 4 ครัง้ กอ่นทีเ่ขาไดร้บัค าตอบจากเธอ)

       2. ใช้กบัค าวา่ by the time

            By the time + Past simple , Past Perfect

                 - By the time the sun set , we had left school.

                 - By the time the children went to bed , they had already finished their homework.

      3. ใช้หลงัค าวา่ that ในประโยค Indirect Speech ซึง่เปลีย่นมาจากประโยค Direct Speech เช่น

                 - He told me that they had left about an hour before.

                 - They said that they had done the report.

       4. ใช้กบั no sooner ................than... (ทนัททีี.่.........ก็....)

                     Hardly ....................when ....(ทนัททีี.่.........ก็....)

                     Scarcely ............when .......(ทนัททีี.่.........ก็....)

            

             than

             when

             when

                   

                     - They had no sooner finished their work than they went out.

                     - They had scarcely left the house when the letter came.

   

Subject

no sooner

hardly

scarcely

Past SimpleSubject had

gone out before John came.

finished reading when Bill came in.

left when Helen reached home.

I , He , She, Jim 

You , We , They,

Tom and Mary

had

V3



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Past Perfect Continuous Tense

โครงสร้ำง :    S + had been + Ving

หลกัการใช้

       1. ใช้กบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้สองเหตกุารณใ์นอดตี เหตกุารณห์น่ึงเกดิขึน้กอ่นและก าลงัด าเนินอยูเ่ป็นเวลาตอ่เน่ืองกนั

            กอ่นทีจ่ะมเีหตกุารณห์น่ึงเกดิขึน้ ซึง่ก็เหมอืนกบั Past Perfect นั่นเอง แตต่า่งกบั Past Perfect ตรงที่

           เน้นถงึอาการทีไ่ดด้ าเนินตอ่เน่ืองกนัไปเทา่นั้น เช่น

          - We had been discussing the matter for two and a half hours when he arrived.

                      (แสดงให้เห็นถงึการอภปิรายทีเ่ริม่ตน้กอ่นทีเ่ขาจะมาถงึ และบางทีจ่ะด าเนินตอ่ไปอกี)

          - When he came , she had been waiting for half an hour.

          - She had been living in Phrae for ten years before she moved to Lampang.

             หมายเหตุ -- กรยิาบางตวัเทา่นั้นทีใ่ช้รูป Perfect Continuous ได ้ เช่น wait , work , live , lie ,

                                sleep,go, play , talk , sit , etc....ซึง่เป็นกรยิาทีแ่สดงอาการไดน้านๆ (long action)

   2. ใช้แสดงการกระท าทีเ่ป็นอดตี แตป่รากฎผลให้เห็นในเวลาตอ่มา เช่น

          - Mary was dark because she had been sunbathing.

          - I was tired because I had been driving all day.



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Future Simple Tense

โครงสร้ำง :    S + will, shall + V1

shall

หลกัการใช ้

      1. ใช้เมือ่จะมกีารกระท าอยา่งหน่ึงเกดิขึน้ในอนาคต shall ใช้กบับรุุษที ่ 1 (I , We) ส่วน will ใช้กบับรุุษที ่ 2, 3

            (You , he , they , etc..) และค านามทัว่ไป (Jane , Tom , John and Mary, etc..) แตใ่นปจัจุบนั

            เราใช้ will ไดก้บัทุกบรุุษสรรพนาม

            ค าวเิศษณท์ีบ่อกเวลา (Adverbs of time) ส าหรบัการกระท าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต มดีงัน้ี

            soon , shortly , in a short time , in a moment , in a while , in a week's time ,

            in two days' time , in the future , in a few minutes (days , weeks , months, etc..)

            tonight , tomorrow , next week (month , year, Monday, etc..) later (on) = afterwards ,

            from now on (ตัง้แตเ่วลาน้ีเป็นตน้ไป)

            - The play will begin in ten minutes' time.

            - The test tomorrow will be on everything in the book from Text 15 to Text 20.

            - We will finish "The Future Tense" next Friday.

            - I will try my best from now on.

       2. ประโยคแสดงอนาคตทีม่กีรยิา 2 ตวั ให้ใช้ future simple กบักรยิาเพยีวตวัเดยีวตวัหน่ึง ใช้

            present simple หรอื present perfect กรยิาทีใ่ช้รูป future simple คอื ค ากรยิาซึง่อยูห่น้าค าเชือ่ม

            ค าเชือ่มทีพ่บมาก ไดแ้ก ่ when , until , as soon as , before , after , the moment (that) ,

            by the time that , now that , unless

                 - We will go if we have time.

                 - When they get here, you 'll see how tired they are.

                 - They cannot leave until they do(have done) their work.

                 - He will visit you after he has had something to eat.

                 - Now that you have won the lottery , what are you going to do?

                 - I'll wait until he comes.

                (ค า after , now that , when (ในความหมายของ after) นิยมใช้กบั Present Perfect)

       3. การกระท าทีม่กีารตดัสินใจทีจ่ะท าหลงัการถามเสร็จส้ิน โดยไมไ่ดม้กีารวางแผนมากอ่นลว่งหน้า

               - John : Can anybody help me , please?

                  Helen : Yes, I'll help you. (มกีารตดัสินใจวา่จะช่วยหลงัจากที ่ John ถาม)
               - Tom : You know today is Mary's birthday?

                  John : Oh really? I'll buy her a present.  (John จะซือ้ของขวญัให้ Mary
                  หลงัจากเพิง่รู้จาก Tom วา่วนัน้ีเป็นวนัเกดิของ Mary)

         

         

         

               หลกัการใช ้to be going to

                a) ใช้แทน will หรอื shall ทีแ่สดงถงึการกระท าในอนาคต เมือ่กลา่วถงึแผนการณ ์ (plans)
                      หรอืความตัง้ใจ (intentions) หรอืส่ิงทีไ่ดต้ดัสินใจทีจ่ะท าในอนาคต

                         - Are you going to meet your friends at the airport?

                           (เป็นการตัง้ใจทีจ่ะไปพบ)

                         - He says he is going to get up very early in the future.

                            (เขาตัง้ใจทีจ่ะตืน่เช้าในอนาคต)  

                         - He is going to be a doctor. (ความตัง้ใจ)

                         - They are going to perform a play at the end of next term. (แผนการณ)์

                 b) ใช้กบัเหตกุารณท์ีค่ดิวา่จะเกดิขึน้แน่ๆ (certain happen)
                         - Be careful! You're going to fall.

                         - Look at that black clouds, it's going to rain.

                         - One day he's going to regret at being so lazy.

                (หมายเหต ุ --- "going to" ทีแ่สดงอนาคตน้ีมกันิยมใช้ภาษาพูด (spoken English) มากกวา่ภาษาเขยีน

                                      (written English)     

Present Perfect

will

I , We

You , He, She , It

They , Mary

play football this evening.

eat some fruit.

go to the concert tonight.

Present Simple 

"The Going to " Future

                 S + is/am / are + going to + V1

if , unless, when, until,

as soon as, before , after ,

now that , the moment that,

by the time that

The Future Simple



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Future Continuous Tense

โครงสรำ้ง :    S + will, shall + be + Ving

working

running

walking

learning 

หลกัการใช ้

             1. ใช้กบัเหตุการณท์ีจ่ะเกดิขึน้และจะก าลงัเกดิขึน้อยูใ่นเวลาทีบ่ง่ไว้ชดัเจนในอนาคต เช่น

                      - We'll be driving to the country at half past nine tomorrow.

                           (เราจะก าลงัขบัรถไปชนบทตอน 9.30 วนัพรุง่น้ี)

                      - He'll be living in Australia this time next year.

                      - They'll be waiting at the airport when you arrive.

                      - Your parents will be thinking of you while you are taking the exam.

             2. ใช้กบัเหตุการณท์ีไ่ดต้ดัสินใจแน่นอนวา่จะท าเช่นนั้นในอนาคต เช่น

                     - He'll be having extra lessons twice a week next term.

                     -  You'll be wearing warm clothes every day when you live in England.

              3. ใช้เมือ่ต้องการถามหรอืขอรอ้ง (polite questions or requests)

                     - Will you be staying here longer?

                     - Will you be coming to see me soon?

                     - Will you be paying me a visit this week?

at this time tomorrow.

I, We

You , He , She , It

They , Samuel

shall

be

will



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Future Perfect Tense

โครงสรำ้ง :    S + will, shall + have + V3

หลกัการใช้

       ใช้เพือ่แสดงการกระท าหรอืเหตกุารณซ์ึง่จะไดส้ิ้นสุดลง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต โดยมเีวลา

       บอกไว้อยา่งชดัเจนวา่ เมือ่ถงึเวลานั้นแล้วเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้จะส าเร็จเรยีบรอ้ย แมว้า่ในขณะทีพู่ด

        เหตกุารณน์ั้นจะเกดิขึน้แล้วหรอืยงัไมเ่กดิก็ตาม มกัใช้กบัค าวา่ "by" เช่น by tomorrow ,

        by 5 o'clock , by next week , by 2005 , by the end of this month (year) ,

        by then , by the time

             - By the end of this year your new maid will have broken all

                your glasses.

                  (เมือ่ถงึส้ินปีน้ี คนใช้คนใหมข่องเธอจะท าแก้วแตกทัง้หมด =All the glass will break

                    before the end of this year)

             - The meeting will have finished by six o'clcok.

                   (การประชุมจะเสร็จส้ินแล้วเมือ่ถงึเวลา 6 นาฬิกา = It may have started already

                    or it may not have started yet. But it will finish before six.)

             - You'll have done your homework when your parents arrive.

                   (เธอจะท าการบ้านเสร็จแล้วเมือ่พอ่แมก่ลบัมาถงึบ้าน = The homework will be

                   finished before their arrival.)

            - He'll have saved much by the time he has retired.

                   (เขาจะเก็บเงนิไดม้ากแล้วเมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาเกษียณจากงาน)

           หมายเหต ุ-- ข้อความใน time clause นั้นจะตอ้งใช้ present simple หรอื

                                present perfect จะใช้ future simple ไมไ่ด ้ เช่น

         - When we reach America , we shall have sailed around the world.

         - She'll have written five books by the time she has finished this one.



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

The Future Perfect Continuous Tense

โครงสร้ำง :    S + will, shall + have been + Ving

หลกัการใช ้

        Tense น้ีมวีธิใีช้เหมอืนกบั Future Perfect ตา่งกนัตรงทีว่า่ เราใช้ Tense น้ีก็เพือ่เน้นวา่การกระท าไดด้ าเนิน

          ตอ่เน่ืองกนัไปเมือ่ถงึเวลานั้นการกระท านั้นก็ยงัคงด าเนินอยูแ่ละจะด าเนินตอ่ไปอกี เช่น

                  - By 2005 we'll have been living in Lampang for ten years.

                        (เมือ่ถงึปี 2005 เราจะอาศัยอยูใ่นล าปางครบ 10 ปี = We came to live in Lampang in 1995.

                         We shall probably continue living in Lampang after 2005.)

                   - When we finish M.6, we 'll have been studying English for twelve years.

                          (เมือ่เราจบชัน้ ม.6 เราจะเรยีนภาษาองักฤษครบ 12 ปี = We studied English in the past and after we

                            finish M.6 we probably continue studying English.)

                   - It will have been raining for one hour if it doesn't stop by four o'clock.

                           (ฝนจะตกไดค้รบ 1 ชั่วโมง ถ้ามนัยงัไมห่ยดุตกภายใน 4 โมงน้ี = It started raining at three o'clock

                            and it probably continue raining after that.)



กลบัไปยงัหน้ำ

Chris Delivery Episode 3: Say Hi – Basic greetings and shaking hands

วธิกีารทกัทายกบัฝรัง่นั้นมอียูห่ลากหลาย เรามาลองดปูระโยคอืน่ๆนอกจากแค ่ “Hello, how are you?” กนัดกีวา่
How is it going? เป็นยงัไงบา้ง?
How are you doing? คณุเป็นยงัไงบา้ง?
How is life? ชวีติเป็นยงัไงบา้ง?
How is everything? ทกุอยา่งก าลงัดอียูไ่หม?
How do you do? คณุเป็นยงัไงบา้ง
(Note: ประโยคน้ีมกัใช้กนัเฉพาะตอนทีเ่ราทกัทายท าความรูจ้กักบัคนทีเ่ราเจอเป็นครัง้แรกเทา่นั้นนะครบั)
ส่วนน่ีก็เป็นประโยคทีเ่ราสามารถใช้ตอบกลบัไปเวลามคีนมาทกัทาย นอกจากแคค่ ายอดฮิตอยา่ง “I am fine thank you, and you?” ทีค่นไทย

มกัใช้กนัอยูแ่คน้ี่
Oh great, I am doing good. ฉันรูสึ้กดมีากเลย
Very well thank you. ดมีากเลย ขอบคณุ
Yeah, I am ok. ฉันรูสึ้กโอเค
So so. ก็เฉยๆ
Not bad. ไมเ่ลว
I am alright. ฉันไมเ่ป็นไร
Not very good. ไมค่อ่ยดเีทา่ไหร่
I am sick. ฉันรูสึ้กไมค่อ่ยสบาย
I am tired. ฉันรูสึ้กเหน่ือย
I am busy. ฉันยุง่อยู่
อยา่ลมืเคล็ดลบัในการจบัมอื shake hand ทีด่นีะครบั
Use a firm handshake จบัมอืให้มนี ้าหนกั - อยา่ให้ปวกเปียกเป็น Dead Fish Hand!
Maintain eye contact สบตาเข้าไว้ ให้ดเูป็นมติรและมคีวามมัน่ใจ

Chris Delivery Episode 3: Go Out – Learning English at MK Suki

Push ผลัก

Pull ดงึ
(Note: trick งา่ยๆทีจ่ะช่วยจ าก็ให้นึกถงึ “ภูกระดงึ” – “Pull ก็ ดงึ”!!)
Morning glory ผักบุง้
Waitress พนักงานเสริฟ์หญงิ
Mango juice น ้ามะมว่ง

Vegetables ผัก
Shrimp wontons เกี๊ยวกุง้
Jelly fish แมงกะพรนุ
Pig’s liver ตับหมู
(Note: อยา่จ าสลบักบั river ทีแ่ปลวา่แมน่ ้านะครบั)
Meat balls ลูกชิน้
Fish balls ลูกชิน้ปลา
Crab balls ลูกชิน้ปู
Shrimp balls ลูกชิน้กุง้
Pork balls ลูกชิน้หมู
(Note: อยา่ใช้ค าวา่ Pig’s balls นะครบั เพราะมนัแปลวา่ลูกอณัฑะของหมู!)
Beef balls ลูกชิน้ววั
(Note: อยา่ใช้ค าวา่ Cow’s balls นะครบั เพราะมนัก็แปลวา่ลูกอณัฑะของววัเหมอืนกนั!)
Tofu เตา้หู้
Roasted duck เป็ดยา่ง
Bun ซาลาเปา

Chris Delivery Episode 3: Speak Out – Fashion photo shoot with Ploy Sherman

Conversations:

Welcome to my studio. ยนิดตีอ้นรบัสู่โรงถา่ยของผม
What is your name? คณุชือ่อะไรครบั
I am Sherman, but you can call me Ploy. ฉันชือ่เชอมาลคะ่ แตค่ณุเรยีกฉันวา่พลอยก็ได้
Nice to meet you. ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั
What do you do now? ตอนน้ีคณุท างานอะไรอยู่
I am an actress, a model, an MC and used to be a DJ. ฉันเป็นนกัแสดงหญงิ นางแบบ พธิกีร แล้วก็เคยเป็น ดเีจมากอ่น
I do all that she does. ทีเ่ธอท าฉันก็ท าเหมอืนกนั
Are you a model? คณุเป็นนางแบบหรอืเปลา่
I am a supper model. ฉันเป็นสุดยอดนางแบบ
I heard you have been to many countries. ผมไดย้นิมาวา่คณุเคยไปมาหลายประเทศแล้วYes I have been to New York, Hawaii, Maui, India and around here. ใช่ ฉันเคยไปที ่ นิวยอรก์ ฮาวาย เมาอ ิ อนิเดยีแล้วก็ประเทศ

แถวๆน้ีคะ่
Yes, yes me too! ใช่ๆ ฉันดว้ย!
I have been to New York. ฉันเคยไปที ่ นิวยอรก์
So you have just been in Thailand. งัน้คณุก็เคยอยูแ่คท่ีป่ระเทศไทย
So are you ready to do photo shoots? คณุพรอ้มทีจ่ะถา่ยแบบหรอืยงั?
Today we are going to do four sets. วนัน้ีเราจะถา่ยกนัส่ีชุด
You have to behave yourself. คณุอยา่ซนให้มากนกั
You understand? คณุเข้าใจใช่ไหม?
But before we start, we are going to get you dressed up. แตก่อ่นทีเ่ราจะเริม่ เรามาหาชุดให้คณุใส่กนัดกีวา่
You have to meet our stylist. คณุตอ้งพบช่างแตง่ตวัของเรา
I have the best stylist in town. ผมมช่ีางแตง่ตวัทีเ่ด็ดสุดแล้วในเมอืงเลย
You are going to make them look beautiful. คณุช่วยท าให้พวกเธอสวยที
Today, I will make you look beautiful. วนัน้ีฉันจะท าให้พวกคณุสวยสุดๆไปเลย
So you guys know each other now. พวกคณุรูจ้กักนัดแีล้ว
So, first of all what would you like to wear today? งัน้อยา่งแรกเลย วนัน้ีคณุอยากใส่ชุดอะไร?
I think we are going to start with a dress first. ฉันคดิวา่เราน่าจะเริม่ดว้ยชุดกระโปรงกอ่นดกีวา่



So can we have a beautiful dress? งัน้ขอชุดกระโปรงสวยๆหน่อย
So what would you like to wear? งัน้คณุอยากจะใส่ชุดอะไรดี
I would like to wear a brown sack. ชัน้ขอใส่ถงุกระสอบสีน ้าตาล
Are you sure? แน่ใจหรอื?
Get her a brown sack. เอาถงุกระสอบสีน ้าตาลมาให้เธอหน่อย
Moment please. รอซกัครู่
This is good for you. อนัน้ีเหมาะกบัเธอแล้วSo girls, could you please go to the fitting room and we will come back to take some pictures. งัน้สาวๆ เชญิพวกคณุไปทีห้่องเส้ือผ้า 

แล้วเดีย๋วเราจะมาเริม่ถา่ยแบบกนัThat’s a beautiful dress! ชุดนั้นสวยมากเลย!
I meant the white one. ผมหมายถงึชุดขาว
Can you please take a seat? ช่วยกรณุานั่งลงดว้ยครบั
And we are going to start taking the photo shoot. เดีย๋วเราจะเริม่ถา่ยแบบกนั
So if you are ready, start posing and I am going to start shooting. งัน้ถา้พวกคณุพรอ้มกนัแลว้ ก็เตรยีมวางทา่ไดแ้ลว้ผมก็จะเริม่ถา่ย

Move to the back เขยบิไปขา้งหลัง
To the Right ไปทางขวาหน่อย
Stand there. ยนือยูต่รงนัน้
Can you sit down please? ชว่ยกรณุาน่ังลงดว้ยครับ
Lie down นอนลง
Show me your hand. โผลม่อืใหผ้มเห็นหน่อย
I want to make it more casual. ผมอยากจะใหม้ันดกูนัเองกวา่นี้
I think I prefer spaghetti straps and a mini skirt. ฉันขอเสือ้สายเดีย่วกบักระโปรงสัน้แลว้กนัคะ่
What would you like us to wear? งัน้คณุอยากใหพ้วกเราใสช่ดุอะไรดคีะ

How about jeans? งัน้ยนีสเ์ป็นยังไง?
What kind of jeans? ยนีสแ์บบไหน?

But, for you I think you should wear. แตส่ าหรับคณุผมวา่คณุน่าจะใส่

Because you are very tall. เพราะวา่คณุเป็นคนตัวสงู
May be, just jean pants. น่าจะลองใสก่างเกงยนีสด์แูลว้กนั
I got it. ฉันเขา้ใจแลว้
I think the jeans are waiting for you in there. ในนัน้มยีนีสข์องคณุอยู่
So I will see you in a few minutes. งัน้เดีย๋วผมเจอคณุในอกีสองสามนาที
I bring my own. ฉันเอาของฉันมาเองเลย
Do you like my jeans? ชอบยนีสข์องฉันไหมคะ?

What are you wearing? คณุใสอ่ะไรของคณุ?

No this is not jeans. ไมน่ี่ไมใ่ชย่นีสซ์กัหน่อย
Ok, let the professional show you. เดีย๋วใหม้อือาชพีสาธติใหค้ณุดดูกีวา่

Vocabularies:

Photographer ชา่งถา่ยภาพ
Photo shoot การถา่ยแบบ

Note: ใช้ค าวา่ “set” of photo shoot

Actress นักแสดงหญงิ
Model นางแบบ
Supper อาหารมือ้เย็น
MC พธิกีร

(Note: ยอ่มาจากค าวา่ Master of Ceremony)

DJ ดเีจ

(Note: ยอ่มาจากค าวา่ Disk Jockey)

Super model สดุยอดนางแบบ
Stylist ชา่งแตง่ตัว
Beautiful สวยงาม
Fool โงเ่ขลา
Fishing ตกปลา

Fitting Room หอ้งแตง่ตัว

Sack ถงุกระสอบ

(Note: ไมใ่ช่ชุด sack นะครบั!)

Dress ชดุกระโปรง
Pose การตัง้ทา่
Post ไปรษณีย์
Lie down นอนลง
Behave yourself อยา่ซนให้มากนกั & การท าตวัดีๆ ให้เหมาะการ
Casual สบายๆ, กนัเอง & ล าลอง
Spaghetti straps เส้ือสายเดีย่ว
Mini skirt กระโปรงส้ัน
Mini เล็ก
Mega ใหญม่หมึา
Pants (British English) กางเกงใน (องักฤษ)
Pants (American English) กางเกงขายาว (อเมรกินั)



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 4: Say Hi – พดูคยุกบัฝร ัง่ในรปูแบบของ conversation

What’s your name?
คณุชื่ออะไรครบั

How are you?
สบายดไีหมครบั

Where do you come from?
มาจากไหนครบั

Where are you going?
คณุก าลงัจะไปไหนครบั

น่ีมกัจะเป็น 4 ประโยคทีค่นไทยมกัจะใช้กนับอ่ยมาก และใช้กนัอยูแ่คน้ี่ในการพดูคยุกบัฝรัง่! วนัน้ีเราจะมาลองดปูระโยคสนทนาอืน่ๆทีเ่ราสามารถที่
จะใช้คยุกบัฝรัง่ไดโ้ดยไมใ่ห้ฟังดนู่าเบือ่ ยิง่ไปกวา่นั้น ก็มไีมน้่อยเลยทีก่ารสนทนาของคนทีไ่มค่อ่ยจะคลอ่งหรอืมคีวามกลา้
เราลองมาดตูวัอยา่ง ของบทสนทนาในรูปแบบทีเ่หมอืนกบั interview มากกวา่ทีจ่ะเป็น real and engaging conversation กนัดกีวา่ครบั:

Can I have a volunteer please?
ขออาสาสมคัร 1 คนครบั

Where do you live?
คณุพกัอยูท่ีไ่หนครบั

Sukhumvit.
สขุมุวทิ

Where do you study?
คณุเรยีนทีไ่หนครบั

St. Theresa.
โรงเรยีนเซนตเ์ทเรซ่า

How old are you now?
คณุอายุเทา่ไหรค่รบั

Sixteen years old.
อายุสิบหก

What do you want to be in the future?
ในอนาคตคณุอยากเป็นอะไรครบั

Star
ดารา

You want to be a movie star.
คณุอยากเป็นดารา

Very interesting…
น่าสนใจมาก…

การสนทนากบัฝรัง่หรอืคนตา่งชาตทิีด่ ี ไมค่วรจะเป็นการถามค าตอบค า แตเ่ราควรจะตอ้งใส่รายละเอยีดหรอืเรือ่งราวในส่ิงทีเ่ราพดูบา้งและทีส่ าคญัก็ควรทีจ่ะมกีาร
ถามเคา้กลบัเหมอืนกนั อนัทีง่า่ยทีส่ดุทีเ่รามกัจะถามฝรัง่กลบักนัอยูเ่ป็นประจ าก็คอืค าวา่

And you?
แลว้คณุละ่

เทคนิคทีด่ขีองการการเป็นนกัสนทนา ก็คอืการเป็นนกัถามค าถามทีด่ ี ดงันั้นเวลาทีม่ฝีรัง่มาพดูคยุกบัเราๆก็ควรจะมคี าถามงา่ยๆทีเ่ราจะใช้ถามเคา้กลบับา้ง เพือ่ไมใ่ห้

การสนทนากลายเป็นแคก่ารสมัภาษณ์ขา้งเดยีวแบบ one-way interview แตใ่หเ้ป็นการสนทนาแบบสองขา้งไปกลบัแบบ two-way conversation นะครับ 


Chris Delivery Episode 4: Go Out – Shopping at Tesco Lotus

Shopping cart
รถเข็นช้อปป้ิง

Toys
ของเลน่

Robot
หุน่ยนต์

Size
ของเส้ือผ้าทีข่ายกนัตามห้างมกัจะมตีวัอกัษรทีบ่ง่บอกถงึขนาดของเส้ือผ้าดงัน้ี:

Small (S)
ขนาดเล็ก

Medium (M)
ขนาดกลาง

Large (L)
ขนาดใหญ่

Extra large (XL)
ขนาดใหญพ่เิศษ 
(Extra: บางทีโ่ดยเฉพาะในตา่งประเทศซึง่มชีาวตา่งชาตทิีต่วัใหญก่วา่เรามากอาจมถีงึขนาด XXL หรอื Extra extra large แบบใหญย่ิง่ขึน้ไปอกี!)

Underwear
ชุดชั้นใน
(Note: เคล็ดในการจ างา่ยๆก็คอืให้นึกถงึ “under” ทีแ่ปลวา่ใต ้ กบัค าวา่ “wear” ซึง่แปลวา่สวมใส่ นึกเป็นค าเดยีวกนัวา่ “อะไรทีใ่ส่อยูข่า้งใต”้)

Boxer
นกัมวย

Shorts
กางเกงขาส้ัน

Boxer shorts
กางเกงในแบบขาส้ัน
(Extra: กางเกงในขาส้ันยงัมอีกีประเภททีเ่ป็นแบบรดัรูปกวา่ boxer shorts ทีม่ชีื่อเรยีกของมนัเองซึง่ก็คอื “briefs” หรอื “boxer briefs” นั่นเองครบั)

Durian
ทเุรยีน

Tangerine
ส้มเขยีวหวาน

Tissue roll
กระดาษช าระแบบม้วน

Roll back
การย้อนสู่อดตี หรอื การปรบัราคาให้ถูกลงในภาษาการคา้ & promotion

Pork belly
หมูสามชั้น
(Note: ทีใ่ช้ค าวา่ “pork” แทนทีจ่ะใช้ค าวา่ “pig” ก็เพราะวา่ pork นั้นหมายถงึแคเ่น้ือของหมู ส่วน pig นั้นก็คอืหมูทัง้ตวันะครบั)

Belly
พงุ

แอบเก็บตกแถมศัพทท์ิง้ทา้ยนิดนึง:

Imitation crab meat
ปอูดั
(Note: imitation นั้นหมายความวา่การลอกเลยีนหรอืการท าให้เหมอืน)

Guava
ฝรัง่

Chris Delivery Episode 4: Speak Out – Making Papaya Salad with ยิง่ยง ยอดบวังาม

Who’s that?
เรยีกใครครบั
(Note: หมายความวา่ “นั่นใครครบั” ไดเ้หมอืนกนัขึน้อยูก่บัสถานการณห์รอื context ทีใ่ช้)

He’s the owner of the restaurant.
เขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร

Where are you?
อยูท่ีไ่หน

I miss you so much.
คดิถงึจงัเลย

Where have you been?
ไปอยูไ่หนมา 

Long time no see. I miss you too.
ไมเ่จอกนัตัง้นาน ฉันก็คดิถงึเธอเหมอืนกนั

Who’s that?
นั่นใครครบั

My farang friend. Khun Chris.
น่ีเพือ่นฝรัง่ของฉัน คณุครสิ

This is khun Yingyong, my cousin.
น่ีคณุยิง่ยง ลกูพีล่กูน้องของฉัน
(Note: ค าวา่ “cousin” มกัถูกเขา้ใจวา่แปลวา่ญาตแิตท่ีจ่รงิแลว้แปลวา่ “ลกูพีล่กูน้อง” นะครบั)

Relative
ญาติ

You are relatives.
คณุเป็นญาตกินั



Today I want to come and try some E-san food.
วนัน้ีผมจะมาลองกนิอาหารอสีาน
(Extra: ค าวา่อสีานนั้นฝรัง่มกัจะเรยีกวา่ eastern หรอื north eastern อยา่งในบา้นเราซึง่แปลวา่ “ตะวนัออกเฉียงเหนือ” ซึง่เราสามารถใช้เคล็ดในการจ างา่ยๆโดยนึกถงึความคลา้ยของการออกเสียงค าวา่ “อสีาน” กบั “อสีเทิน้”)

Sticky rice
ขา้วเหนียว

We have more food.
เรายงัมอีาหารอยา่งอืน่ๆอกี

I can make some “papaya pok-pok” for you.
ผมท าปาปายา่ป๊อกๆให้คณุดไูดน้ะ

I would like to see.
ผมอยากจะดแูลว้ครบั

What do you call “ครก” in English?
“ครก” ภาษาองักฤษเรยีกวา่อะไร

We call this a mortar.
เรยีกวา่ “mortar” 
(Extra: mortar มคีวามหมายวา่ ปืนครกทีใ่ช้ยงิลกูระเบดิไดเ้หมอืนกนั)

This is a pestle.
น่ีคอืสาก

Why do you call this pok-pok?
ท าไมถงึเรยีกวา่ป๊อกๆ

I get it.
ผมเขา้ใจแลว้

Spicy papaya salad
ส้มต า
(Note: ค าวา่ “ย า” สามารถใช้ค าวา่ “salad” เรยีกไดเ้หมอืนกนั)

It makes the sound.
มนัท าให้เกดิเสียง

Papaya
มะละกอ

Chop
สับ

You are chopping the papaya.
คณุก าลงัสับมะละกอ

You scrape it.
คณุขดูมนัออก

Scrape
ขดู

What are the ingredients?
แลว้มส่ีวนผสมอะไรบา้งครบั
(Note: ingredient = ส่วนผสม)

Garlic
กระเทยีม

Chilli
พรกิ

Fish sauce
น ้าปลา

Lemon
มะนาวสีเหลอืง

Lime
มะนาวสีเขยีว

It smells really bad.
กลิน่เหม็นมาก

Stinky
เหม็น

What do you call this in Thai?
ภาษาไทยเรยีกมนัวา่อะไรครบั

Fermented fish
ปลาร้า
(Note: ferment = หมกั / fermentation = การหมกั)

Black crab
ปดู า
(Note: อยา่ใช้สับกบัค าวา่ “crap” ทีแ่ปลวา่อเึด็ดขาดนะครบั!)

Fish sauce
น ้าปลา

We have fermented fish, papaya, and black crab.
เรามปีลาร้า มะละกอ ปดู าแลว้

I think you need to show me.
ผมวา่คณุตอ้งท าให้ผมดแูลว้ละ่

At first you put some garlic in.
ขัน้แรกใส่กระเทยีมลงไป

Do you like spicy, medium or mild?
คณุชอบรสเผ็ดมาก ปานกลางหรอืรสออ่นๆ

Spicy
เผ็ด
(Extra: หรอือาจใช้ค าวา่ chilli ก็ได ้ ซึง่จรงิๆแลว้ค าวา่ spicy ก็หมายความวา่ “รสจดั” หรอื “เครือ่งเทศเยอะ” ไดเ้หมอืนกนั เพราะค าวา่ “spice” แปลวา่ เครือ่งเทศ ครบั)

Mild
รสออ่น ไมเ่ผ็ด

I prefer my papaya salad to be mild.
ผมขอรสส้มต าแบบไมเ่ผ็ดดกีวา่ครบั

You have to pound the chilli.
คณุตอ้งต าพรกิ
(Note: pound = การต าหรอืกระแทก)

And then what’s next?
เราตอ้งท าอะไรตอ่

Tomato
มะเขอืเทศ
(Extra: Tomatoes = มะเขอืเทศหลายๆอนั)

Vegetables
ผกั

Long beans / String beans
ถัว่ฝักยาว

Brown sugar / Palm sugar
น ้าตาลป๊ีบ

Can I try it now?
ขอชมิไดไ้หมครบั

Use your hand to taste.
ใช้มอืชมิเลยครบั

How does it taste?
รสชาตเิป็นยงัไงครบั

It’s too spicy and it’s salty.
เผ็ดเกนิไป แลว้ก็เค็มดว้ย

Salty
เค็ม
(Note: แคจ่ างา่ยๆให้นึกถงึค าวา่ “salt” ทีแ่ปลวา่เกลอืครบั)

It’s salty but it’s not sour.
มนัเค็มแตไ่มเ่ปรีย้ว

Sour
เปรีย้ว

Shower
อาบน ้า

Put some more lime juice in.
ใส่น ้ามะนาวลงไปอกีหน่อย
(Note: lime juice = น ้ามะนาวจากมะนาวเขยีว / lemon juice = น ้ามะนาวจากมะนาวเหลอืง)

Do you want me to try some more?
คณุอยากให้ผมชมิอกีหรอื

I think I have diarrhea.



ผมวา่ผมทอ้งเสีย

Diarrhea
ทอ้งเสีย

Diary
บนัทกึประจ าวนั

Do you have a toilet?
ทีน่ี่มห้ีองน ้าไหม

Over there.
ทางนู้นครบั



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 5: Say Hi – Ping Pong Conversation

I used to be the Ping Pong champ of my school.
ผมเคยเป็นแชมป์ปิงปองของโรงเรยีน

Do you know how to play Ping Pong?
คณุรู้วธิเีลน่ปิงปองไหม

Table Tennis
ปิงปอง

การสนทนาภาษาองักฤษ ก็เหมอืนกบัการเลน่ปิงปองทีต่อ้งมกีารตตีอบโตก้ลบัไปกลบัมาอยูต่ลอดเวลาของทัง้ 2 ฝ่าย จงึจะนับไดว้า่เป็นการสนทนา conversation แบบ 2-way ทีไ่มใ่ช่แคก่ารถาม-ตอบแบบ interview เพราะฉะนั้นการเป็นนักสนทนาทีด่จี าเป็นทีเ่ราจะตอ้งมกีารถามและสานตอ่การสนทนาของคนทีเ่ราก าลงัคยุอยูด่ว้ยนะครบั

What’s your name?
คณุชือ่อะไร

Where do you come from?
คณุมาจากไหน

How long have you been in Thailand?
คณุอยูเ่มอืงไทยมานานแคไ่หนแลว้

What do you do now?
ตอนน้ีคณุท างานอะไรอยู่

Where do you live?
คณุพกัอยูท่ีไ่หน

What do you like to do in your free time?
คณุชอบท าอะไรในเวลาวา่ง

Do you like Thai food?
คณุชอบอาหารไทยไหม

What’s your favourite kind of food?
อาหารโปรดของคณุคอือะไร

Have you ever traveled in Thailand before?
คณุเคยมาเทีย่วเมอืงไทยไหม

Where have you been?
คณุเคยไปไหนมาบา้ง

What do you like about Thailand?
คณุชอบอะไรเกีย่วกบัเมอืงไทย

What did you do last weekend?
สุดสัปดาหท์ีผ่า่นมาคณุท าอะไร

น่ีเป็นตวัอยา่ง 10 ค าถามทีค่ณุสามารถน าไปใช้ในการสนทนาตปิีงปองกบัฝรัง่เพือ่ให้การพูดคยุกบัเคา้ได้



Let’s take a commercial break and see you soon
พกัโฆษณา ซกัครูแ่ลว้กลบัมาพบกนัใหมค่รบั

Chris Delivery Episode 5: Go Out – An afternoon at Super Sports

Golf course
สนามกอลฟ์
(Note: ไมใ่ช่ golf field นะครบั!)

Putt
การเคาะลกู

Slam dunk
การยดัลกูลงห่วง (อยา่งแรง)

Shuttlecocks
ลกูขนไก่
(Extra: cock แปลวา่ไกต่วัผู ้ ส่วน chicken นั้นคอืไกต่วัเมยีครบั)

Shuttle
ส่ิงทีไ่ปกลบัระหวา่งสองจุด

Shuttle bus
รถบสัรบัส่งระหวา่งจุด

Space shuttle
ยานอวกาศทีน่ั่งไปกลบัได้
(Note: ตา่งจาก space rocket ทีจ่ะถกูยงิออกแคค่รัง้เดยีว ไปแลว้ไปลบัไมก่ลบัมานะครบั)

Darts
ลกูดอก

Play darts
ปาเป้า

Aim
เล็ง

Bull’s eye
จุดกลางของเป้า

Goalkeeper
ผูร้กัษาประตู

Gloves
ถงุมอื

Goalkeeper’s gloves
ถงุมอืผูร้กัษาประตู

Snooker
สนุกเกอร์



Chalk
ชอลก์

Cue
ไมท้ีใ่ช้แทงสนุกเกอร์

Treadmill
เครือ่งวิง่ออกก าลงักาย

Chris Delivery Episode 5: Speak Out – เลน่ fitness ที ่L.A. วา้ย!! กบั บว๊ย เชษฐวุฒิ

Gym / Fitness center
สถานทีอ่อกก าลงั
(Note: คนไทยมกัเรยีกกนัแคว่า่ fitness เฉยๆ ซึ่งจรงิๆแลว้แปลวา่ “ความฟิต” เฉยๆนะครบั)

Have we met before?
เราเคยเจอกนัมากอ่นหรอืเปลา่

I think we have. We meet every Friday.
เคยซคิรบั เราเจอกนัทุกวนัศกุร ์

We have to meet the fitness instructor today.

วนัน้ีเราตอ้งมาพบ ครูสอนออกก าลงักาย

We are in the same class.
เราเรยีนห้องเดยีวกนั

I think he is the fitness instructor.
ผมวา่เขาเป็นครสูอนออกก าลงักายนะ

Are you a foreigner?
คณุเป็นชาวตา่งชาตใิช่ไหม

Welcome to L.A. Why!! Fitness.
ขอตอ้นรบัสู่แอลเอว๊ายฟิตเนส

I’ll introduce myself.
ผมขอแนะน าตวัเองนะครบั

Can I have my hand back please?
ผมขอมอืคนืดว้ยครบั

We have weigh ourselves.

เราตอ้งช ัง่น า้หนกั กนั

Step on the scales.

เหยยีบขึน้ไปบนตาช ัง่

Have you gained weight?
คณุอ้วนขึน้หรอืเปลา่
(Note: น่ีเป็นการทกัทีสุ่ภาพกวา่การจะใช้ค าวา่ fatter เช่น “Have you gotten fatter?”)



You look darker.
คณุดคูล า้ขึน้
(Note: แทนทีจ่ะใช้ค าวา่ blacker เช่น “You look blacker”)

This is your turn.
ตาคณุแลว้ละ่

I have to weigh myself.
ผมตอ้งชั่งน ้าหนัก

Relax and be yourself.
ผอ่นคลายและเป็นตวัของตวัเองนะครบั

Can I get off now?
ลงไดห้รอืยงั

Stretching
การยดืเส้นยดืสาย

Follow me.
ท าตามผมนะ

Left shoulder
ไหลซ้่าย

Right shoulder
ไหลข่วา

Don’t move.
อยา่ขยบั

Bend
ยอ่ & โคง้

Bend some more.
โคง้อกีหน่อย

We are going to do some aerobics.
เราก าลงัจะเตน้แอโรบคิกนั

When you work out, you have to breathe.

ตอนออกก าลงักาย คณุตอ้งหายใจ

Aerobics
การออกก าลงักายโดยการใช้ออกซเิจน

Stop what you are doing.
หยุดส่ิงทีเ่ธอก าลงัท าอยู่

I am tired.
ฉันเหน่ือย



(Note: ไมใ่ช่ “tried” ทีแ่ปลวา่ ทดลองแลว้ นะครบั)
(Tips: เวลาออกเสียงก็คลา้ยกบัการพูดวา่ค าวา่ fire)

Life weights
ยกน ้าหนัก
(Note: หรอือาจใช้ค าวา่ weight-lifting ก็ไดเ้หมอืนกนัครบั)

You have to breathe.
คณุตอ้งหายใจ

Inhale
หายใจเข้า

Exhale
หายใจออก

It’s very clear.
ชดัเจนเลย

You have bad breath.

คณุม ี กลิน่ปาก

Breath
ลมหายใจ

Breathe
หายใจ

What are we going to do next?
เราจะท าอะไรกนัตอ่

You want me to lift weights.
คณุอยากให้ผมยกน ้าหนัก

It’s too heavy.
มนัหนักเกนิไป

I’ll try.
ผมจะลองดู

Louder
ดงัขึน้

Faster
เร็วขึน้

Harder
แรงขึน้

You have a phone call.

คณุมโีทรศพัทเ์รยีกเขา้



I am sweaty.

ผมเหงือ่ทว่ม เลย

I am going to take a shower.
ผมจะไปอาบน ้า

Take a shower together.
อาบน ้าดว้ยกนั

Believe me. Don’t go!!!
เชือ่ฉัน อยา่ไป!!!

Be careful!!!
ระวงัตวัดว้ย!!!

Christina, do you remember me?
ครสิตน่ิา จ าฉันไดไ้หม



การสนทนาภาษาองักฤษ ก็เหมอืนกบัการเลน่ปิงปองทีต่อ้งมกีารตตีอบโตก้ลบัไปกลบัมาอยูต่ลอดเวลาของทัง้ 2 ฝ่าย จงึจะนับไดว้า่เป็นการสนทนา conversation แบบ 2-way ทีไ่มใ่ช่แคก่ารถาม-ตอบแบบ interview เพราะฉะนั้นการเป็นนักสนทนาทีด่จี าเป็นทีเ่ราจะตอ้งมกีารถามและสานตอ่การสนทนาของคนทีเ่ราก าลงัคยุอยูด่ว้ยนะครบั

น่ีเป็นตวัอยา่ง 10 ค าถามทีค่ณุสามารถน าไปใช้ในการสนทนาตปิีงปองกบัฝรัง่เพือ่ให้การพูดคยุกบัเคา้ได้













การสนทนาภาษาองักฤษ ก็เหมอืนกบัการเลน่ปิงปองทีต่อ้งมกีารตตีอบโตก้ลบัไปกลบัมาอยูต่ลอดเวลาของทัง้ 2 ฝ่าย จงึจะนับไดว้า่เป็นการสนทนา conversation แบบ 2-way ทีไ่มใ่ช่แคก่ารถาม-ตอบแบบ interview เพราะฉะนั้นการเป็นนักสนทนาทีด่จี าเป็นทีเ่ราจะตอ้งมกีารถามและสานตอ่การสนทนาของคนทีเ่ราก าลงัคยุอยูด่ว้ยนะครบั













การสนทนาภาษาองักฤษ ก็เหมอืนกบัการเลน่ปิงปองทีต่อ้งมกีารตตีอบโตก้ลบัไปกลบัมาอยูต่ลอดเวลาของทัง้ 2 ฝ่าย จงึจะนับไดว้า่เป็นการสนทนา conversation แบบ 2-way ทีไ่มใ่ช่แคก่ารถาม-ตอบแบบ interview เพราะฉะนั้นการเป็นนักสนทนาทีด่จี าเป็นทีเ่ราจะตอ้งมกีารถามและสานตอ่การสนทนาของคนทีเ่ราก าลงัคยุอยูด่ว้ยนะครบั



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 6: Say Hi – เรยีนภาษาจากเพลง “This Love” by Maroon 5 

การเรยีนภาษาองักฤษทีไ่ดผ้ลและยงัน่าเพลดิเพลนิอกีวธิก็ีคอืการเอาพวกส่ือบนัเทงิอยา่งเพลงและ entertainment ตา่งๆใน lifestyle ของเรามาเรยีนรู้ครบั

This love has taken its toll on me
รกัครัง้น้ีมนัไดส่ั้งสมกบัผมมานานมากจนรบัแทบไมไ่ดแ้ลว้

Toll
คา่ผา่นทาง

She said good-bye too many times before
เธอบอกลากบัผมมาหลายครัง้เกนิไปแลว้

Her heart is breaking in front of me
หวัใจของเธอก าลงัแตกสลายอยูข่้างหน้าของผม

I have no choice.
ผมไมม่ทีางเลอืก 

Because I won’t say good-bye anymore
เพราะผมจะไมบ่อกลาอกีตอ่ไป

Chris Delivery Episode 6: Go Out – หา card อวยพรคนรกัในวนั Valentine

I am on the fifth floor.
ตอนน้ีผมอยูท่ีช่ัน้ห้า

Stationery
เครือ่งเขยีน

Itchy
คนั

Life / Elevator
ลฟิต์

Escalator
บนัไดเลือ่น

Wait for some one
รอใครบางคน

Hug
กอด

Hold
กอด / การจบั

Kiss
จูบ



Teddy Bear
หมเีท็ดดี้

My Valentine
สุดทีร่กัของฉัน
(Note: จะใช้กนัเฉพาะช่วงเทศกาล Valentine เทา่นั้น)

Feel
รู้สึก

Fill
เตมิ

Especially for you
พเิศษเฉพาะ

Special
พเิศษ

Chris Delivery Episode 6: Speak Out – “No Wedding and a Funeral” with ภรู ิ

A cute couple
คูร่กัทีน่่ารกั
(Note: couple = คูร่กั / Cute = น่ารกั)

Can you stop the music?
ปิดเพลงไดไ้หมครบั

Turn off the music
ปิดเพลงหน่อยครบั

Who is she?
เธอเป็นใคร

She is my aunt.

เธอเป็น ป้า ของผม

Where is your future wife?

แลว้ วา่ทีภ่รรยาของคณุอยูไ่หนละ่

I am his girlfriend.
ฉันเป็นแฟนเขา

He’s my lover!
เขาเป็นชู้ของฉัน! 

I have to explain

ผมตอ้งขออธบิาย

I am not your lover.
ผมไมไ่ดเ้ป็นชู้ของคณุ



Lover
ชู้รกั

If you want to get married

ถา้คณุตอ้งการจะแตง่งาน

The first thing is we have to choose a place.
อยา่งแรกทีต่อ้งท าคอื เลอืกสถานที่

Where would you like to have your wedding?
คณุอยากจดังานแตง่งานทีไ่หนครบั

Five-star hotel in the heart of downtown

โรงแรมห้าดาวใจกลางเมอืง

What do you think?
คณุคดิยงัไง

I prefer to keep it private and quiet. 

ผมวา่จดัแบบสว่นตวัและเงยีบๆดกีวา่

And keep it a secret

และปิดเป็นความลบั

Upcountry
ตา่งจงัหวดั

Upcountry in the mountains and a secret place
ตา่งจงัหวดับนภเูขา และเป็นทีล่กึลบั

You don’t want anyone to know.
คณุไมต่อ้งการให้ใครรู้

The next thing is costumes.
ตอ่ไปคอืเส้ือผา้

We have costumes for
เรามชุีดให้ส าหรบั

the bride
เจ้าสาว

the groom
เจ้าบา่ว

The bridesmaid
เพือ่นเจ้าสาว

the best man
เพือ่นเจ้าบา่ว

Khun Puri is going to be the best man in my wedding ceremony.



คณุภรูจิะเป็นเพือ่นเจ้าบา่วในงานแตง่งานของฉัน

You need to go and find a new husband. 

คณุตอ้งไปหาสาม ี ใหม่

We need to find a dress.
เราตอ้งหาชุดกนั

It fits me

ชุดพอดตีวัเลย

I choose this one.
ผมเลอืกชุดน้ี

I am confused, man.

ผมสบัสนมาก

You are a good-looking guy, you are famous and rich. 

คณุเป็นหนุ่มหลอ่, มชีือ่เสยีง, รวย

Why did you choose this lady?
ท าไมคณุถงึเลอืกผูห้ญงิคนน้ี

I will tell you the story
ผมจะเลา่ให้ฟัง

Once upon a time,
กาลครัง้หน่ึง

I was drinking in a bar.
ผมก าลงันั่งดืม่อยูใ่นบาร์

I was so drunk. 

ผมเมา มาก

The next morning, she was beside me.
เช้าวนัรุง่ขึน้ เธอนอนอยูข่้างผม

Naked!
โป๊ดว้ย! 

The next day, she came to my place.
วนัตอ่มา เธอมาทีบ่า้นผม

She told me she was pregnant. 

เธอบอกวา่เธอทอ้ง

I have to be responsible. 

ผมเลยตอ้งรบัผดิชอบ

You look very stressed out. 

คณุดเูครยีด มาก



I don’t want to marry her.

ผมไมอ่ยากแตง่งาน กบัเธอ

I have the solution. 

ผมมทีางออก

Let me get my equipment. 

ผมขอหยบิอปุกรณก์อ่น

Good idea.
เป็นความคดิทีด่ี

How do you feel?
คณุรู้สึกอยา่งไร

I am shocked! 

ผมตกใจมาก!

Surprise
ประหลาดใจ (ในทางทีด่)ี 

Shock
ตกใจ (ในทางแย)่ 

We need to find the decoration. 

เราตอ้งหาของตกแตง่

The first thing what do you need?
อยา่งแรกคณุตอ้งการอะไร

Booger
ขีม้กู 
(Note: เป็นค าแสลง)

Bouquet
ช่อดอกไม้
(Note: ออกเสียงวา่ “โบ-เค” นะครบั ซึ่งจรงิๆแลว้เป็นภาษาฝรัง่เศส)

You have boogers in your nose.
คณุมขีีม้กูอยูใ่นจมกู

The next thing is the corsage. 

ส่ิงตอ่มาคอื ดอกไมป้ระดบัอกเสือ้

I suggest the creamy one.
ผมขอแนะน าสีครมีแลว้กนั

The round one
แบบวงกลมๆ

To make it romantic



เพือ่ความโรแมนตคิ

Candles
เทยีน

I want the white candles.
ฉันอยากไดเ้ทยีนสีขาว

I like the big yellow candles.
ผมชอบเทยีนใหญ่ๆ สีเหลอืง

I am the man, you have to listen to me.
ผมเป็นผูช้ายนะ คณุตอ้งฟังผมสิ

Don’t argue. 

อยา่ทะเลาะ กนั

The yellow one is the good choice.
เลอืกเทยีนสีเหลอืงน่ะดแีลว้

My assistant will organize everything for you.
ผูช้ว่ยของผมจะจดัการทุกอยา่งให้คณุ

Where is my flower?
ดอกไมข้องฉันอยูไ่หน

These are your flowers.
น่ีไงดอกไมข้องคณุ

Wreath
พวงหรดี

You look beautiful.
คณุดสูวยมาก

Incense stick
ธูป

wedding ceremony
งานแตง่งาน

funeral
งานศพ

I am going to faint. 

ฉันจะเป็นลม

Phuri, come on use what I gave you.
ภรู ิ ใช้ของทีผ่มให้คณุเลย

I can’t breathe.
ฉันหายใจไมอ่อก



Die quickly.
ตายเร็วๆ

He has a lot of work.
เขามงีานอกีเยอะ



การเรยีนภาษาองักฤษทีไ่ดผ้ลและยงัน่าเพลดิเพลนิอกีวธิก็ีคอืการเอาพวกส่ือบนัเทงิอยา่งเพลงและ entertainment ตา่งๆใน lifestyle ของเรามาเรยีนรู้ครบั



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 7: Say Hi – เทคนกิและเกร็ดความรูเ้ก ีย่วกบัการบอกเวลาภาษาองักฤษแบบงา่ยๆ

What time is it?
กีโ่มงแลว้

A.M. (Ante Meridiem)
00.01 – 12.00 น. 

P.M. (Post Meridiem)
12.01 – 24.00 น. 

Past
ผา่นมาแลว้

To
ก าลงัจะถงึ

Quarter
15 นาที

O’clock
ส าหรบับอกเวลาเต็มชั่วโมง

Two: Thirty in the morning
2:30 – ตสีองครึง่

Two: Thirty in the afternoon
2:30 – บา่ยสองครึง่

Six: Fifteen in the morning
6:15 - เช้า

Six: Fifteen in the evening
6:15 – เย็น

สามทุม่ยีสิ่บ (9:20 P.M.)

Nine: Twenty at night 
(Note: เป็นเวลา on-air ของ Chris Delivery นะครา้บ อยา่ลมื!)

5:05
Five: O-Five 
(Note: O มาจากค าวา่ zero ซึ่งก็คอืเลขศนูยน์ะครบั)

1:45
One: Forty-Five 

One: Forty-Five in the morning
ตหีน่ึงส่ีสิบห้า

3:35
Three: Thirty-Five 



Midnight
เทีย่งวนั

Midday
เทีย่งวนั

7:11
Seven: Eleven
(Tips: trick งา่ยๆในการจ าอนัหน่ึงก็ให้นึกถงึรา้น 7-11 นะครบั)

Chris Delivery Episode 7: Go Out – ซือ้ของทอ่ง China Town 

Today I am going to China Town to see some Chinese people and try some Chinese food.

Mandarin
ภาษาจนีกลาง

Cantonese
ภาษาจนีกวางตุง้

Canton
กวางตุง้

Drugstore
รา้นขายยา
(Note: คนหลายคนมกัออกเสียง drug ผดิเป็น duck ซึงหมายถงึเป็ด)

Drug
ยา
(Note: จะหมายถงึยาเสพตดิก็ไดเ้หมอืนกนั)

Pharmacy / Drugstore
รา้นขายยา

Sea Horse
มา้น ้า

Chinese herbs
สมนุไพรจนี

Partnership
ห้างหุ้นส่วน

Partner
คู ่ หรอื หุ้นส่วน

Chestnuts
เกาลดั

Shark fin
หูฉลาม



Shark
ปลาฉลาม

Fin
ครบี

Public phone
โทรศัพทส์าธารณะ

Phone booth
ตูโ้ทรศัพทส์าธารณะ

Shredded pork
หมหูยอง

Shred
ฉีกเป็นชิน้ๆ

Goldsmith
ห้างทอง / ช่างทอง

Chris Delivery Episode 7: Speak Out – ทกัทายอามา่ในวนัตรุษจนีกบั อมิ อชติะ

We go to see Chinese Family
เราไปดคูรอบครวัคนจนี

in Chinese New Year.
ในวนัตรษุจนี

Please don't touch me in front of my mama.
อยา่แตะตวัฉันตอ่หน้าแมสิ่

Why? You look so hot today.
ท าไมละ่ ก็วนัน้ีคณุเซ็กซีม่าก

I have to hug you.
ผมก็ตอ้งกอดคณุสิ

Can't you see my mama?
คณุไมเ่ห็นแมฉั่นเหรอ

She is over there.
แมอ่ยูต่รงนั้นไง

That's your mama?
นั่นแมค่ณุเหรอ

Your mama is dead
แมค่ณุเสียแลว้

She is dead , right?



แมต่ายแลว้ใช่ไหม

I'm not dead.
ฉันยงัไมต่าย

I'm just cleaning A-gong's picture.
ฉันก าลงัท าความสะอาดรปูอากง

I can't move
ฉันขยบัตวัไมไ่ด้

What happen?
เกดิอะไรขึน้

I can't hear you.
ผมไมไ่ดย้นิ

Can you speak louder?
พูดดงัขึน้หน่อยไดไ้หมครบั

I cannot speak Lao !!!
ฉันพูดภาษาลาวไมเ่ป็น

I have cramps.
ฉันเป็นตะครวิ

Are you ok?
คณุไหวไหม

I brought you some souvenirs.
ผมมขีองฝากมาให้

I hear that...
ผมไดย้นิมาวา่... 

In Chinese New Year ,
ในวนัตรษุจนี

we have to buy souvenirs for the older people.
เราซือ้ของมาฝากคนทีแ่กก่วา่

There are a lot of gold shops
มรีา้นทองเยอะมาก

In China Town ,
ทีเ่ยาวราช

What are you doing?
พวกคณุก าลงัท าอะไรกนัครบั

You don't know?
คณุไมรู่้เหรอ



We are saying hello to our family.
เราก าลงั ทกัทาย ครอบครวัของเรา

Where is your family?
ครอบครวัของคณุอยูไ่หนละ่

You don't say " say hello "
คณุพูดวา่ " ทกัทาย " ไมไ่ด้

Pay respect to my ancestors.
ไหว้บรรพบรุษุ

Ancestors
บรรพบรุษุ

They're all dead.
พวกเขาตายหมดแลว้

Who are these peoples?
คนเหลา่น้ีคอืใคร

This is our family tree.
น่ีคอืแผนผงัตน้ตระกลูของเรา

He looks similar.
เขาดคูลา้ยกนัเลย

great - grandfather
ปู่ทวด

great – grandmother
ยายทวด

grandfather
ตา,ปู่

grandmother
ยา่,ยาย

He looks like Rain again.
หน้าเหมอืนเรนอกีแลว้

What a very nice a warm family.
ช่างเป็นครอบครวัทีด่แีละอบอุน่

I want to be your son-in-law.
ผมอยากเป็นลกูเขยของคณุ

She is very mean.
แมใ่จรา้ยจงั



Chinese food
อาหารจนี

Chopsticks
ตะเกยีบ

I don't know how to
ผมไมรู่้วธิี

use the chopsticks.
ใช้ตะเกยีบ

No gay
ไมใ่ช่เกย์

I love your daughter.
ผมรกัลกูสาวคณุ

Do you have spoon and fork?
คณุมช้ีอนกบัส้อมไหม

We have spoon and fork.
เรามช้ีอนกบัส้อม

Go to take it by yourself.
ไปเอาเอง

Spoon and fork are in the chicken!
ช้อนกบัส้อมอยูใ่นไก!่ 

I told you in the chicken!
ฉันบอกแลว้ไงวา่อยูใ่นไก!่ 

I don't see.
ผมไมเ่ห็นเลย

What are you doing?
คณุก าลงัท าอะไรน่ะ

Spoon and fork are in the kitchen.
ช้อนกบัส้อมอยูใ่นครวั

I need to use spoon and fork.
ผมตอ้งใช้ช้อนกบัส้อม

I'll take them for you.
ฉันจะไปเอามาให้

Are you ok?
คณุไหวไหม

I don't know



ผมไมรู่้วา่

if your mom like me or not.
แมค่ณุชอบผมหรอืเปลา่

I brought her presents.
ผมเอาของขวญัมาให้แมค่ณุดว้ยนะ

Is this what you want?
น่ีคอืส่ิงทีค่ณุตอ้งการใช่ไหม

Spoon
ช้อน

It takes a long time
มนัใช้เวลานานมาก

to catch a frog!
ในการจบักบ! 

This is your frog.
น่ีไงกบของคณุ

I change my mind.
ฉันเปลีย่นใจ

I want more chicken.
ฉันอยากกนิไกอ่กี

Are you ok?
คณุเป็นอะไรหรอืเปลา่

I have some presents for you.
ผมมขีองขวญัมาให้คณุดว้ย

I did my research.
ผมคน้คว้ามาแลว้

You have to give a paper house.
คณุตอ้งให้บา้นกระดาษ

This is for ancestors.
น่ีส าหรบับรรพบรุษุ

servant
คนใช้

Burn
เผา

I'm so sorry.
ผมขอโทษครบั



This is my mistake.
เป็นความผดิพลาดของผมเอง

Actually, it's for your ancestors.
จรงิๆแลว้ ทัง้หมดน้ีส าหรบับรรพบรุษุของคณุ

money in a red envelope
อัง่เปา

Chinese money for you.
เงนิจนีส าหรบัคณุไง



Chris Delivery Episode 7: Say Hi – เทคนกิและเกร็ดความรูเ้ก ีย่วกบัการบอกเวลาภาษาองักฤษแบบงา่ยๆ



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 8: Say Hi – หนงัไทยอย่ำงเรื่อง Final Score ก็ช่วยใหคุ้ณเรียนรูภ้ำษำองักฤษได้

ไมว่ำ่จะในรำยกำร TV ในหนงัสอื website หรือแมแ้ตใ่นรำยกำรวทิยุ ผมมกัจะพูดถงึและสนบัสนุนวธีิกำรเรียนรูภ้ำษำองักฤษโดยใช้สือ่บนัเทงิตำ่งๆ

ทีล่อ้มรอบอยู่ในชีวติของเรำ และสือ่บนัเทงิทีม่ปีระโยชน์มำกอยำ่งหนึง่ก็คือหนงั แตก่ำรจะเรียนรูภ้ำษำองักฤษจำกหนงัใช่วำ่เรำจะตอ้งดูหนงัฝร ั่งเสมอ

ไป ซึง่กำรดูหนงัฝร ั่ง subtitle ไทยก็อำจจะท ำใหค้นจ ำนวนไมน้่อยรูส้กึวำ่มนัยำกล ำบำกและท ำใหเ้รำ enjoy หนงัไดไ้มเ่ต็มทีเ่พรำะตอ้งเสยีเวลำแยก

ประสำทอำ่นภำษำไทยทีอ่ยู่บรเิวณขำ้งลำ่งของจอจนดูภำพไดไ้มเ่ต็มที ่แต ่don’t worry ครบัเพรำะจรงิๆแลว้กำรดูหนงัไทยทีม่ ีsubtitle องักฤษก็

สำมำรถท ำใหเ้รำเรียนรูภ้ำษำองักฤษไดเ้หมอืนกนั วนัน้ีผมก็เลยลองเอำ preview ของหนงัเรือ่ง Final Score มำใหทุ้กๆคนลองชมแลว้ลองดูซวิำ่

เรำสำมำรถจะเรียนค ำศพัท์อะไรจำกหนงัเรือ่งน้ีไดบ้ำ้ง

National entrance exam

กำรสอบเขำ้มหำวทิยำลยั 

I’m going to take the national entrance exam.

ฉนัก ำลงัจะไปสอบเขำ้มหำวทิยำลยั 

(Note: ค ำยอ่ๆทีค่นไทยมกัเรียกแคว่ำ่ “เอ็น” ก็มำจำกค ำวำ่ entrance นีแ่หละครบั)

What do you want to be in the future?

คุณอยำกเป็นอะไรในอนำคต

I want to be an engineer.

ฉนัอยำกเป็นวศิวกร

You are going to graduate soon.

คุณก ำลงัจะเรียนจบ

อยำ่ลืมนะครบัวำ่กำรดูหนงัไทยก็สำมำรถช่วยคุณได ้“ถำ้”คุณยอมแยกประสำท scan ตำอำ่นภำษำองักฤษซกันดิ!

Chris Delivery Episode 8: Go Out – ภำษำองักฤษจำกที ่Yamaha Service Center

Spare parts

อะไหล่

Spare

ส ำรอง

Parts

ชิน้สว่น

Mechanic

ช่ำงซอ่มรถ

(to be) prohibited

หำ้ม

Fine

คำ่ปรบั / กำรปรบั

You will be fined 2,000 Baht.

คุณจะถูกปรบั 2,000 บำท

Motorcycle / Motorbike



รถจกัรยำนยนต์

Retrospective

หวนคดิถงึอดีต

Automatic

อตัโนมตัิ

Corner

มมุ

Caf?

รำ้นกำแฟ

Coffee

กำแฟ

Crash helmet

หมวกกนัน็อก

Crash

กระแทก

Helmet

หมวกทีใ่สเ่พือ่ป้องกนั

Chris Delivery Episode 8: Speak Out – To Be a Star with บี ้จำก The Star

Do you have a dream?

คุณมคีวำมฝนัไหมครบั

They want to be a star.

พวกเขำอยำกเป็นดำรำ

I’m the owner of this school.

ผมเป็นเจำ้ของโรงเรียนน้ี

Are you here alone?

คุณมำคนเดียวหรือครบั

Where is that somebody?

ใครคนนัน้อยู่ไหน

You are late.

คุณมำสำยนะครบั

Sorry, I’m late. The traffic was bad.

ขอโทษครบั ผมมำสำย รถตดิมำก

First of all, you have to introduce yourself.

กอ่นอืน่ คุณตอ้งแนะน ำตวัเองกอ่น



I’ve been looking for you for long time.

ฉนัตำมหำคุณมำนำนแลว้

What are you looking for?

คุณก ำลงัหำอะไร

A man in my dream.

ชำยในฝนั

This is not a coffee shop.

ทีนี่ไ่มใ่ช่รำ้นกำแฟ

Where do you come from?

คุณมำจำกทีไ่หน

I come from Kan-Jew-Berry!!!

I come from Chiang Mai.

ผมมำจำกเชียงใหม่

The north of Thailand.

ภำคเหนือของประเทศไทย

How long have you live in Bangkok?

อยู่กรุงเทพฯมำนำนเทำ่ไหรแ่ลว้

I live in Bangkok for 3 years.

ผมอยู่กรุงเทพฯมำ 3ปีแลว้

For me, very long time.

ส ำหรบัฉนั อยู่มำนำนแลว้

20 years ago!!!

20 ปีทีแ่ลว้

__ years ago

เมือ่ __ ปีทีแ่ลว้

For __ years

เป็นเวลำ __ ปีแลว้

Why are you here?

มำทีนี่ท่ ำไม

I want to be a singer.

ผมอยำกเป็นนกัรอ้ง

What do you want to be?

คุณอยำกเป็นอะไร

Of course, I want to be a singer.

แน่นอน ฉนัอยำกเป็นนกัรอ้ง



If you want to be a singer. Come here

ถำ้อยำกเป็นนกัรอ้งมำทำงน้ี

If you want to be a star.

ถำ้คุณอยำกเป็นดำรำ

You have to know how to play

คุณตอ้งรูว้ธีิเลน่

a musical instrument.

เครือ่งดนตรี

What can you play?

คุณเลน่อะไรเป็นบำ้ง

I can play drums

ผมเลน่กลอง

piano,

เปียโน

guitar

กีตำ้ร์

You pass. That’s great.

คุณผำ่นได ้เยีย่มมำก

What can you play?

คุณเลน่อะไรเป็นบำ้ง

A lot of instruments

เครือ่งดนตรีมำกมำย

Such as a microphone.

อยำ่งเช่น ไมโครโฟน

I brought my own.

ฉนัน ำมำเอง

I’ve never seen this before?

ผมไมเ่คยเห็นมำกอ่นเลย

see saw seen

Can you hear me?

ไดย้นิฉนัไหมคะ

Unbelievable. It’s great!

ไมน่่ำเชือ่ มนัยอดมำกครบั! 

I haven’t played yet.



ฉนัยงัไมไ่ดเ้ลน่

If you want to be a star,

ถำ้อยำกเป็นดำรำ

you have to know how to dance.

คุณตอ้งเตน้เป็น

Can you dance?

เตน้เป็นไหม

Let’s check him out.

ดูเขำกอ่น

I believed you.

ผมเชือ่คุณแลว้

You’re very terrible!

คุณเตน้แยม่ำก! 

Why did you say that?

ท ำไมพูดอยำ่งนัน้ละ่ครบั

terrible -แย่

terrific –ยอดเยีย่ม

We have to see if you can sing.

เรำตอ้งดูวำ่คุณรอ้งเพลงไดไ้หม

We have to check your note.

เรำตอ้งตรวจสอบระดบัเสยีงของคุณ

Let the professional show you.

ใหม้อือำชีพท ำใหดู้ดีกวำ่

Reverse

ทวนกลบั

Do you like to sing?

คุณชอบรอ้งเพลงไหม

Yes, very well. Excellent!

รอ้งได ้ดีดว้ย ยอดเยีย่มเลย

I can sing in English only.

ฉนัรอ้งเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้

Let’s check her out first.

ง ัน้ลองดูเธอกอ่น

It sounds terrible.



มนัฟงัดูแยม่ำก

Do you want to sing a song?

คุณจะรอ้งเพลงใช่ไหม

Are you ready?

พรอ้มหรือยงั

Sing your song.

รอ้งเพลงของคุณไดเ้ลย

Need some to look into their eyes.

And make my heart feel weak.

Be thinking of me, be thinking of me.

Love, I need some body.

Love, could I have someone to love?

In my heart, in my life.

Is there somebody out there?

Is there somebody out there?

Is there somebody care?

Is there somebody there for me?

(Note: ส ำหรบัเน้ือรอ้งเพลง “I need somebody” version ภำษำองักฤษแบบเต็มๆสำมำรถดูไดใ้น section “Lifestyle” ของ website นะครบั)

http://www.chrisdelivery.com/lifestyle.php


Chris Delivery Episode 8: Say Hi – หนงัไทยอย่ำงเรื่อง Final Score ก็ช่วยใหคุ้ณเรียนรูภ้ำษำองักฤษได้
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ทีล่อ้มรอบอยู่ในชีวติของเรำ และสือ่บนัเทงิทีม่ปีระโยชน์มำกอยำ่งหนึง่ก็คือหนงั แตก่ำรจะเรียนรูภ้ำษำองักฤษจำกหนงัใช่วำ่เรำจะตอ้งดูหนงัฝร ั่งเสมอ

ไป ซึง่กำรดูหนงัฝร ั่ง subtitle ไทยก็อำจจะท ำใหค้นจ ำนวนไมน้่อยรูส้กึวำ่มนัยำกล ำบำกและท ำใหเ้รำ enjoy หนงัไดไ้มเ่ต็มทีเ่พรำะตอ้งเสยีเวลำแยก

ประสำทอำ่นภำษำไทยทีอ่ยู่บรเิวณขำ้งลำ่งของจอจนดูภำพไดไ้มเ่ต็มที ่แต ่don’t worry ครบัเพรำะจรงิๆแลว้กำรดูหนงัไทยทีม่ ีsubtitle องักฤษก็

สำมำรถท ำใหเ้รำเรียนรูภ้ำษำองักฤษไดเ้หมอืนกนั วนัน้ีผมก็เลยลองเอำ preview ของหนงัเรือ่ง Final Score มำใหทุ้กๆคนลองชมแลว้ลองดูซวิำ่

อยำ่ลืมนะครบัวำ่กำรดูหนงัไทยก็สำมำรถช่วยคุณได ้“ถำ้”คุณยอมแยกประสำท scan ตำอำ่นภำษำองักฤษซกันดิ!











(Note: ส ำหรบัเน้ือรอ้งเพลง “I need somebody” version ภำษำองักฤษแบบเต็มๆสำมำรถดูไดใ้น section “Lifestyle” ของ website นะครบั)



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 9: Say Hi - เรียนรูภ้ำษำองักฤษจำกหนงัสือพิมพ์

นอกจำกหนงัและเพลงแลว้ สือ่ทีม่สีำระอยำ่งเช่น Newspaper หรือหนงัสอืพมิพ์ก็เป็นสือ่อกีอยำ่งหนึง่ทีส่ำมำรถช่วยเรำฝึกภำษำองักฤษได ้

ถำ้มเีวลำวำ่งก็ลองฝึกซอ้มโดยกำรหยบิเอำหนงัสอืพมิพ์ภำษำองักฤษมำลองอำ่นดูบำ้ง ทีส่ ำคญัคือใหอ้ำ่นพรอ้มกบัดูรูปภำพประกอบไปดว้ย

จะช่วยใหเ้รำท ำควำมเขำ้ใจถงึค ำศพัท์หรือ context ของสิง่ที ่news article ก ำลงัสือ่ไดง้ำ่ยขึน้รวมไปถงึกำรทีภ่ำพจะเป็น tools ทีจ่ะช่วย

เรำในกำรจ ำอกีดว้ยครบั

Next station; Siam Cemetery

สถำนีตอ่ไป หลุมฝงัศพ สยำม

Passengers who want to die can get off here.

ผูโ้ดยสำรทีอ่ยำกตำยสำมำรถลงทีส่ถำนีน้ีได ้

A Sky train carriage hangs off the end of the track in Malaysia.

Sky train Carriage

ตวัโบกีร้ถไฟฟ้ำ 

Hangs off

หอ้ยลงมำ 

Track

รำงรถไฟ

Do you play basketball or football?

คุณเลน่บำสหรือเลน่ฟุตบอลกนั

Michael Roddy stares at Yang Changpeng at Bolton Wanderers football club.

Stares / Stare

จอ้งมอง 

FC = Football Club

Oh no! I lost again.

โอต้ำยแลว้ แพ้อกีแลว้ 

Paradon looks disappointed during a tennis match.

Disappointed / Disappoint

ผดิหวงั 

(Note: ในรูปแบบ past tense จะม ี“ed” เตมิเขำ้มำหลงัค ำวำ่ disappoint)

During

ช่วงระหวำ่ง 

Tennis match

กำรแขง่เทนนสิ 

Tourist police

ต ำรวจทอ่งเทีย่ว 

Please don’t hit me.



กรุณำอยำ่ตีผม 

A monk sprinkles holy water on foreign tourist police in Chiang Mai.

Monk

พระ 

Sprinkles / Sprinkle

โปรย & พรม 

Holy water

น ้ำมนต์ 

Chris Delivery Episode 9: Go Out – ท ำบุญ ไหว้พระ และฝึกภำษำองักฤษทีว่ดัเบญจมบพิตร 

The Marble Temple

วดัเบญจมบพติรดุสติวนำรำมรำชวรวหิำร

Marble

หนิออ่น

Temple

วดั 

Admission fee

คำ่ผำ่นประตู

Visitors / Visitor

ผูม้ำเยีย่ม

Visit

เยีย่ม

I am a Buddhist.

ผมนบัถือศำสนำพุทธ 

Take off

ถอด 

Make merit

ท ำบญุ

Donation

กำรบรจิำค

Donate

บรจิำค

Statue

รูปปั้น 

Statue of Buddha



พระพุทธรูป 

Statue of Liberty

เทพีเสรีภำพ 

The Grand Palace

The Temple of the Emerald Buddha

วดัพระแกว้ 

Emerald Buddha

พระแกว้มรกต

Chris Delivery Episode 9: Speak Out – Temple Visit and Making Merit with หยองลูกหยี

You're late. It's already 12.30.

คุณมำสำย นีม่นัเทีย่งครึง่แลว้นะ

We're going to the temple.

เรำก ำลงัจะไปวดักนั

You aren't allowed to wear shorts in the temple.

หำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้เขำ้วดั

I'm not Lao, Thai. I'm Korean.

ฉนัไมใ่ช่คนลำว, คนไทย ฉนัเป็นคนเกำหลี 

You have to dress properly.

คุณตอ้งแตง่กำยอย่ำงเหมำะสม

You're not going to take a shower.

คุณไมไ่ดไ้ปอำบน ้ำ 

We're going to the temple.

เรำก ำลงัจะไปวดั

Let's go. We don't have enough time.

ไปกนัเถอะ เรำมเีวลำไมพ่อ

Thai water jar is very beautiful.

โอง่ไทยสวยมำก

I'm very thirsty. I'm so lucky.

ฉนัก ำลงัหวิน ้ำอยู่พอดี โชคดีจงั 

I look like teen but I'm 29.

ฉนัดูเหมอืนยงัเป็นวยัรุ่น แตอ่ำยุ 29 แลว้คะ่ 

Come on. Sit down please.

เชญินั่ง

You have to sit properly in front of the monk.



คุณตอ้งนั่งอยำ่งเหมำะสมตอ่หน้ำพระ

Behave.

ท ำตวัดีๆ หน่อย 

Where do you come from?

โยมมำจำกไหนละ่ 

I come from Korea.

ดฉินัมำจำกประเทศเกำหลี

I like your town.

อำตมำชอบเมอืงของโยม 

Who are you?

ทำ่นเป็นใคร 

Why do you wear orange?

ท ำไมทำ่นใสชุ่ดสสีม้ 

Monk

พระ

What is your name?

ชือ่อะไรละ่

My name is Yung Bin Chum.

ดฉินัชือ่ ยุงบนิชุม 

Can I take a picture with him?

ดฉินัขอถำ่ยรูปกบัทำ่นไดไ้หม 

You want to take a photo?

คุณอยำกถำ่ยรูป

Don't sit at the same level with the monk.

หำ้มนั่งระดบัเดียวกนักบัพระ 

I'm really sorry. I don't know.

ดฉินัขอโทษจรงิๆ ดฉินัไมท่รำบ 

Don't be angry.

อยำ่โกรธนะคะ่

I have his CD.

ดฉินัม ีซีดีของทำ่น

It's 12.30.

เทีย่งครึง่แลว้ 

What did you bring?

คุณเอำอะไรมำ



Time to have lunch.

ไดเ้วลำอำหำรเทีย่งแลว้ 

I brought my Korean food for you.

ดฉินัน ำอำหำรเกำหลีมำถวำยทำ่น 

He cannot eat the food now

ทำ่นทำนอำหำรตอนน้ีไมไ่ด้

because it's 12.30. It's after noon.

เพรำะตอนน้ีเทีย่งครึง่แลว้ หลงัเทีย่งแลว้

Noon & Midday

เทีย่งตรง

Afternoon

บำ่ย

They cannot eat after noon.

พระไมส่ำมำรถฉนัท์หลงัเทีย่งตรง

Did you go and pay respect to Buddha yet?

ไปไหว้พระมำหรือยงั

Pray

สวดมนต์

Pay respects

ไหว้

The monk said,

พระทำ่นบอกวำ่

if we want to pay respect to Buddha,

ถำ้เรำจะไหวพ้ระ

we have to have lotus flowers.

เรำตอ้งมดีอกบวั

But he doesn't have any lotus flowers today.

แตว่นัน้ีทำ่นไมม่ดีอกบวั

Lotus

ดอกบวั

We can't go and pay respects to Buddha.

เรำไปไหวพ้ระไมไ่ดแ้ลว้

Because he ran out of lotus flowers.

เพรำะดอกบวัหมด



Make merit

ท ำบญุ

We can make merit by

เรำสำมำรถท ำบญุไดโ้ดยกำร

freeing the animals.

ปล่อยสตัว์

You have to make a wish.

คุณตอ้งต ัง้อธิษฐำน

You have to free the bird.

คุณตอ้งปลอ่ยนก

Bird flu

ไขห้วดันก

Catfish

ปลำดุก

You have to open the bag,

คุณตอ้งแกะปำกถุงกอ่น

and free the fish like this.

แลว้ปลอ่ยปลำแบบน้ี

Don't throw the rubbish in the water.

อยำ่ทิง้ขยะลงน ้ำ

I brought my own animal.

ฉนัน ำสตัว์ของฉนัมำเอง

A little bit wet.

เปียกนดิหน่อย

Free the turtle.

ปลอ่ยเต่ำ



นอกจำกหนงัและเพลงแลว้ สือ่ทีม่สีำระอยำ่งเช่น Newspaper หรือหนงัสอืพมิพ์ก็เป็นสือ่อกีอยำ่งหนึง่ทีส่ำมำรถช่วยเรำฝึกภำษำองักฤษได ้

ถำ้มเีวลำวำ่งก็ลองฝึกซอ้มโดยกำรหยบิเอำหนงัสอืพมิพ์ภำษำองักฤษมำลองอำ่นดูบำ้ง ทีส่ ำคญัคือใหอ้ำ่นพรอ้มกบัดูรูปภำพประกอบไปดว้ย

จะช่วยใหเ้รำท ำควำมเขำ้ใจถงึค ำศพัท์หรือ context ของสิง่ที ่news article ก ำลงัสือ่ไดง้ำ่ยขึน้รวมไปถงึกำรทีภ่ำพจะเป็น tools ทีจ่ะช่วย



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 10: Say Hi! – เมือ่คนไทยจะต้องสนทนำกบัฝร ั่ง อะไรจะเกดิขึน้ได้บำ้ง

คงมจี ำนวนคนอยู่ไมน้่อยทีเดียวทีอ่ำจจะเคยไดม้โีอกำสคุยกบัฝร ั่งแตไ่มเ่ขำ้ใจในสิง่ทีเ่ขำพูดเลย แตก็่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่จะเป็นเพรำะวำ่

ทกัษะและควำมสำมำรถในกำรฟงัของเรำนัน้ไมด่ีพอเสมอไป เพรำะตวัฝร ั่งชำวตำ่งชำตเิองก็อำจจะมสีว่นท ำใหคุ้ณฟงัเคำ้ไมอ่อกเหมอืนกนั 

วนัน้ีเรำเลยจะลองจ ำลองเหตุกำรณ์เมือ่คนไทยจะตอ้งคุยกบัฝร ั่งแลว้ - what are the things that can go wrong:

Do you have an Adam’s apple?

คุณมลูีกกระเดือกไหม

Adam’s apple

ลูกกระเดือก 

I’m sorry I don’t understand

ขอโทษนะฉนัไมเ่ขำ้ใจ 

What do you mean?

คุณหมำยถงึอะไร 

What does that mean?

มนัหมำยควำมวำ่อยำ่งไร

My English isn’t very good.

ทกัษะภำษำองักฤษของฉนัไมค่อ่ยดี 

Can you speak slowly please?

คุณพูดช้ำลงหน่อยไดไ้หม

Again please.

พูดอกีคร ัง้ไดไ้หม

Pardon?

อะไรนะ 

Can you speak Thai?

คุณพูดภำษไทยไดไ้หม

Chris Delivery Episode 10: Go Out – A Day at T.K. Park

Knowledge

ควำมรู้

Know

รู ้

Library

หอ้งสมดุ 

Loan

ใหย้ืม, กำรใหย้ืม 

Lend



ใหย้ืม 

Borrow

ขอยืม 

Browse

ดูไปรอบๆ 

Encyclopedia

สำรำนุกรม

Quiet

เงยีบ

Quite

คอ่นขำ้ง

Please be quiet

กรุณำอยำ่สง่เสยีงดงั 

Recommended

แนะน ำ

Chris Delivery Episode 10: Speak Out – Snow White and Seven Dwarves with Top ดำรณีนุช โพธิปิติ

Snow White and the seven dwarfs.

สโนไวท์ กบัคนแคระท ัง้เจ็ด

Wrong story

ผดิเรือ่ง 

I’m sorry. I’m confused.

ขอโทษนะ ฉนัรูส้กึสบัสน

I’m the queen of this town

ฉนัเป็นรำชนีิของเมอืงน้ี

I’m the magic mirror.

ผมคือกระจกวเิศษ

Who is the most beautiful lady in the universe?

ใครสวยทีส่ดุในจกัรวำล

You’re beautiful.

คุณสวย 

You’re pretty ugly

คุณคอ่นขำ้ง ขีเ้หล!่!!

Pretty+ค ำนำม

สวย, น่ำรกั



Pretty+ค ำคุณศพัท์

คอ่นขำ้ง

The most beautiful, cutest,

ผูห้ญงิทีส่วยทีส่ดุ, น่ำรกัทีส่ดุ,

Prettiest lady in the universe

งดงำมทีส่ดุในจกัรวำล

Her name is Snow white.

เธอชือ่ สโนไวท์

I love children, world peace and Paradon

ฉนัรกัเด็ก, สนัตภิำพของโลก และภรำดร

Image

ภำพในจนิตนำกำร

I ordered the soldier to kill her.

ฉนัส ั่งทหำรไปฆำ่เธอแลว้นะ

She is not dead.

เธอยงัไมต่ำย

She still lives in the small house in the forest.

เธอยงัอยู่ในบำ้นเล็กๆในป่ำ

I’ll go to kill her.

ฉนัจะไปฆำ่เธอ

She lives in the forest with

เธออยู่ในป่ำกบั

7 dark, tall and handsome men.

ผูช้ำยเขม้ สงู และหลอ่7คน

You look familiar

เธอหน้ำคุน้ๆนะ

It’s a kind of Thai dessert

มนัเป็นขนมหวำนชนดิหนึง่ของไทย

Do you know Snow White?

คุณรูจ้กั สโนไวท์ไหม 

She’s our friend.

เธอเป็นเพือ่นของพวกเรำ

7 dwarfs

คนแคระท ัง้เจ็ด

Don’t misunderstand.



อยำ่เขำ้ใจผดิ

She got kicked out of the castle

เธอถูกไลอ่อกมำจำกปรำสำท

By the bad queen.

โดยรำชนีิใจรำ้ย

She doesn’t live in the castle anymore.

เธอไมไ่ดอ้ยู่ในปรำสำทอกีแลว้

She lives with us at our house.

เธออยู่กบัพวกเรำทีบ่ำ้น 

Can I visit your home?

ฉนัขอไปเยีย่มบำ้นเธอไดไ้หม

You feel sleepy.

คุณงว่งนอน.

Can I help you?

มอีะไรใหฉ้นัช่วยไหมคะ

I’ve walked for a long way.

ฉนัเดนิทำงมำไกลมำก

Backache

ปวดหลงั

How many eggs do you have?

คุณมไีขก่ีฟ่อง

She’s not selling eggs.

เขำไมไ่ดข้ำยไข่

She’s selling fruits.

เขำขำยผลไม้

Stomachache

ปวดทอ้ง 

Headache

ปวดหวั

Sore throat

เจ็บคอ

What kind of fruit do you sell?

คุณขำยผลไมอ้ะไรบำ้ง

I have many kinds of fruit.

ฉนัมผีลไมห้ลำยชนดิเลย



Do you have any apples?

คุณมแีอปเป้ิลไหมละ่

I can’t see any apples.

ฉนัไมเ่ห็นแอปเป้ิลสกัผลเลย

Pineapple

สบัปะรด

Rose apple

ชมพู่

Custard apple

น้อยหน่ำ

Adam’s apple

ลูกกระเดือก

All of the fruits, the old lady is selling,

ผลไมท้ ัง้หมดทีย่ำยแกข่ำย

They’re all poisonous.

ท ัง้หมดน้ีมพีษิ

Poisonous fruits

ผลไมม้พีษิ

Passion fruit

เสำวรส 

I told you.

ผมบอกแลว้ไง 

Snow white passed away.

สโนไวท์ ตำยแลว้

Let me check her hand if she really died.

ผมขอตรวจดูกอ่นวำ่เธอตำยจรงิๆหรือเปลำ่

She’s still alive

เธอยงัมชีีวติอยู่

She passed out.

เธอสลบ

Pass out.

สลบ

Pass away

เสยีชีวติ



Disappointed

ผดิหวงั

I’m the prince.

เรำเป็นเจำ้ชำย

My mission is coming to kiss my princess.

หน้ำทีข่องเรำคือมำจีบเจำ้หญงิ

She’s too young to be my wife.

เธอเด็กเกนิไปทีจ่ะเป็นภรรยำของเรำ

I don’t like the princess anymore.

ฉนัไมช่อบเจำ้หญงิแลว้

It’s better than nothing.

ดีกวำ่ไมไ่ดอ้ะไรเลย



คงมจี ำนวนคนอยู่ไมน้่อยทีเดียวทีอ่ำจจะเคยไดม้โีอกำสคุยกบัฝร ั่งแตไ่มเ่ขำ้ใจในสิง่ทีเ่ขำพูดเลย แตก็่ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่จะเป็นเพรำะวำ่

ทกัษะและควำมสำมำรถในกำรฟงัของเรำนัน้ไมด่ีพอเสมอไป เพรำะตวัฝร ั่งชำวตำ่งชำตเิองก็อำจจะมสีว่นท ำใหคุ้ณฟงัเคำ้ไมอ่อกเหมอืนกนั 

วนัน้ีเรำเลยจะลองจ ำลองเหตุกำรณ์เมือ่คนไทยจะตอ้งคุยกบัฝร ั่งแลว้ - what are the things that can go wrong:



Chris Delivery Episode 10: Speak Out – Snow White and Seven Dwarves with Top ดำรณีนุช โพธิปิติ



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 11: Say Hi – The phone call from hell. 

คงจะมคีนไทยจ ำนวนไมน้่อยทีค่งจะตืน่อกตกใจท ำอะไรไมถู่กเมือ่จู่ๆไดร้บั phone call แลว้แทนทีจ่ะเป็นแฟนหรือกิก๊โทรมำ

แตเ่สยีงทีม่ำจำกอกีขำ้งนงึกลบักลำยเป็นฝร ั่งหรือตำ่งชำตพูิดองักฤษฉอดๆอยำ่งไมม่ทีำ่ทีวำ่จะหยุด จนบำงคนถงึกบั

ตอ้งงดัไมต้ำยเด็ดอยำ่งกำรตอบกลบัไปวำ่:

Sorry, you have the wrong number.

ขอโทษนะ คุณโทรผดิเบอร์แลว้

หรือท ำเสยีงนิง่ๆเย็นๆใหเ้หมอืนกบัเสยีง operator แลว้ตอบกลบัไปวำ่:

The number you have dialed, cannot be connected.

หมำยเลขทีท่ำ่นเรียกไมส่ำมำรถตดิตอ่ไดใ้นขณะน้ี

หรือใช้มขุตดับทสนทนำอยำ่งงำ่ยๆอยำ่ง:

Ah, sorry I cannot hear you!

ขอโทษที ไมไ่ดย้นิเสยีงคุณเลย! 

My battery is dead.

แบตเตอรีห่มด

Just a moment please.

รอสกัครู่นะ

(แลว้ก็เดนิหำคนมำพูดแทนหรือ ใหเ้คำ้รอจนเหนือ่ยจนตอ้งวำงหไูปเอง….)

เพรำะฉะนัน้วนัน้ีผมจงึขอฝำกประโยคทีคุ่ณจะสำมำรถใช้ในกำรพูดโทรศพัย์รบัหน้ำฝร ั่ง โดยทีไ่มต่อ้งใช้มขุหลีกเลีย่งกำรคุยอยำ่งตวัอยำ่งขำ้งบนนะครบั แลว้คุณก็จะไมต่อ้งกลวั phone call from hell อกีตอ่ไป!

The caller

ผูโ้ทรออก

Can I speak to____ please?

ขอสำยคุณ___ครบั

Do you know when he will be back?

คุณรูไ้หมครบัวำ่เขำจะกลบัมำเมือ่ไหร่

Can I have a message please?

ผมขอฝำกขอ้ควำมถงึเขำหน่อยไดไ้หมครบั

Can you tell him __ [ชือ่ผูโ้ทร] __called please?

ฝำกบอกเขำวำ่__ [ชือ่ผูโ้ทร] __โทรมำนะครบั

The receiver

ผูร้บัสำย

How can I help you?

มอีะไรใหช้่วยไหมครบั

Just a moment please?

รอสกัครู่นะครบั



Would you like to leave a message?

ฝำกขอ้ควำมไวไ้หมครบั

Don’t panic.

อยำ่ตกใจ

Chris Delivery Episode 11: Go Out – Siam Commercial Bank [ธนำคำรไทยพำณิชย์]

Bank

ธนำคำร

Commercial

เกีย่วกบักำรคำ้, โฆษณำโทรทศัน์

Let’s take a commercial break.

พกัชมโฆษณำสกัครู่

Branch

สำขำ, กิง่กำ้น

Customer service

แผนกบรกิำรลูกคำ้

Account

บญัชี

I would like to open a bank account.

ผมตอ้งกำรเปิดบญัชีใหมค่รบั

You have to fill in the form.

คุณตอ้งกรอกแบบฟอร์มนะคะ

Fill in

กรอก

Deposit

ฝำก

I deposit some money at the bank.

ฉนัฝำกเงนิบำงสว่นทีธ่นำคำร

Withdraw

ถอน

I withdraw some money from the bank.

ฉนัถอนเงนิบำงสว่นจำกธนำคำร

Automatic Teller Machine [ATM]

ตูบ้รกิำรเงนิดว่นอตัโนมตัิ

Teller



พนกังำนธนำคำร

Cash Deposit Machine.

เครือ่งบรกิำรถอน-ฝำก เงนิอตัโนมตัิ

Fund/ Corporate Bond

กองทุน/ หุน้กู้

Bond

พนัธบตัร

Chris Delivery Episode 11: Speak Out- The Bank Robbery With Andy เข็มพิมุข

This money is fake.

นีม่นัเงนิปลอม

What can I do for you?

มอีะไรใหผ้มช่วยไหมครบั

I have a problem.

ฉนัมปีญัหำ

I already deposited my money

ฉนัฝำกเงนิไปแลว้

1 million baht.

1 ลำ้นบำท

In my account, there is a mistake.

ในบญัชีของฉนั มคีวำมผดิพลำดเกดิขึน้

How can that be?

มนัเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งไรกนั

I’ve got only 999,999 baht.

ฉนัไดร้บัแค ่999,999 บำท

Where is my 1 baht?

เงนิของฉนัหำยไปไหนต ัง้ 1 บำท

Nine hundred and ninety-nine thousand, nine hundred and ninety – nine baht.

999,999 บำท

You lost 1 baht.

เงนิคุณหำย 1 บำท

I cannot be a millionaire.

ฉนัไมส่ำมำรถเป็น เศรษฐีเงนิล้ำนได้

Very stingy.

งกมำก



I’ll help you look for your 1 baht.

ผมช่วยคุณหำเงนิ1 บำท

Take it.

เอำไป

Everybody freeze!

ทุกคนหยุดอยู่นิ่งๆ

You’re a professional.

คุณเป็นมืออำชีพมำก

What can we do for you?

มอีะไรใหพ้วกเรำช่วยไหมครบั

Everybody freeze and put your hands up.

ทุกคนหยุดแลว้ยกมือขึน้

Do you know who I am?

รูไ้หมผมเป็นใคร

I’m a bank robber.

ฉนัเป็นโจรปล้นธนำคำร

He is a bank rubber. 

เขำเป็นยำงลบของธนำคำร!!!

I stole it from the bank.

ฉนัขโมยมำจำกธนำคำร

I’m going to rob you.

ฉนัจะปลน้พวกแก

Right now, what I need from you…

ตอนน้ีสิง่ทีฉ่นัตอ้งกำร คือ... 

Both of you guys have the money, right?

แกท ัง้คู่มเีงนิใช่ไหม

Hold this.

ถือไว้

Put the money in that bag right now.

ใสเ่งนิไวใ้นถุงเดีย๋วน้ี

All the money you’ve got.

เงนิท ัง้หมดทีพ่วกแกมี

What are you doing?

แกก ำลงัท ำอะไรน่ะ

I’m putting the money in the bag.



ฉนัก ำลงัจะใสเ่งนิไวใ้นถุง

I have 1 baht.

ฉนัมเีงนิ 1 บำท

Are you calling the police?

แกจะโทรหำต ำรวจเหรอ

I’ll kill you.

ฉนัจะฆำ่แก

I’m not calling the police.

ผมไมไ่ดโ้ทรหำต ำรวจ

I’m going to call the pizza boy.

ผมจะโทรหำเด็กสง่พซิซำ่

I’m hungry.

ผมหวิ

I want a seafood pizza.

ฉนัอยำกกนิพซิซำ่ทะเล

I can order too?

ฉนัส ั่งไดด้ว้ยเหรอ

I would like a seafood pizza without seafood.

ฉนัขอพซิซำ่ทะเลไมใ่สอ่ำหำรทะเล

I’m allergic to seafood

ฉนัแพ้อำหำรทะเล

[to be] allergic to ____

มอีำกำรแพ้ ____

I need you to put the money in the bag.

ฉนัตอ้งกำรใหแ้กใสเ่งนิไวใ้นกระเป๋ำ

Quickly

เร็วๆ

It’s going to take a long time.

มนัตอ้งใช้เวลำนำนนะ

Don’t play your games.

อยำ่มำเลน่ตุกตกิ

Step back.

ถอยหลงัไป

I need you to put the money

ฉนัใหแ้กใสเ่งนิ



In the bag quickly.

ไวใ้นถุงเร็วๆ

Otherwise, I’ll kill this hostage.

ไมอ่ยำ่งนัน้ ฉนัจะฆำ่ตวัประกนั

How do you know that.

คุณรูไ้ดอ้ยำ่งไรวำ่

I want to be an air hostess. 

ฉนัอยำกเป็นแอร์โฮสเตส

My dream comes true. 

ฝนัของฉนักลำยเป็นจรงิ

You explain to her.

แกอธบิำยใหเ้ธอฟงัหน่อย

Flight attendant

พนกังำนตอ้นรบับนเครือ่งบนิ

I have a good idea. 

ผมมคีวำมคดิดีๆ

You should calm down. 

คุณควรใจเย็น

I have some water for you.

ผมมนี ้ำใหคุ้ณ

How nice!

อะไรจะดีอยำ่งน้ี

I need to ask you a favor.

ฉนัอยำกจะขอควำมช่วยเหลือหน่อย

I’ve drunk too much water.

ฉนัดืม่น ้ำมำกไปหน่อย

I want to take a pee. 

ผมตอ้งกำรไปปสัสำวะ

Take a poo

อจุจำระ

The bathroom is over there.

หอ้งน ้ำอยู่ทำงโน้น

I need you to hold

ผมตอ้งกำรใหคุ้ณถือ



this gun to your forehead.

ปืนน้ีจอ่หน้ำผำกคุณไว้

Don’t let anybody come close to you at all.

อยำ่ใหใ้ครเขำ้ใกลคุ้ณเด็ดขำด

Take your time.

ไมต่อ้งรีบ

Freeze! Step back!

หยุด! ถอยไป! 

Get back!

ถอยไป! 

Don’t come close to me.

อยำ่เขำ้มำใกลฉ้นั

That’s my gun.

นั่นปืนของผม

You’re the hostage.

คุณเป็นตวัประกนั

I’m a pizza boy.

ผมเป็นเด็กสง่พซิซำ่

Where is my seafood pizza?

ไหนละ่พซิซำ่ทะเล

I’m a police man.

ผมเป็นต ำรวจ



คงจะมคีนไทยจ ำนวนไมน้่อยทีค่งจะตืน่อกตกใจท ำอะไรไมถู่กเมือ่จู่ๆไดร้บั phone call แลว้แทนทีจ่ะเป็นแฟนหรือกิก๊โทรมำ

แตเ่สยีงทีม่ำจำกอกีขำ้งนงึกลบักลำยเป็นฝร ั่งหรือตำ่งชำตพูิดองักฤษฉอดๆอยำ่งไมม่ทีำ่ทีวำ่จะหยุด จนบำงคนถงึกบั

เพรำะฉะนัน้วนัน้ีผมจงึขอฝำกประโยคทีคุ่ณจะสำมำรถใช้ในกำรพูดโทรศพัย์รบัหน้ำฝร ั่ง โดยทีไ่มต่อ้งใช้มขุหลีกเลีย่งกำรคุยอยำ่งตวัอยำ่งขำ้งบนนะครบั แลว้คุณก็จะไมต่อ้งกลวั phone call from hell อกีตอ่ไป!



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 12 : Say Hi – S/X Syndrome 

Pronunciation

กำรออกเสยีง 

Box

กลอ่ง

There are sick people sitting over here.

มคีนป่วยนั่งอยู่

Six people

หกคน

Sick people

คนป่วย

Goose boy

เด็กหำ่น

Good boy

เด็กดี

Breast

หน้ำอกผูห้ญงิ

Bread

ขนมปงั

Bus

รถประจ ำทำง

Butt

กน้

Lady

ผูห้ญงิ

Ready

พรอ้ม

Chris Delivery Episode 12: Go Out - Siam Ocean World

Ocean

มหำสมทุร

Ocean World

โลกใตส้มทุร

Crab

ปู



Weird

ประหลำด

Shrimp[s]

กุง้ตวัเล็ก

Prawn[s]

กุง้นำง ( กุง้ขนำดกลำง)

Lobster

กุง้มงักร

Angel

นำงฟ้ำ

Angle

มมุฉำก

You are a beautiful angle.

คุณคือผูห้ญงิหน้ำเหลีย่มทีส่วยมำก

Eel

ปลำไหล

Watch out/ Look out

ระวงั

Tunnel

อโุมงค์

Coral reef

แนวปะกำรงั

Coral

ปะกำรงั

Clownfish

ปลำกำร์ตูน

Fish tank

ตูป้ลำ

Chris Delivery Episode 12: Speak Out – “Finding Nemo” with Cindy สรินิยำ บชิอฟ 

Let me introduce you.

ใหผ้มไดแ้นะน ำใหคุ้ณรูจ้กั

This is my friend.

นีค่ือเพือ่นของผม



Her name is Aqua.

เธอชือ่ แอคควำ

No, my name is Aqua, not the band.

ไมใ่ช่ ฉนัชือ่แอคควำ ไมใ่ช่วงแอคควำ

I know Aqua.

ฉนัรูจ้กัวงแอคควำ

Where is your equipment?

อปุกรณ์ของคุณอยู่ไหน

We are going to go scuba diving, right?

เรำก ำลงัจะไปด ำน ้ำใช่ไหม

Yes, we are going to go scuba diving today.

ใช่เรำก ำลงัจะไปด ำน ้ำกนัวนัน้ี

I’m ready to go now.

ตอนน้ีฉนัพรอ้มทีจ่ะไปแลว้

I want to go scuba driving.

ฉนัตอ้งกำรทีจ่ะไปขบัรถ

Diving

กำรด ำน ้ำ

Driving

กำรขบัรถ

You have to have a wet suit.

คุณตอ้งมชุีดด ำน ้ำ

Mask

หน้ำกำก

Snorkel

ทอ่ช่วยหำยใจ

Fins

ตีนกบ

Shrak’s fins soup

ซุปหฉูลำม

Are you a frog?

คุณเป็นกบหรือเปลำ่

Where is your wet suit?

ชุดด ำน ้ำของคุณอยู่ไหน



How’s everything going?

คุณเป็นอยำ่งไรบำ้ง

I’m good.

ฉนัสบำยดี

When did you get to Bangkok?

คุณมำถงึกรุงเทพฯต ัง้แตเ่มือ่ไหร่

Just last week.

เมือ่อำทติย์ทีผ่ำ่นมำ

I want to go diving.

ฉนัตอ้งกำรไปด ำน ้ำ

I want to see the beautiful Thai ocean.

ฉนัตอ้งกำรเห็นทะเลไทยทีส่วยงำม

Why are you wearing a suit?

ท ำไมคุณสวมเสือ้สทู

We speak English.

เรำพูดภำษำองักฤษกนั

I think we should go to the boat.

ผมคดิวำ่เรำควรไปทีเ่รือไดแ้ลว้

What kind of animals are there in the Thai ocean?

ในทะเลไทยมสีตัว์ประเภทไหนบำ้ง

Are they dangerous?

อนัตรำยไหม

There aren’t any dangerous animals.

ไมม่สีตัว์ทีอ่นัตรำย

How about crocodiles?

แลว้จระเข่้ละ่

We do have fresh water crocodiles.

เรำมจีระเขน้ ้ำจืด

Crocodile

จระเข้

What type of animals are there in the gulf of Thailand?

ในอ่ำวไทยมสีตัว์ชนดิไหนอยู่บำ้ง

If you want to play golf in Thailand.

ถำ้คุณตอ้งกำรทีจ่ะตีกอล์ฟในประเทศไทย

You have to be careful of snakes and monitor lizards.



คุณตอ้งระวงังแูละตวัเงนิตวัทอง

gulf of Thailand

อำ่วไทย

Golf

กีฬำกอล์ฟ

Andaman Sea

ทะเลอนัดำมนั

Are you ready? I’m going to start the boat.

คุณพรอ้มหรือยงั ผมก ำลงัจะออกเรือ

Where is Nemo?

นีโมอยู่ไหน

She fell off the boat.

เธอรว่งตกจำกเรือไปแลว้

Go find Nemo.

ไปตำมหำนีโม

Swim to the left.

วำ่ยไปทำงซำ้ยซิ

Swim down to the coral.

วำ่ยลงไปทีป่ะกำรงั

I can’t find Nemo.

ผมหำนีโมไมเ่จอ

Where did she go?

เธอไปอยู่ทีไ่หนนะ

Come back to the boat, maybe she’s at the beach.

กลบัมำทีเ่รือกอ่น บำงทีเธออำจจะอยู่ทีช่ำยหำด

I’m so worried.

ผมกลุ้มใจจงัเลย

Do you hear that sound?

คุณไดย้นิเสยีงนัน้ไหม

What is that?

นั่นคืออะไร

It sounds awful.

มนัเป็นเสยีงทีแ่ย่มำก

She looks like Nemo.

เธอดูเหมอืนนีโม



Have you seen Pra Aphai Manee before?

คุณเคยดูเรือ่งพระอภยัมณีมำกอ่นหรือเปลำ่

No, I haven’t seen that movie.

ไม ่ฉนัไมเ่คยดูหนงัเรือ่งนัน้มำกอ่น

But I’ve seen the little Mermaid.

แตฉ่นัไดดู้เรือ่งนำงเงอืกน้อย

You are a mermaid.

คุณคือนำงเงอืก

Yes, I am a little Mermaid.

ใช่แลว้ฉนัคือนำงเงอืกน้อย

I’m brushing my hair on the rocks.

ฉนัก ำลงัหวีผมอยู่ทีโ่ขดหนิ

So you are half-human half-fish.

ดงันัน้ คุณเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปลำ

I am not human and I don’t have any fish.

ฉนัไมไ่ดเ้ป็นมนุษย์ และ ฉนัก็ไมม่ปีลำดว้ย

half-human half-fish.

ครึง่มนุษย์ครึง่ปลำ

I have an idea.

ฉนัมหีนึง่แผนกำร

Since I’m the owner of an aquarium,

ต ัง้แตฉ่นัเป็นเจำ้ของพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้ำ

I think she would be a great show.

ฉนัคดิวำ่เธอตอ้งเป็นโชว์ทีย่อดเยีย่ม

I would make a lot of money.

ฉนัจะท ำเงนิไดม้ำกมำย

If I could have her in my aquarium.

ถำ้ฉนัมเีธอในพพิธิภณัฑ์ของฉนัได้

What do you think?

คุณคดิวำ่อยำ่งไร

So you want to take her to your aquarium,

ดงันัน้คุณตอ้งน ำตวัเธอไปพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้ำ

Make a lot of money.

ท ำเงนิไดม้ำกมำย



Good idea.

เป็นควำมคดิทีด่ี

Do you want to come and live with me in my house?

คุณตอ้งกำรไปอยู่กบัฉนัทีบ่ำ้นไหม

I have a big aquarium,

ฉนัมพีพิธิภณัฑ์สตัว์น ้ำทีใ่หญ่

There are many animal, you would love it there.

มสีตัว์มำกมำยคุณจะรกัทีน่ ั่น

My father said …

พ่อบอกวำ่ ...

I shouldn’t go with the stranger.

ไมค่วรไปไหนกบัคนแปลกหน้ำ

Play hard to get

เลน่ตวั

I have to play hard to get.

ฉนัตอ้งเลน่ตวัซะหน่อย

We have to catch her.

เรำตอ้งจบัเธอไว้

Wait here.

คอยอยู่ทีนี่ก่อ่น

She likes to eat frog’s feet.

เธอชอบกนิตีนกบ

Take your bait.

มำกนิเบ็ดสิ

You got her.

คุณไดต้วัเธอแลว้

Don’t take me.

อยำ่เอำฉนัไป



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 13: Say Hi – เทคนิคกำรอธิบำยเมือ่อกเสียงไมถู่กต้อง

Sword

ดำบ

Island

เกำะ

5 เทคนคิในกำรอธบิำยเมือ่อกเสยีงค ำภำองักฤษไมถู่กตอ้ง

1. สะกดค ำ

2. ใช้ภำษำกำย

3. อธบิำย

4.เขียนหรือวำดรูป

5. run away (วิง่หนี)

Chris Delivery Episode 13: Go Out - Big Thank Mitsubishi

Anniversary

วำระครบรอบปี

Fair

งำนแสดงสนิคำ้, ยุตธิรรม

Refrigerator/ Fridge

ตูเ้ย็น

Hand dryer

เครือ่งเป่ำมอืใหแ้หง้

Living room

หอ้งรบัแขก

Comfortable

สบำย

Electricity

เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ

Slim

บำง, ไดส้ดัสว่น

Sensor

เครือ่งจบัควำมเคลือ่นไหว

Human

มนุษย์

Multiple

หลำกหลำย

Chris Delivery Episode 13: Speak Out- The Dog Hospital With Noowan 



You are a cute dog.

เจำ้เป็นหมำทีน่่ำรกั

What can I do for you?

มอีะไรใหผ้มช่วยไหมครบั

Who are you?

คุณเป็นใคร

I’m a veterinarian.

ผมเป็นสตัวแพทย์

I’m a vegetarian.

ฉนัเป็นมงัสวริตัิ

I like to eat vegetables.

ฉนัชอบกนิผกั

Veterinarian

สตัวแพทย์

Vegetarian

ผูถ้ือมงัสวริตัิ

I’m a vet.

ผมเป็นสตัวแพทย์

Wet

เปียก

Vet(ค ำยอ่ของ Veterinarian)

สตัวแพทย์

What’s wrong with your dog?

สนุขัของคุณเป็นอะไร

I want to check

ฉนัอยำกตรวจดูวำ่

If my dog is a mad dog or not?

สนุขัของฉนัเป็น หมำบำ้หรือเปลำ่

Please come in

เชญิเขำ้มำเลยครบั

I changed my mind.

ฉนัเปลีย่นใจแลว้

I’m afraid my dog might

ฉนักลวัวำ่สนุขัของฉนัอำจจะ



Get rabies from her.

ตดิโรคพษิสนุขับำ้จำกเธอ

Don’t worry, I don’t have any rabbits.

ไมต่อ้งกงัวล ฉนัไมม่กีระตำ่ยสกัตวั

I only have a dog.

ฉนัมแีคห่มำตวัเดียว

Rabies

โรคพษิสนุขับำ้

Rabbits กระตำ่ย

What’s your dog’s name? สนุขัของคุณชือ่อะไร

His name is Makam. เขำชือ่มะขำม

What’s your dog’s name? สนุขัของคุณชือ่อะไร

You look very familiar. หน้ำคุณคุน้ๆนะ

Are you a model? คุณเป็นนำงแบบใช่ไหม

I’m a model for the most expensive diamonds. ฉนัเป็นนำงแบบใหก้บัเพชรทีแ่พงทีส่ดุ

What is wrong with your dog? สนุขัของคุณเป็นอะไรครบั

He has been acting very weird. เขำท ำทำ่แปลกประหลำด

He thinks he is Tony Ja. เขำคดิวำ่เขำเป็น จำ พนม

But he looks very normal now. แตเ่ขำดูเป็นปกตดิีนะครบั

At home he doesn’t act like this. อยู่ทีบ่ำ้นเขำไมเ่ป็นอยำ่งน้ีนะคะ

I have it on the video clip. ฉนัมภีำพบำงสว่นในวดิีโอคลปิ

Can you please give him a shot? คุณหมอช่วยฉีดยำใหเ้ขำหน่อยไดไ้หมคะ

You think he needs to get a shot. คุณคดิวำ่เขำตอ้งฉีดยำ

I came first. ฉนัมำกอ่น

I think he should get shot too. ฉนัคดิวำ่เขำควรโดนยิง เหมอืนกนั

get a shot. ฉีดยำ

get shot ถูกยิง

What is wrong with your dog? สนุขัของคุณเป็นอะไรครบั



He is abnormal. เขำผดิปกติ

He looks perfectly normal. เขำดูเป็นปกตทิุกอยำ่งเลย

Normally, dogs walk forwards, โดยปกต ิสนุขัเดนิไปข้ำงหน้ำ

But my dog walks backwards. แตส่นุขัของฉนัเดนิถอยหลงั

Calm down. Sit and stay. ใจเย็นๆนั่งและอยู่นิง่ๆ

I’ll see you soon. เดีย๋วเจอกนันะครบั

Boss! boss! เจำ้นำยครบัเจำ้นำย!

I have to take a poo. ผมตอ้งไปอ ึแลว้

Do you hear that sound? คุณไดย้นิเสยีงนัน้ไหม

Calm down first. ใจเย็นๆกอ่น

I’m going to get you some water. ฉนัจะไปเอำน ้ำมำให้

I’m afraid of water. ฉนักลวัน ้ำ

She’s a lady that escaped.  เธอเป็นผูห้ญงิทีห่นีออกมำ

From the mental hospital. จำก โรงพยำบำลบำ้

I’m following my girlfriend. ผมตำมแฟนของผมมำ

She escaped from me. เธอหนีผมมำ

Take her away. พำเธอกลบัไป

I don’t have any rabbits. ฉนัไมม่กีระตำ่ย

I only have a dog. ฉนัมแีคห่มำตวัเดียว



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 14: Say Hi – Number

The batteries are dead.
ถา่นหมด

Calculator
เครือ่งคดิเลข

It doesn’t work.
มนัไมท่ างาน

How much is this?
อนัน้ีราคาเทา่ไหร่

Eight hundred and eighty – eight.

888

Five hundred and sixty – seven.

567

Comma
เครือ่งหมายจลุภาค

Four thousand, Five hundred and sixty – seven.

4,567

Thirty - four thousand, five hundred and sixty – seven.

34,567

Two hundred and thirty - four thousand, five hundred and sixty – seven.

234,567

Million
หน่ึงลา้น

1,234,567
One million, two hundred and thirty - four thousand, five hundred and sixty – seven

Billion
พนัลา้น

Chris Delivery Episode 14: Go Out – Book Fair 2007

Queen Sirikit National Convention Centre
ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิิรกิติิ ์

Directory board
กระดานชีแ้จงขอ้มลู

Phone directory
รายนามหมายเลขผู้ใช้โทรศัพท์



Boots
รองเท้าบูธส์

Booth
ซุ้ม

Field trip
ทศันศึกษา

Signature
ลายเซ็น(เป็นทางการ) 

Autograph
ลายเซ็น(ไมเ่ป็นทางการ) 

Can I have your autograph please?
ขอลายเซ็นหน่อยไดไ้หมครบั

Chris Delivery Episode 14: Speak Out – Application With Buo

Huge Company Limited.

บรษิัท มหมึา จ ากดั

Come in.
เขา้มาไดค้รบั

Take a seat
เชญินั่งครบั

Are you Miss Angelina pump?
คุณแองเจลน่ิา ปั๊ม ใช่ไหมครบั

Sorry sir, actually my name is Sarocha Tanjararak.
ขอโทษคะ่ทา่น จรงิๆแลว้ดฉัินชือ่สโรชา ตนัจรารกัษ์

I thought you’re Angelina Pump.
ผมคดิวา่คุณคอื แองเจลน่ิา ปั๊ม

Because I’m waiting for her.
เพราะผมก าลงัรอเธออยู่

And she’s not here yet.
และเธอก็ยงัไมม่า

What can I do for you today?
มอีะไรให้ผมช่วยครบั

You should call me Mr.Wright.
คุณควรเรยีกผมวา่คุณไรท์

My name is Mrs.Angelina Pump.



ดฉัินชือ่นาง แองเจลน่ิา ปั๊ม

Are you married?
คุณแตง่งานหรอืยงัครบั

Ms.
นางสาว

Mrs.
นาง

You came late,
คุณมาสาย, 

So I have to talk to her first.
ดงันั้นผมต้องคุยกบัเธอกอ่น

What time is it?
กีโ่มงแลว้

It’s nine fiveteen [9.15]
9โมง 15 นาท ี คะ่

A quarter to nine
8โมง 45 นาที

A quarter past nine
9โมง 15 นาที

You are half an hour late.
คุณมาสายครึง่ชัว่โมงครบั

First come first serve
มากอ่นไดก้อ่น

I called you yesterday,
ดฉัินโทรหาคุณเมือ่วานน้ี

I made an apartment with you!!!

ดฉัินสรา้ง หอ้งเชา่ กบัคุณ

Do you live with her?
คุณพกัอยูก่บัเธอหรอืคะ

I don’t have an apartment with her.
ผมไมไ่ดม้ห้ีองเช่ากบัเธอนะครบั

Have an appointment.
ไดน้ัดหมายไว้

What would you like to do?
คุณต้องการท าอะไรครบั



I would like to be your secretary. 

ดฉัินต้องการเป็น เลขา ของคุณคะ่

I want to be your security!!! 

ดฉัินต้องการเป็น พนกังานรกัษาความปลอดภยั ของคุณ

Security guard
พนักงานรกัษาความปลอดภยั

Secretary
เลขานุการ

We have to fill in the application form. 

เราต้องกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร

Why is the application form very big?
ท าไมใบสมคัรมนัใหญจ่งัคะ่

Are you ready to fill in the application form?
คุณพรอ้มทีจ่ะกรอกใบสมคัรแลว้ใช่ไหม

I’ve got a huge thing.
ดฉัินมส่ิีงของทีใ่หญด่ว้ย

You have to put your picture.
คุณต้องตดิรปูคุณกอ่น

Quick quick, no time!
เร็วๆสิไมม่เีวลาแลว้

The picture is correct.
รปูถูกต้องครบั

Surname
นามสกุล

Sex
เพศ

Female
ผู้หญงิ

Excellent
ยอดเยีย่ม

Do you come from the future?
คุณมาจากโลกอนาคตหรอืครบั

I didn’t come from Future Park Bangkae.
ฉันไมไ่ดม้าจากฟิวเจอรพ์ารค์ บางแค



or Futer Park Rungsit.
หรอื ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต

Put
ใส่, วาง

Buddhist
ศาสนาพุทธ

If there is an emergency
ถ้ามเีหตุฉุกเฉิน

Who can I contact?
ผมสามารถตดิตอ่ใครไดบ้้างครบั

How many languages can you speak?
คุณพูดไดก้ีภ่าษาครบั

3 languages.
สามภาษา

You speak some Chiness too.
คุณพูดภาษาจนีไดด้ว้ย

A little bit.
นิดหน่อยคะ่

What can you speak?
คุณพูดภาษาอะไรบ้างครบั

Copper
ทองแดง

Before I make my decision. 

กอ่นผมจะตดัสนิใจ

I would like you to please tell me a little bit about yourself.
ผมต้องการให้คุณบอกผมเกีย่วกบัตวัคุณ

My name is Sarocha.
ดฉัินชือ่สโรชา

I study at Thammasat University.
ดฉัินก าลงัศึกษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Majoring in psychology. 

เรยีนวชิาเอกจติวทิยา

In the future I want to be a psychologist. 

ในอนาคตดฉัินอยากเป็น นกัจติวทิยา

You want to help Thai people in psychology.



คุณต้องการช่วยคนไทยในเรือ่งของจติวทิยา

What do you do in your free time?
เวลาวา่งคุณชอบท าอะไร

In my free time I like to read books.
เวลาวา่งดฉัินชอบอา่นหนังสือ

Can you please tell me a little bit about yourself?
ช่วยบอกผมหน่อยไดไ้หมเกีย่วกบัตวัคุณเอง

My name is Angelina Pump.
ฉันชือ่ แองเจลน่ิา ปั๊ม

I am my mother’s daughter!!!
ฉันเป็นลกูสาวของแมฉั่น!!! 

And I am a sister of my brother!!!
และฉันก็เป็นพีส่าวของน้องชายฉัน!!! 

Anything else.
มอียา่งอืน่อกีไหม

A little bit
นิดหน่อย

Congratulations Khun Bua.
ยนิดดีว้ยครบัคุณบวั

You can be my secretary.
คุณมาเป็นเลขาให้ผม

Thank you I won’t let you down. 

ขอบคุณคะ่ ดฉินัจะไมท่ าใหค้ณุผดิหวงั

I want let you down too.
ดฉัินอยากท าให้คุณผดิหวงัดว้ย

I have a new member in your team for you.
ผมมสีมาชกิใหมใ่ห้ทมีคุณ

She wants to be the security staff.
เธอต้องการเป็นพนักงานรกัษาความปลอดภยั



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Chris Delivery Episode 15: Say Hi – The things you can say to Farang during Songkran 

Where are the aliens?
พวกมนุษยต์า่งดาวอยูไ่หน 

What is Songkran?
สงกรานตค์อือะไร 

It’s the Thai New Year.
เป็นวนัปีใหมไ่ทย

It’s a water festival.
เป็นเทศกาลการเลน่น ้ากนั

When is Songkran?
วนัสงกรานตค์อืช่วงเวลาใด

It’s on the 13th – 15th of April.
วนัที ่ 13-15 เมษายน

It’s the hottest month in Thailand.
มนัเป็นเดอืนทีร่อ้นทีส่ดุในประเทศไทย

Please don’t throw water on me.
กรณุาอยา่สาดน ้ามาทีต่วัผมนะครบั

Is it ok to throw water on you?
จะโอเคไหมครบัถ้าผมจะสาดน ้าใส่คุณ

Pay respects to the elderly.
รดน ้าด าหวัผู้ใหญ่

Take advantage
เอาเปรยีบ

Can I put some powder on you please?
ขอปะแป้งคุณหน่อยไดไ้หมครบั

Please don’t touch me.
กรณุาอยา่จบัผมครบั

Chris Delivery Episode 15: Go Out – Motor Show visit

Motor
เครือ่งยนต์

Limited edition
ผลติมาจ านวนจ ากดั

Ride



ขบัขี่

Pride
ความภูมใิจ

Classic car
รถโบราณ

Classic
ยอดเยีย่มม, ดเีดน่ทุกสมยั

Pickup truck
รถกระบะ

PR girls
สาวประชาสัมพนัธ์

Public Relations
ประชาสัมพนัธ์

Saloon
รถยนต ์ 4 ประตู

Salon
รา้นท าผม

Park [P]
จอด

Reverse [R]
ถอยหลงั

Neutral [N]
เกยีรว์า่ง

Drive [D]
ขบั

Drive safely
ขบัรถอยา่งปลอดภยั

Chris Delivery Episode 15: Speak Out – Songkran Road Trip with PK 

When did you get back to Thailand?
นายมาถงึเมอืงไทยตัง้แตเ่มือ่ไหร่

I just came in last night.
ฉันเพิง่มาถงึเมือ่คนื

Who’s the chick?
หญงิสาว คนน้ีคอืใคร



This is my girlfriend.
น่ีคอืแฟนของฉัน

You have a very nice name.
ชือ่คุณเพราะมากครบั

Where are we going today?
เราก าลงัจะไปไหนกนัวนัน้ี

Since it’s the Songkran festival,
ในเมือ่เป็นวนัสงกรานต์

We’re thinking of talking you to Chiang Mai.
เราคดิวา่จะพานายไปเชยีงใหม่

We’re going to your hometown.
เราก าลงัจะไปบ้านเกดิของคุณ

How are we going?
เราจะไปกนัอยา่งไร

My car broke down, it’s in the garage.
รถฉันเสียอยูท่ีอู่ ่

You can go by my car.
นายไปรถฉันก็ได้

I have a very big and cool car.

รถฉัน เจง๋ และคนัใหญม่ากดว้ย

Cool
เย็น, เจว๋,เท่

I have a problem.
ฉันมปีัญหา

Can you be my navigator?

นายเป็น ผูน้ าทาง ให้ฉันหน่อยไดไ้หม

I don’t know how to go there.
ฉันไมรู่ว้า่จะไปทีน่ั่นอยา่งไร

Which route do we have to take?
เสน้ทางไหนทีเ่ราต้องไป

Let’s go straight.
ตรงไปเลย

I have another question.
ฉันมอีกี 1 ค าถาม

How long will it take to go to Chiang Mai?



นานแคไ่หนกวา่จะไปถงึเชยีงใหม่

You can take your father, mother the whole family!!!
คุณเอาพอ่ แม ่ หรอืครอบครวัทัง้หมดไปดว้ยได้

It takes ten hours to go to Chiang Mai.
ใช้เวลา 10 ชัว่โมงทีจ่ะไปถงึเชยีงใหม่

Shortcut
ทางลดั

Turn right!!!
เลีย้วขวา

Who farted?

ใครตดเน่ีย

Did you fart?
นายตดหรอืเปลา่

You didn’t drive too fast.

คุณขบัไม่เร็วหรอก

Fast
รวดเร็ว

Fart
ผายลม

I don’t understand.
ผมไมเ่ขา้ใจ

What are you trying to say?
คุณพยายามจะบอกอะไร

You have to be careful of the opposing traffic.
คุณต้องระวงัรถทีก่ าลงัสวนมา

Do you know how to fix the car?
นายรูไ้หมวา่จะซ่อมรถอยา่งไร

I need some tools.

ฉันต้องการ เครือ่งมอื

The tools are at the back.
เครือ่งมอืทัง้หมดอยูห่ลงัรถ

You can fix the car.
คูณสามารถซ่อมรถได้

Open the skirt!!!
เปิดกระโปรงซิ



What are you doing man?
น่ีนายก าลงัท าอะไรเน่ีย

Wait, don’t misunderstand.
เดีย๋วกอ่นอยา่เพิง่เขา้ใจผดิ

Open the hood.
เปิดกระโปรงรถ

Hood [อเมรกิา]

Bonnet[องักฤษ]
กระโปรงรถยนต์

What’s wrong with the car?
รถเป็นอะไรไป

We have a major problem.
เรามปีัญหาใหญแ่ลว้

I can’t fix it man.
ฉันซ่อมไมไ่ด้

I have good news.
ฉันมขีา่วดี

I saw a gas station over there.
ฉันเห็นปั๊มน ้ามนัอยูต่รงนั้น

I think we have to push the car.
ฉันคดิวา่เราต้องเข็นรถกนัละ่

I’m gonna drive.
ฉันจะเป็นคนขบัรถ

You look for the cars
นายคอยระวงัรถ

And you push.
และคุณเป็นคนเข็น

Here we are.
เราอยูน่ี่ไง

We are so lucky.
เราโชคดมีาก

Where do you come from?
พวกคุณมาจากทีไ่หนกนั

We come from Bangkok.



พวกเรามาจากกรงุเทพ

Where are we?
เราอยูท่ีไ่หนเน่ีย

Why do you come to China?
ท าไมพวกคุณมาทีป่ระเทศจนีละ่



กลบัไปยงัหน้ำ

VCD Video Compact Disc

DVD Digital Video Disc

Museum พพิธิภัณฑ์

Ghost ผี

Goat แพะ

Horror Movie หนังผี

Horror ความน่ากลวั

Science Fiction นยิายวทิยาศาสตร์

Science วทิยาศาสตร์

Fiction นยิาย (เรือ่งแตง่)

Chill Out การพักผอ่น, ท าตวัสบายๆ

Chill เย็น

Chris Delivery Episode 16 - Speak Out: The Band Reunion with โต๋

Get back together with my old band. กลบัมารวมวงอกีครัง้

Let’s hear it for Mr. Tor. ขอเสยีงใหก้ับคณุโตห๋น่อยครับ

Long time no see. ไมเ่จอกันตัง้นาน

We used to play in the same band. เราเคยเลน่ดนตรใีนวงดนตรเีดยีวกัน

Where is the bass player? มอืเบสอยูไ่หนละ่

You practice your song first. คณุซอ้มเพลงกอ่นแลว้กัน

Do you see the incense sticks over there? คณุเห็นธปูตรงนูน้ไหม

Is this your girlfriend? นีแ่ฟนคณุหรอื

What can we do for you? มอีะไรใหเ้ราชว่ยไหมครับ

I’m going to be your bass player. ฉันจะมาเป็นมอืเบสใหค้ณุ

We already have a bass player. พวกเรามมีอืเบสแลว้

He can’t come today. วนันีเ้ขามาไมไ่ด ้

He’s got some problems. เขามปัีญหาบางอยา่ง

Bite กัด

Nail เล็บ

You have to come to audition first. คณุตอ้งมาทดสอบเพือ่คดัเลอืกกอ่น

I came here by an air-conditioned bus. ฉันมาทีน่ีโ่ดยรถประจ าทางปรับอากาศ

audition ทดสอบเพือ่คดัเลอืกนักดนตร,ี นักแสดง

Let’s give her a chance. ใหโ้อกาสเธอสกัครัง้

I can play many musical instruments. ฉันเลน่เครือ่งดนตรไีดห้ลายอยา่ง



First example. ตวัอยา่งแรก

I can blow my mouth. ฉันเป่าปากได ้ >> เป็นประโยคทีผ่ดิ

Whistle ผวิปาก

What can you play? คณุเลน่อะไรไดบ้า้ง

I can play Thai musical instruments. ฉันเลน่เครือ่งดนตรไีทยไดด้ว้ย

This song sounds familiar. เพลงนีฟั้งคุน้ๆนะครับ

Are you copying his song? คณุก าลงัลอกเพลงเขาหรอืเปลา่

He copied my song. เขาลอกเพลงของฉัน

We don’t have enough time. เรามเีวลาไมพ่อแลว้

We’re running late. เราเริม่จะสายแลว้

We have a dress rehearsal today. วนันีพ้วกเรามกีารซอ้มใหญ่

dress rehearsal การซอ้มใหญ ่ (ใชส้ าหรับการซอ้มดนตร,ี ละคร, การแสดง)

rehearsal การฝึกซอ้ม (ใชส้ าหรับการซอ้มดนตร,ี ละคร, การแสดง)

Welcome to the band. ขอตอ้นรับเขา้สูว่งดนตรขีองเรา

Song: When You Say Nothing At All 

It’s amazing how you can speak right to my heart. น่าประทับใจทีเ่ธอสามารถพดูไดถ้งึกลางใจฉัน

Without saying a word, ไมต่อ้งพดูอะไรเลย

You can light up the dark. เธอก็สามารถท าใหเ้กดิแสงสวา่งในความมดืได ้

Try as I may. I could never explain, ขนาดฉันไดล้องพยายามแลว้ ก็ยังอธบิายไมไ่ดว้า่

What I hear when you don’t say a thing. ฉันไดย้นิอะไรบา้งตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไร

The smile on your face รอยยิม้บนใบหนา้ของเธอ

Lets me know that you need me. ท าใหฉั้นรูไ้ดเ้ลยวา่ เธอตอ้งการฉันจรงิๆ

There’s a truth in your eyes, แลว้ความจรงิจากดวงตาของเธอ

Saying you’ll never leave me. บอกวา่เธอจะไมม่วีนัทิง้ฉันไป

The touch of your hand สมัผัสจากมอืของเธอ

Says you’ll catch me whenever I fall. บอกกับฉันวา่เธอจะคอยจับฉันไวต้อนทีฉั่นลมื

You say it best, when you say nothing at all. เธอพดูทกุอยา่งไดด้ทีีส่ดุ เมือ่ตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไรเลย

All day long I can hear people talking out loud. ตลอดทัง้วนัฉันไดย้นิคนพดูกันมากมาย

But when you hold me near, แตเ่มือ่เธอกอดฉันไว ้

You can drown out the crowd. เธอท าใหค้นรอบๆขา้งหายไป

Try as they may, they could never define, ถงึคนเขาจะพยายามกันแคไ่หน เขาก็อธบิายไมไ่ด ้

What’s been said between your heart and mine. วา่เราพดูอะไรกันระหวา่งใจของเธอกับฉัน

The smile on your face รอยยิม้บนใบหนา้ของเธอ

Lets me know that you need me. ท าใหฉั้นรูไ้ดเ้ลยวา่ เธอตอ้งการฉันจรงิๆ

There’s a truth in your eyes, แลว้ความจรงิจากดวงตาของเธอ

Saying you’ll never leave me. บอกวา่เธอจะไมม่วีนัทิง้ฉันไป

The touch of your hand. สมัผัสจากมอืของเธอ

Says you’ll catch me whenever I fall. บอกกับฉันวา่เธอจะคอยจับฉันไวต้อนทีฉั่นลม้

You say it best, when you say nothing at all เธอพดูทกุอยา่งไดด้ทีีส่ดุ เมือ่ตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไรเลย



Chris Delivery Episode 16 – Say Hi: เรยีนภาษาองักฤษจากหนงัเร ือ่ง Superman

คราวกอ่นเราเคยพูดถงึการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยการดหูนังไทยเปิด subtitle องักฤษไปแลว้ มาคราวน้ีลอง advance ขึน้มาอกีหน่อยดว้ยการดหูนัง

ฝรัง่แตเ่ปิด subtitle องักฤษดบู้างเพือ่ ทีเ่ราจะไดเ้ขา้ใจวา่ประโยคทีเ่ค้าพูดส่ือสารกนัในหนังนั้นใช้ค ากนัยงัไงบ้าง

You’re bald. คณุหัวลา้น

Listen, what do you hear? ลองฟังซ ิ คณุไดย้นิเสยีงอะไร

Nothing. ไมไ่ดย้นิอะไรเลย

Everyday I hear people crying foe one. ทกุๆวนัผมไดย้นิผูค้นรอ้งเรยีกความชว่ยเหลอื

Chris Delivery Episode 16 - Go Out: โรงเรยีนสอนภาษาหาไดท้ี ่B2S

Bestseller ของขายด ี เชน่ หนังสอื, เพลง

Cartoons ภาพการต์นู

Comics หนังสอืการต์นู
VCD Video Compact Disc

DVD Digital Video Disc

Museum พพิธิภัณฑ์

Ghost ผี

Goat แพะ

Horror Movie หนังผี

Horror ความน่ากลวั

Science Fiction นยิายวทิยาศาสตร์

Science วทิยาศาสตร์

Fiction นยิาย (เรือ่งแตง่)

Chill Out การพักผอ่น, ท าตวัสบายๆ

Chill เย็น

Chris Delivery Episode 16 - Speak Out: The Band Reunion with โต๋

Get back together with my old band. กลบัมารวมวงอกีครัง้

Let’s hear it for Mr. Tor. ขอเสยีงใหก้ับคณุโตห๋น่อยครับ

Long time no see. ไมเ่จอกันตัง้นาน

We used to play in the same band. เราเคยเลน่ดนตรใีนวงดนตรเีดยีวกัน

Where is the bass player? มอืเบสอยูไ่หนละ่

You practice your song first. คณุซอ้มเพลงกอ่นแลว้กัน

Do you see the incense sticks over there? คณุเห็นธปูตรงนูน้ไหม

Is this your girlfriend? นีแ่ฟนคณุหรอื

What can we do for you? มอีะไรใหเ้ราชว่ยไหมครับ

I’m going to be your bass player. ฉันจะมาเป็นมอืเบสใหค้ณุ

We already have a bass player. พวกเรามมีอืเบสแลว้

He can’t come today. วนันีเ้ขามาไมไ่ด ้

He’s got some problems. เขามปัีญหาบางอยา่ง

Bite กัด

Nail เล็บ

You have to come to audition first. คณุตอ้งมาทดสอบเพือ่คดัเลอืกกอ่น

I came here by an air-conditioned bus. ฉันมาทีน่ีโ่ดยรถประจ าทางปรับอากาศ

audition ทดสอบเพือ่คดัเลอืกนักดนตร,ี นักแสดง

Let’s give her a chance. ใหโ้อกาสเธอสกัครัง้

I can play many musical instruments. ฉันเลน่เครือ่งดนตรไีดห้ลายอยา่ง



First example. ตวัอยา่งแรก

I can blow my mouth. ฉันเป่าปากได ้ >> เป็นประโยคทีผ่ดิ

Whistle ผวิปาก

What can you play? คณุเลน่อะไรไดบ้า้ง

I can play Thai musical instruments. ฉันเลน่เครือ่งดนตรไีทยไดด้ว้ย

This song sounds familiar. เพลงนีฟั้งคุน้ๆนะครับ

Are you copying his song? คณุก าลงัลอกเพลงเขาหรอืเปลา่

He copied my song. เขาลอกเพลงของฉัน

We don’t have enough time. เรามเีวลาไมพ่อแลว้

We’re running late. เราเริม่จะสายแลว้

We have a dress rehearsal today. วนันีพ้วกเรามกีารซอ้มใหญ่

dress rehearsal การซอ้มใหญ ่ (ใชส้ าหรับการซอ้มดนตร,ี ละคร, การแสดง)

rehearsal การฝึกซอ้ม (ใชส้ าหรับการซอ้มดนตร,ี ละคร, การแสดง)

Welcome to the band. ขอตอ้นรับเขา้สูว่งดนตรขีองเรา

Song: When You Say Nothing At All 

It’s amazing how you can speak right to my heart. น่าประทับใจทีเ่ธอสามารถพดูไดถ้งึกลางใจฉัน

Without saying a word, ไมต่อ้งพดูอะไรเลย

You can light up the dark. เธอก็สามารถท าใหเ้กดิแสงสวา่งในความมดืได ้

Try as I may. I could never explain, ขนาดฉันไดล้องพยายามแลว้ ก็ยังอธบิายไมไ่ดว้า่

What I hear when you don’t say a thing. ฉันไดย้นิอะไรบา้งตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไร

The smile on your face รอยยิม้บนใบหนา้ของเธอ

Lets me know that you need me. ท าใหฉั้นรูไ้ดเ้ลยวา่ เธอตอ้งการฉันจรงิๆ

There’s a truth in your eyes, แลว้ความจรงิจากดวงตาของเธอ

Saying you’ll never leave me. บอกวา่เธอจะไมม่วีนัทิง้ฉันไป

The touch of your hand สมัผัสจากมอืของเธอ

Says you’ll catch me whenever I fall. บอกกับฉันวา่เธอจะคอยจับฉันไวต้อนทีฉั่นลมื

You say it best, when you say nothing at all. เธอพดูทกุอยา่งไดด้ทีีส่ดุ เมือ่ตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไรเลย

All day long I can hear people talking out loud. ตลอดทัง้วนัฉันไดย้นิคนพดูกันมากมาย

But when you hold me near, แตเ่มือ่เธอกอดฉันไว ้

You can drown out the crowd. เธอท าใหค้นรอบๆขา้งหายไป

Try as they may, they could never define, ถงึคนเขาจะพยายามกันแคไ่หน เขาก็อธบิายไมไ่ด ้

What’s been said between your heart and mine. วา่เราพดูอะไรกันระหวา่งใจของเธอกับฉัน

The smile on your face รอยยิม้บนใบหนา้ของเธอ

Lets me know that you need me. ท าใหฉั้นรูไ้ดเ้ลยวา่ เธอตอ้งการฉันจรงิๆ

There’s a truth in your eyes, แลว้ความจรงิจากดวงตาของเธอ

Saying you’ll never leave me. บอกวา่เธอจะไมม่วีนัทิง้ฉันไป

The touch of your hand. สมัผัสจากมอืของเธอ

Says you’ll catch me whenever I fall. บอกกับฉันวา่เธอจะคอยจับฉันไวต้อนทีฉั่นลม้

You say it best, when you say nothing at all เธอพดูทกุอยา่งไดด้ทีีส่ดุ เมือ่ตอนทีเ่ธอไมพ่ดูอะไรเลย



American and British English Usage 

หมายเหต ุ ขอ้มลูนีแ้ปลเรยีบเรยีงจาก  www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html  

ค าชีแ้จง   

สว่นที ่1 

ในสว่นนีเ้ป็นเรือ่งของความแตกตา่งในการใชต้วัสะกดค า ค าทีม่เีครือ่งหมายดอกจันหมายถงึการออกเสยีง
ก็แตกตา่งกนัดว้ย ค าทีม่คีรือ่งหมายบวกหมายความวา่เป็นการใชใ้นองักฤษเทา่นัน้  และไมเ่ป็นทีรู่จั้ก ในสหรัฐอเมรกิา

British

aluminium

analogue

anaesthesia

archaeology

catalogue +

centre

colour

defence

dialogue +

draught

encyclopaedia

favourite

grey +

gynaecology

honour

humour

jewellery

licence

manoeuvre

metre

mould

moustache +

night

omelette +

pyjamas

practise

programme

storey

sulphur +

through +

tyre

vice

ยางรถยนต์

เครือ่งมอื

องักฤษใช"้program" ส าหรับคอมพวิเตอร ์ และ"programme" ส าหรับรายการโทรทัศนห์รอืวทิยุ

ชัน้ของอาคาร

 ปัจจบุนัองักฤษใช ้ sulfur เป็นค าทางการ

thru ไมค่อ่ยใชใ้นสหรัฐแลว้

"nite" ใชอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการทัง้องักฤษและอเมรกินั

ไขเ่จยีว

ชดุนอน

องักฤษใช ้ "practise"ส าหรับค ากรยิาและ"practice" ส าหรับค านาม

 การฝึกซอ้มของทหาร ขัน้ตอน กระบวนการของการท างาน
หน่วยวดัความยาว เป็นเมตร
ดนิร่วน ซากไมผ้พัุง ขึน้รา แมพ่มิพแ์บบ
หนวด

เกยีรตยิศ

อารมณ์ขนั

ของประดบัมคีา่เชน่แหวน สรอ้ย
British usage ใช ้ license เป็นค ากรยิา และ licence เป็นค านาม

สารานุกรม

ของโปรด

สเีทา

นรเีวช

หมายเหตุ

อลมูเินยีม

การเก็บและแสดงขอ้มลูในลกัษณะตอ่เนือ่ง ตรงขา้มกบั digital ซึง่เป็นการเก็บเป็นตวัเลข

การสลบ

โบราณคดี

"boro" เป็นค าทีใ่ชอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการ ในสก็อตแลนดใ์ช ้ "burgh"  ออกเสยีง "burr" หรอื 

กฏหมายทอ้งถิน่ กฏหมายรอง หรอืกฏระเบยีบทีอ่งคก์ารสาธารณะหรอืเอกชนออกมา

 แคตาล็อก

การดงึ ดดู  สดูดม การดืม่ยา การไขน ้าจากถัง  การถอนเงนิ   กระแสลม

vise

story

sulfur

thru

tire

omelet

pajamas US

practice

program

meter

mold

mustache

nite

humor

jewelry

license

maneuver

favorite

gray

gynecology

honor

American

aluminum *

analog

anesthesia

archeology

draft

มกี าเนดิจากอเมรกินั.

"donut" ใชใ้นองักฤษอยา่งไมเ่ป็นทางการอยา่งแพร่หลายเพือ่แสดงวา่โดนัท 

encyclopedia

dialog

boro

center

donut

color

defense

catalog

"borough" แตไ่มใ่ช ่ "berg".

bylaw bye law
ปฏบิตัเิป็นการภายใน

borough

doughnut

ศนูยก์ลาง

สี

การป้องกนั

บทสนทนา



สว่นที ่2  

เป็นการใชค้ าทีต่า่งกนั ค าทีม่เีครือ่งหมายดอกจันหมายถงึค าทีไ่มเ่ป็นทีคุ่น้เคยส าหรับคนทีใ่ช  ้ British English

British

aeroplane

Medium Wave 

aerial

flat

block of flats

starter, hors d'oeuvre

dialling code

lawyer

cashpoint

pram, perambulator

bicarbonate of soda

Biro

pub, public house

dressing gown

toilet

bath

red pepper, green pepper

note

thousand million

scone

Briton

bap, roll

engaged tone

canteen

sweet

merry-go-round

trolley

mobile phone

cheque

draughts

current account

managing director (MD)

crisps

fitted wardrobe

reverse charge call

lager
สว่นค าวา่ lager เป็นเบยีรซ์ ึง่กลัน่โดยหมักอณุหภมูติ า่ มอีลักอฮอลอ์อ่นและสขีองน ้าใส,

เหมอืนกนัเป็นรถโดยสาร 2 ชัน้

economy
ชัน้เดยีวทีไ่มใ่ชร่ถโดยสารประจ าทาง

ทีค่รอบครองโดย 2 ประเทศ British English ไมแ่ยกความแตกตา่งระหวา่งเชา่กบัเป็นเจา้ของblock of flats

หอ้งพัก. แต ่ "condominium" หมายถงึเป็นเจา้ของมากกวา่เชา่

bus coach

city town แมจ้ะมปีระชากรไมก่ีร่อ้ย แตในการใชแ้บบ British English ชมุชนนัน้จะเป็น city  ก็ตอ่เมือ่มโีบสถ์

หรอื royal warrant ประกาศวา่น่ันคอื city.

coach

อาคารทีพั่กอาศยั  British English ค าวา่ "condominium" หมายถงึอาณาเขต ( territory) 

เมอืง  ในการใชแ้บบอเมรกินั "city" หมายถงึพืน้ทีซ่ ึง่อยูใ่นรูปของรัฐบาลทอ้งถิน่อยา่งใดอยา่งหนึง่

ตูเ้สือ้ผา้ขนาดใหญส่รา้งถาวรขนาดเดนิ เขา้ไปได ้
ทีน่ั่งผูโ้ดยสารชัน้ประหยัดบนรถไฟหรอืเครือ่งบนิ   ใน British English ค าวา่"coach" คอืรถโดยสาร

โทรศพัทเ์ก็บเงนิปลายทาง

หมากรุก

บญัชกีระแสรายวนั บญัชเีดนิสะพัด
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท

มันผร่ังทอดบางๆ กนิเป็นของวา่ง

มา้หมนุ

รถเข็นของชอ้ปป้ิง

โทรศพัทม์อีถอี  บางทีเ่รยีก"the mobile" ในองักฤษ

เชค็ 

ในองักฤษ coach เป็นรถโดยสารระหวา่งเมอืง มขีัน้เดยีว รถโดยสารในเมอืงเรยีก bus 

ไมว่า่ง ( โทรศพัท ์ )

หอ้งอาหาร

ลกูกวาด

พันลา้น

 ขนมปังกรอบ

คนองักฤษ

ขนมปังกอ้นใชท้ าแฮมเบอรเ์กอร์

Sodium bicarbonate ใชในการประกอบอาหาร

ค านีใ้นองักฤษมทีีม่าจาก ผูท้ีค่ดิคน้ชาวฮงักาเรยีนชือ่ Laszlo Jozsef Biro   ในชว่งปี  1940's.

รา้นจ าหน่ายเครือ่งดืม่

เสือ้คลมุอาบน ้า

หอ้งน ้า   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายในบา้น .

อา่งอาบน ้า

ค าวา่ beer ใน British English หมายถงึเครือ่งดืม่อลักอฮอลอ์อ่นๆ เลริฟ์ในอณุหภมูทิีไ่มเ่ย็นนัก. 

 พรกิหวานขนาดใหญ่ ซึง่มทัีง้สเีขยีว เหลอืง และแดง
ธนบตัร

เลขรหัสโทรศพัท์

ทนายความ

เครือ่งกดเงนิ ATM

รถเข็นเด็ก

หมายเหตุ

ระบบการกระจายเสยีงวทิยโุดยใช ้ amplitude modulation ทีค่ลืน่ความถี่ 555 - 1600 kHz.

collect call *

chips

closet

condominium, condo *

check

checkers

checking account

chief executive officer (CEO)

candy

carousel

cart

cell phone, cellular phone

bun

busy signal

cafeteria

bill

billion

biscuit

Brit

bathroom

bathtub

bell pepper *

beer

baking soda

ball-point pen

bar

bathrobe

American /canadian

appetizer

เสาอากาศ

อพารท์เมน้ต์

อพารท์เมน้ตใ์นลกัษณะทีเ่ป็นอาคาร   American English ใช ้ condoninium ในความหมายเดยีวกนั

อาหารเรยีกน ้ายอ่ย

 เครือ่งบนิ

AM

airplane *

antenna

apartment

apartment house/building

area code

attorney

automated teller machine (ATM)

baby carriage



biscuit (sweet)

cool box

corn flour

biscuits

pedestrian crossing

(British) summer time

cul-de-sac

pack

receptionist

diversion

nappy

differ... from

café

public prosecutor

town centre

curtains

chest of drawers, dressing table

driving licence

pharmacy, chemists

leader

insulating tape

primary school

lift

main course

rubber

junction

main road

Esso

spectacles, specs

show

autumn

tap

sanitary towel

ground floor

torch

American football

chips

rubbish, refuse

dustbin

petrol

girl guides

sultana

earth

minced

United Kingdom
สก็อตแลนด ์ และนอรธ์เทริน์ไอรแ์ลนด์
ประเทศสหราชอาณาจักร   ซึง่คนอเมรกินัมักจะเรยีก England  เมือ่หมายถงึ องักฤษ เวลส ์

ผา้มา่น

โตะ๊แตง่หนา้ของผูห้ญงิ

 ใบอนุญาตขบัขี่

รา้นขายยาและขายผลติภัณฑส์ว่นตวัดว้ย เชน่ สบู ่ ยาสฟัีนเป็นตน้.

secondary school

โรงเรยีนระดบัมัธยมระบบการศกึษาส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ขององักฤษแตกตา่งจากของสหรัฐ 

discount concession
แจง้ราคาจรงิ และราคา concession ไวด้ว้ย สว่นการใชใ้นโอกาสอืน่ๆจะเหมอืนกนั.

"causeway", "express way", "parkway" ในความหมายทีไ่มต่า่งกนั  British English ใช ้ . freeway motorway

"freeway" ในความหมายถงึถนนทีต่อ้งเสยีคา่ผา่นทาง

เนตรนารี

ลกูเกด

สายดนิของอปุกรณ์ไฟฟ้า

เนือ้บด

ขยะ

ถังขยะ

น ้ามันเชือ้เพลงิรถยนต ์ . British ใชค้ าวา่"gas" ในความหมายของแกสทีเ่ป็นเปลวไฟ เขน่แกสหงุตม้.

ไฟฉาย

ฟตุบอลอเมรกินั

ทางดว่นทีร่ถใชค้วามเร็วและจ ากดัทางเขา้ อเมรกินัใช ้ "freeway", "highway", "beltway", 

มันฝร่ังทอด.

ชัน้แรกของตกึทีอ่ยูต่ดิพืน้  first floor ของ British จงึหมายถงึ second floor ของ American

ถนนซึง่รถใชค้วามเร็ว

บรษัิทขายน ้ามัน ปัจจบุนัชือ่ ExxonMobil.

แวน่ตา ปกตใิช ้ "glasses" ทัง้ American และ British

งานออกรา้น

ฤดใุบไมร้่วง

กอ๊กน ้า

ผา้อนามัย

ใน  British Enlish "entree" หมายถงึอาหารคอรส์แรกหรอื ออรเ์ดริฟ.

ยางลบ

ทางออกของถนน   แตถ่า้ทางออกภายในตกึใช ้ exit  เหมอืนกนั

บทบรรณาธกิาร

เทปพันสายไฟ

โรงเรยีนประถม

ลฟิท์

หอ้งอาหารทีม่ักจะมเีคานเ์ตอรย์าวใหน่ั้งเหมอืนหอ้งอาหารในรถไฟ

ลดราคาส าหรับคา่ดหูนัง ละคร ส าหรับนักศกึษาหรอืผูส้งูอายเุป็นตน้ หรอืในการโฆษณาลดราคามักจะ

อยัการ

ยา่นศนูยก์ลางธรุกจิ

โตะ๊รเีซปชัน่ เชน่ในโรงแรม
ทางเบีย่ง

ผา้ออ้มเด็ก

แตกตา่งจาก

ขนมปังกรอบ  ใน British English ค าวา่ "cracker" หมายถงึขนมปังกรอบบางชนดิทีก่นิกบัชสี

ใน AE "summer time" หมายถงึระยะเวลาในชว่ง summer.

ทางตนั ไมม่ทีางไปหรอือาจมวีงเวยีนใหก้ลบัรถ
ไพ่

คุก๊กี้

กลอ่งบเุก็บความเย็น

แป้งขา้วโพด

ทางขา้มมา้ลาย

ground

ground

garbage can

gas

girl scouts US

golden raisin US

high school

french fries

garbage, trash

feminine napkin

first floor

flashlight

football

eyeglasses

fair

fall

faucet *

eraser

exit

expressway

Exxon

elementary school

elevator

entree

England

driver's license US , driver's permit Can

drug store

editorial

electrician's tape

district attorney

downtown

drapes *

dresser

diaper *

differ... than

diner

dead end

deck

desk clerk

detour

corn starch

crackers

crosswalk

daylight saving(s) time

cookie

cooler



pig

bonnet

limited

industrial estate

hire purchase

cross roads

interval

main road, major road, trunk road

Eskimo

caretaker

socket

jelly

toilet

nursery

tissues

surname

number plate

queue

spirits

off licence

foyer

changing room

semi skimmed milk

lunch box

post

shopping centre

public transport

Access

compere

bad tempered

mincer

caravan

undertaker

films

cinema

american indians

operating theatre

flyover

tights

trousers

wax

car park

cent

secondary school

ในองักฤษหมายถงึโรงเรยีนส าหรับเด็กหญงิ, และ "grammar school"ส าหรับเด็กชาย

timber
เมือ่ตดัเป็นทอ่นๆแลว้เรยีก lumber สว่น. British English ใช ้ "timber" ในทัง้ 2 ความหมาย

ใน American English  ค าวา่ timber หมายถงึตน้ไมท้ีย่ังไมไ่ดต้ดัลงมาเป็นทอ่นเพือ่การคา้

กลอ่งอาหารกลางวนั

nil
แต ่ British English จะพดู "two-nil" ส าหรับคะแนน  2-0.

โรงภาพยนต์

ชนพืน้เมอืงอเมรกินั ( เผา่อนิเดยีนแดง )

แตม้ ศนูย ์ ใชใ้นการรายงานคะแนนกฬีา  American English จะพดู "two-oh" หรอื"two to nothing",  

บา้นเคลือ่นที ่ ( รถพว่ง )

ภาพยนต์

Smarties
เป็นชอคโคแลต ทัง้สองค าเป็นชือ่เฉพาะ

ใจรา้ย    ใน British English "mean" หมายถงึขีเ้หนยีว

ทีบ่ดเนือ้

ขีผ้ ึง้

ทีจ่อดรถ

เหรยีญ 1 เซ็นต์

หอ้งผา่ตดั

ทางรถยนตรล์อยขา้มถนน

ถงุน่องสตร ี   ใน American English  ค าวา่ pantihose หมายถงึถงุน่องใสๆ และ  tights ไมใ่ส

กางเกง   ใน British English  ค าวา่ "pants" หมายถงึชดุชัน้ใน

สปัเหร่อ

ศนูยก์ารคา้

การขนสง่มวลชน

บรษัิทเครดติการด์

พธิกีร

โดยทางไปรษณีย์

รา้นขายเหลา้

หอ้งโถงดา้นหนา้ของโรงแรม โรงมหรสพ
หอ้งเก็บของ เปลีย่นเสือ้ผา้โดยเฉพาะส าหรับนักกฬีา
นมพร่องมันเนย

ลกูกวาดใสช้อคโคแลตเคลอืบน ้าตาลสตีา่งๆ อเมรกินัมลีกูกวาดทีเ่รยีก Smarties แตไ่มม่ใีส ้

นามสกลุ

ป้ายทะเบยีนรถ

เขา้ควิ

เหลา้ เครือ่งดืม่อลักอฮอล์ รวมวสิกี ้ ยนิ วอดกา้

เยลลี ่ ( ของหวาน )

หอ้งน ้า

โรงเรยีนอนุบาล

กระดาษช าระ

ถนนเชือ่มเมอืงตา่งๆ

ชาวเเอสกโิม

ภารโรง คนท าความสะอาด
Connector ( ชอ่งเสยีบสาย ) ของโทรศพัท์

ยา่นอตุสาหกรรมและการคา้

เชา่ซือ้

สีแ่ยก

การหยดุพักระหวา่งการแสดงหรอืภาพยนตร์

หม ู ชาวนาองักฤษเรยีก "hog" หมายถงึหมตูวัผูแ้ละ "sow" หมายถงึหมตูวัเมยี ,

ผา้คลมุศรษีะซึง่มักจะมทีีผ่กูใตค้าง

บรษัิท

กลา่วคอืจากอายุ 5 ถงึ 11 ปี เด็กจะเขา้เรยีนในระดบัประถม (primary school) เริม่จากชัน้ทีเ่รยีกวา่ 
"reception". จาก 11 ถงึ 18 จะเขา้เรยีนระดบัมัธยม ( secondary school) ค าวา่ "high school" 

pants

paraffin

parking lot

penny

operating room

overpass

pantihose/pantyhose

mortician *

movies

movie theater

native americans

oh

master of ceremonies

mean

meat grinder

mobile home

mail

mall

mass transit

Master Card

low fat milk

lunch pail

M & M

liquor

liquor store

lobby

locker room

lumber

Kleenex

last name

license plate / license tag

line *

jack

Jell-o

john

kindergarten

intersection

intermission

interstate *US

janitor *

Inuit

hood

incorporated

industrial park

installment plan

hog

high school



full stop

clingfilm

icing sugar

ante-natal

jam, marmalade

public school

state school

railway

hire

toilet

curriculum vitae (CV)

dressing gown

return

ladder

trainers

shop assistant

VAT

sanitary towel

timetable

Sellotape

first floor

saloon

bootlace, shoelace +

prawn

pavement or footpath

cutlery

trainers

football

soft drink

shop

cooker, oven

push chair, baby buggy

underground railway

cashier

cotton

terrace house

caravan

railway station

public transport

lorry

boot

bath

polo neck

dinner jacket

fortnight

vest

holiday

ชดุทักซโิด

14  วนั

เสือ้กั๊กชัน้ใน

วนัหยดุ

รถบนัทกุ

ทีเ่ก็บของ ( กระโปรง )ทา้ยรถ

อา่งอาบน ้า

เสือ้คอกลมตดิคอมปีกตลบลงมา

ทาวนเ์ฮา

รถพว่งทีท่ าเป็นบา้น

สถานรีถไฟ

การขนสง่ในการเดนิทาง

รถเข็นเด็ก

รถขนสง่มวลชนใตด้นิ

พนักงานเก็บเงนิในธนาคาร รา้นคา้ .

ดา้ยเย็บผา้

1. cable car รถลากดว้ยสายเคเบลิ

2. tram รถทีว่ ิง่บนราง เป็นรถใชไ้ฟฟ้า

3. trolley bus รถบสัทีใ่ชไ้ฟฟ้า.

รา้นขายของ.

เตาท าอาหาร

อเมรกินัใช ้ "streetcar", "tramway" and "trolley"อยา่งใดอยา่งหนึง่ แทนกนัไดส้ าหรับ ยานพาหนะ 
สาธารณะทีไ่มไ่ดใ้ชก้ าลงัจากการเผาไหมภ้ายในเครือ่งยนต์   แตอ่งักฤษมกีารใชต้า่งกนั

มดี ชอ้น สอ้ม
รองเทา้วิง่

ฟตุบอล

น ้า้อ้ดัลม.

รถเกง๋ 2 หรอื 4 ประตู

เชอืกผกูรองเทา้

กุง้   ส าหรับ BE "shrimps" ใหญก่วา่ "prawns"

ทางเดนิเทา้

ผา้อนามัย

 ตารางก าหนดการ

เทปเหนยีวใส

ชัน้ทีส่องของตกึใน  British ชัน้ของตกึทีต่ดิดนิเรยีก  ground floor  ชัน้เหนอืขึน้ไปจงึเป็น first floor

รอยขาดทีถ่งุน่อง

รองเทา้ส าหรับวิง่

พนักงานขายของ

ภาษีมลูคา่เพิม่

หอ้งน ้า

เอกสารประวตัผิลงานบคุคลเพือ่สมัครงาน   AE บางครัง้ใช ้ "curriculum vitae" ในเรือ่งวชิาการ   

เสือ้คลมุ

ตัว๋ไป-กลบั

โรงเรยีนเอกชนทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ทางรถไฟ

เชา่รถ

พลาสตกิใสส าหรับหุม้หอ่อาหาร

น า้ ้้ ต้าลป่นไอซิง่

กอ่นคลอด

แยมทาขนมปัง เชน่แยมสตรอเบอรี่

จดุ . ทา้ยประโยค

tuxedo

two weeks

undershirt

vacation

truck

trunk

tub

turtle neck

townhouse *

trailer, trailer home

train station

transit

stroller

subway

teller

thread

soda

store

stove

streetcar

sidewalk

silverware

sneakers

soccer

second floor

sedan

shoestring Obs

shrimp

sales tax

sanitary napkin

schedule

Scotch Tape

round trip US

run

running shoes

sales clerk

rent

restroom

résumé

robe

preserves

private school

public school

railroad

period

plastic wrap

powdered sugar US

pre-natal

tram



toilet

benefit

windscreen

garden

post code รหัสไปรษณีย์

หอ้งน ้า

สวสัดกิารสงัคม

กระจกหนา้รถยนต์

พืน้ทีส่วน ลาน รอบอาคาร
zip code US

washroom

welfare

windshield

yard



ก็แตกตา่งกนัดว้ย ค าทีม่คีรือ่งหมายบวกหมายความวา่เป็นการใชใ้นองักฤษเทา่นัน้  และไมเ่ป็นทีรู่จั้ก ในสหรัฐอเมรกิา

ยางรถยนต์

เครือ่งมอื

องักฤษใช"้program" ส าหรับคอมพวิเตอร ์ และ"programme" ส าหรับรายการโทรทัศนห์รอืวทิยุ

ชัน้ของอาคาร

 ปัจจบุนัองักฤษใช ้ sulfur เป็นค าทางการ

thru ไมค่อ่ยใชใ้นสหรัฐแลว้

"nite" ใชอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการทัง้องักฤษและอเมรกินั

ไขเ่จยีว

ชดุนอน

องักฤษใช ้ "practise"ส าหรับค ากรยิาและ"practice" ส าหรับค านาม

 การฝึกซอ้มของทหาร ขัน้ตอน กระบวนการของการท างาน
หน่วยวดัความยาว เป็นเมตร
ดนิร่วน ซากไมผ้พัุง ขึน้รา แมพ่มิพแ์บบ
หนวด

เกยีรตยิศ

อารมณ์ขนั

ของประดบัมคีา่เชน่แหวน สรอ้ย
British usage ใช ้ license เป็นค ากรยิา และ licence เป็นค านาม

สารานุกรม

ของโปรด

สเีทา

นรเีวช

หมายเหตุ

อลมูเินยีม

การเก็บและแสดงขอ้มลูในลกัษณะตอ่เนือ่ง ตรงขา้มกบั digital ซึง่เป็นการเก็บเป็นตวัเลข

การสลบ

โบราณคดี

"boro" เป็นค าทีใ่ชอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการ ในสก็อตแลนดใ์ช ้ "burgh"  ออกเสยีง "burr" หรอื 

กฏหมายทอ้งถิน่ กฏหมายรอง หรอืกฏระเบยีบทีอ่งคก์ารสาธารณะหรอืเอกชนออกมา

 แคตาล็อก

การดงึ ดดู  สดูดม การดืม่ยา การไขน ้าจากถัง  การถอนเงนิ   กระแสลม
มกี าเนดิจากอเมรกินั.

"donut" ใชใ้นองักฤษอยา่งไมเ่ป็นทางการอยา่งแพร่หลายเพือ่แสดงวา่โดนัท 

"borough" แตไ่มใ่ช ่ "berg".

ปฏบิตัเิป็นการภายใน

ศนูยก์ลาง

สี

การป้องกนั

บทสนทนา



สว่นค าวา่ lager เป็นเบยีรซ์ ึง่กลัน่โดยหมักอณุหภมูติ า่ มอีลักอฮอลอ์อ่นและสขีองน ้าใส,

เหมอืนกนัเป็นรถโดยสาร 2 ชัน้

ชัน้เดยีวทีไ่มใ่ชร่ถโดยสารประจ าทาง

ทีค่รอบครองโดย 2 ประเทศ British English ไมแ่ยกความแตกตา่งระหวา่งเชา่กบัเป็นเจา้ของ

หอ้งพัก. แต ่ "condominium" หมายถงึเป็นเจา้ของมากกวา่เชา่

แมจ้ะมปีระชากรไมก่ีร่อ้ย แตในการใชแ้บบ British English ชมุชนนัน้จะเป็น city  ก็ตอ่เมือ่มโีบสถ์

หรอื royal warrant ประกาศวา่น่ันคอื city.

อาคารทีพั่กอาศยั  British English ค าวา่ "condominium" หมายถงึอาณาเขต ( territory) 

เมอืง  ในการใชแ้บบอเมรกินั "city" หมายถงึพืน้ทีซ่ ึง่อยูใ่นรูปของรัฐบาลทอ้งถิน่อยา่งใดอยา่งหนึง่

ตูเ้สือ้ผา้ขนาดใหญส่รา้งถาวรขนาดเดนิ เขา้ไปได ้

ทีน่ั่งผูโ้ดยสารชัน้ประหยัดบนรถไฟหรอืเครือ่งบนิ   ใน British English ค าวา่"coach" คอืรถโดยสาร

โทรศพัทเ์ก็บเงนิปลายทาง

หมากรุก

บญัชกีระแสรายวนั บญัชเีดนิสะพัด
กรรมการผูจั้ดการบรษัิท

มันผร่ังทอดบางๆ กนิเป็นของวา่ง

มา้หมนุ

รถเข็นของชอ้ปป้ิง

โทรศพัทม์อีถอี  บางทีเ่รยีก"the mobile" ในองักฤษ

เชค็ 

ในองักฤษ coach เป็นรถโดยสารระหวา่งเมอืง มขีัน้เดยีว รถโดยสารในเมอืงเรยีก bus 

ไมว่า่ง ( โทรศพัท ์ )

หอ้งอาหาร

ลกูกวาด

พันลา้น

 ขนมปังกรอบ

คนองักฤษ

ขนมปังกอ้นใชท้ าแฮมเบอรเ์กอร์

Sodium bicarbonate ใชในการประกอบอาหาร

ค านีใ้นองักฤษมทีีม่าจาก ผูท้ีค่ดิคน้ชาวฮงักาเรยีนชือ่ Laszlo Jozsef Biro   ในชว่งปี  1940's.

รา้นจ าหน่ายเครือ่งดืม่

เสือ้คลมุอาบน ้า

หอ้งน ้า   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายในบา้น .

อา่งอาบน ้า

ค าวา่ beer ใน British English หมายถงึเครือ่งดืม่อลักอฮอลอ์อ่นๆ เลริฟ์ในอณุหภมูทิีไ่มเ่ย็นนัก. 

 พรกิหวานขนาดใหญ่ ซึง่มทัีง้สเีขยีว เหลอืง และแดง
ธนบตัร

เลขรหัสโทรศพัท์

ทนายความ

เครือ่งกดเงนิ ATM

รถเข็นเด็ก

หมายเหตุ

ระบบการกระจายเสยีงวทิยโุดยใช ้ amplitude modulation ทีค่ลืน่ความถี่ 555 - 1600 kHz.

เสาอากาศ

อพารท์เมน้ต์

อพารท์เมน้ตใ์นลกัษณะทีเ่ป็นอาคาร   American English ใช ้ condoninium ในความหมายเดยีวกนั

อาหารเรยีกน ้ายอ่ย

 เครือ่งบนิ



สก็อตแลนด ์ และนอรธ์เทริน์ไอรแ์ลนด์
ประเทศสหราชอาณาจักร   ซึง่คนอเมรกินัมักจะเรยีก England  เมือ่หมายถงึ องักฤษ เวลส ์

ผา้มา่น

โตะ๊แตง่หนา้ของผูห้ญงิ

 ใบอนุญาตขบัขี่

รา้นขายยาและขายผลติภัณฑส์ว่นตวัดว้ย เชน่ สบู ่ ยาสฟัีนเป็นตน้.

โรงเรยีนระดบัมัธยมระบบการศกึษาส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ขององักฤษแตกตา่งจากของสหรัฐ 

แจง้ราคาจรงิ และราคา concession ไวด้ว้ย สว่นการใชใ้นโอกาสอืน่ๆจะเหมอืนกนั.

"causeway", "express way", "parkway" ในความหมายทีไ่มต่า่งกนั  British English ใช ้ . 

"freeway" ในความหมายถงึถนนทีต่อ้งเสยีคา่ผา่นทาง

เนตรนารี

ลกูเกด

สายดนิของอปุกรณ์ไฟฟ้า

เนือ้บด

ขยะ

ถังขยะ

น ้ามันเชือ้เพลงิรถยนต ์ . British ใชค้ าวา่"gas" ในความหมายของแกสทีเ่ป็นเปลวไฟ เขน่แกสหงุตม้.

ไฟฉาย

ฟตุบอลอเมรกินั

ทางดว่นทีร่ถใชค้วามเร็วและจ ากดัทางเขา้ อเมรกินัใช ้ "freeway", "highway", "beltway", 

มันฝร่ังทอด.

ชัน้แรกของตกึทีอ่ยูต่ดิพืน้  first floor ของ British จงึหมายถงึ second floor ของ American

ถนนซึง่รถใชค้วามเร็ว

บรษัิทขายน ้ามัน ปัจจบุนัชือ่ ExxonMobil.

แวน่ตา ปกตใิช ้ "glasses" ทัง้ American และ British

งานออกรา้น

ฤดใุบไมร้่วง

กอ๊กน ้า

ผา้อนามัย

ใน  British Enlish "entree" หมายถงึอาหารคอรส์แรกหรอื ออรเ์ดริฟ.

ยางลบ

ทางออกของถนน   แตถ่า้ทางออกภายในตกึใช ้ exit  เหมอืนกนั

บทบรรณาธกิาร

เทปพันสายไฟ

โรงเรยีนประถม

ลฟิท์

หอ้งอาหารทีม่ักจะมเีคานเ์ตอรย์าวใหน่ั้งเหมอืนหอ้งอาหารในรถไฟ

ลดราคาส าหรับคา่ดหูนัง ละคร ส าหรับนักศกึษาหรอืผูส้งูอายเุป็นตน้ หรอืในการโฆษณาลดราคามักจะ

อยัการ

ยา่นศนูยก์ลางธรุกจิ

โตะ๊รเีซปชัน่ เชน่ในโรงแรม
ทางเบีย่ง

ผา้ออ้มเด็ก

แตกตา่งจาก

ขนมปังกรอบ  ใน British English ค าวา่ "cracker" หมายถงึขนมปังกรอบบางชนดิทีก่นิกบัชสี

ใน AE "summer time" หมายถงึระยะเวลาในชว่ง summer.

ทางตนั ไมม่ทีางไปหรอือาจมวีงเวยีนใหก้ลบัรถ
ไพ่

คุก๊กี้

กลอ่งบเุก็บความเย็น

แป้งขา้วโพด

ทางขา้มมา้ลาย



ในองักฤษหมายถงึโรงเรยีนส าหรับเด็กหญงิ, และ "grammar school"ส าหรับเด็กชาย

เมือ่ตดัเป็นทอ่นๆแลว้เรยีก lumber สว่น. British English ใช ้ "timber" ในทัง้ 2 ความหมาย

ใน American English  ค าวา่ timber หมายถงึตน้ไมท้ีย่ังไมไ่ดต้ดัลงมาเป็นทอ่นเพือ่การคา้

กลอ่งอาหารกลางวนั

แต ่ British English จะพดู "two-nil" ส าหรับคะแนน  2-0.

โรงภาพยนต์

ชนพืน้เมอืงอเมรกินั ( เผา่อนิเดยีนแดง )

แตม้ ศนูย ์ ใชใ้นการรายงานคะแนนกฬีา  American English จะพดู "two-oh" หรอื"two to nothing",  

บา้นเคลือ่นที ่ ( รถพว่ง )

ภาพยนต์

เป็นชอคโคแลต ทัง้สองค าเป็นชือ่เฉพาะ

ใจรา้ย    ใน British English "mean" หมายถงึขีเ้หนยีว

ทีบ่ดเนือ้

ขีผ้ ึง้

ทีจ่อดรถ

เหรยีญ 1 เซ็นต์

หอ้งผา่ตดั

ทางรถยนตรล์อยขา้มถนน

ถงุน่องสตร ี   ใน American English  ค าวา่ pantihose หมายถงึถงุน่องใสๆ และ  tights ไมใ่ส

กางเกง   ใน British English  ค าวา่ "pants" หมายถงึชดุชัน้ใน

สปัเหร่อ

ศนูยก์ารคา้

การขนสง่มวลชน

บรษัิทเครดติการด์

พธิกีร

โดยทางไปรษณีย์

รา้นขายเหลา้

หอ้งโถงดา้นหนา้ของโรงแรม โรงมหรสพ
หอ้งเก็บของ เปลีย่นเสือ้ผา้โดยเฉพาะส าหรับนักกฬีา
นมพร่องมันเนย

ลกูกวาดใสช้อคโคแลตเคลอืบน ้าตาลสตีา่งๆ อเมรกินัมลีกูกวาดทีเ่รยีก Smarties แตไ่มม่ใีส ้

นามสกลุ

ป้ายทะเบยีนรถ

เขา้ควิ

เหลา้ เครือ่งดืม่อลักอฮอล ์ รวมวสิกี ้ ยนิ วอดกา้

เยลลี ่ ( ของหวาน )

หอ้งน ้า

โรงเรยีนอนุบาล

กระดาษช าระ

ถนนเชือ่มเมอืงตา่งๆ

ชาวเเอสกโิม

ภารโรง คนท าความสะอาด
Connector ( ชอ่งเสยีบสาย ) ของโทรศพัท์

ยา่นอตุสาหกรรมและการคา้

เชา่ซือ้

สีแ่ยก

การหยดุพักระหวา่งการแสดงหรอืภาพยนตร์

หม ู ชาวนาองักฤษเรยีก "hog" หมายถงึหมตูวัผูแ้ละ "sow" หมายถงึหมตูวัเมยี ,

ผา้คลมุศรษีะซึง่มักจะมทีีผ่กูใตค้าง

บรษัิท

กลา่วคอืจากอายุ 5 ถงึ 11 ปี เด็กจะเขา้เรยีนในระดบัประถม (primary school) เริม่จากชัน้ทีเ่รยีกวา่ 
"reception". จาก 11 ถงึ 18 จะเขา้เรยีนระดบัมัธยม ( secondary school) ค าวา่ "high school" 



ชดุทักซโิด

14  วนั

เสือ้กั๊กชัน้ใน

วนัหยดุ

รถบนัทกุ

ทีเ่ก็บของ ( กระโปรง )ทา้ยรถ

อา่งอาบน ้า

เสือ้คอกลมตดิคอมปีกตลบลงมา

ทาวนเ์ฮา

รถพว่งทีท่ าเป็นบา้น

สถานรีถไฟ

การขนสง่ในการเดนิทาง

รถเข็นเด็ก

รถขนสง่มวลชนใตด้นิ

พนักงานเก็บเงนิในธนาคาร รา้นคา้ .

ดา้ยเย็บผา้

1. cable car รถลากดว้ยสายเคเบลิ

2. tram รถทีว่ ิง่บนราง เป็นรถใชไ้ฟฟ้า
3. trolley bus รถบสัทีใ่ชไ้ฟฟ้า.

รา้นขายของ.

เตาท าอาหาร

อเมรกินัใช ้ "streetcar", "tramway" and "trolley"อยา่งใดอยา่งหนึง่ แทนกนัไดส้ าหรับ ยานพาหนะ 
สาธารณะทีไ่มไ่ดใ้ชก้ าลงัจากการเผาไหมภ้ายในเครือ่งยนต์   แตอ่งักฤษมกีารใชต้า่งกนั

มดี ชอ้น สอ้ม
รองเทา้วิง่

ฟตุบอล

น ้า้อ้ดัลม.

รถเกง๋ 2 หรอื 4 ประตู

เชอืกผกูรองเทา้

กุง้   ส าหรับ BE "shrimps" ใหญก่วา่ "prawns"

ทางเดนิเทา้

ผา้อนามัย

 ตารางก าหนดการ

เทปเหนยีวใส

ชัน้ทีส่องของตกึใน  British ชัน้ของตกึทีต่ดิดนิเรยีก  ground floor  ชัน้เหนอืขึน้ไปจงึเป็น first floor

รอยขาดทีถ่งุน่อง

รองเทา้ส าหรับวิง่

พนักงานขายของ

ภาษีมลูคา่เพิม่

หอ้งน ้า

เอกสารประวตัผิลงานบคุคลเพือ่สมัครงาน   AE บางครัง้ใช ้ "curriculum vitae" ในเรือ่งวชิาการ   

เสือ้คลมุ

ตัว๋ไป-กลบั

โรงเรยีนเอกชนทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ทางรถไฟ

เชา่รถ

พลาสตกิใสส าหรับหุม้หอ่อาหาร

น า้ ้้ ต้าลป่นไอซิง่

กอ่นคลอด

แยมทาขนมปัง เชน่แยมสตรอเบอรี่

จดุ . ทา้ยประโยค



รหัสไปรษณีย์

หอ้งน ้า

สวสัดกิารสงัคม

กระจกหนา้รถยนต์

พืน้ทีส่วน ลาน รอบอาคาร



Present Simple Tense

Present Simple Tense

โครงสรำ้ง : Subject + Verb 1 + (Object)

หลกักำรใช้

1. ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นจรงิเสมอ หรือเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นไปตำมธรรมชำต ิเช่น

The sun rises in the east. (พระอำทติย์ขึน้ทำงทศิตะวนัออก)

The cat has four legs. (แมวมสีีข่ำ)

2. ใช้แสดงถงึกำรกระท ำทีเ่ป็นปรกตนิสิยั หรือกำรกระท ำนัน้เกดิขึน้เป็นประจ ำ ม ีAdverb of Frequency แสดง

I have my breakfast everyday. (ผมรบัประทำนอำหำรเช้ำทุกวนั)

Everybody wears thick clothes in winter. (ทุกๆ คนสวมเสือ้หนำๆ ในฤดูหนำว)

We go to temple every Sunday. (พวกเรำไปวดัทุกๆ วนัอำทติย์)

3. ใช้แสดงถงึกำรกระท ำทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั หรือสภำพทีเ่ป็นปจัจุบนั เช่น

She understands what you say. (เธอเขำ้ใจทีคุ่ณพูด)

I have four notebooks in the suitcase. (ฉนัมสีมดุ 4 เลม่อยู่ในกระเป๋ำ)

4. ใช้แสดงถงึกำรกระท ำในอนำคต ซึง่ตดัสนิใจแน่นอนแลว้วำ่จะปฏบิตัิ

The next semester begins in two weeks. (อกี 2 อำทติย์จงึจะเปิดเทอมหน้ำ)

He sets sail on Saturday for Samui. (เขำจะออกเรือไปสมยุในวนัเสำร์)

หมำยเหตุ* อยำ่ลืมนะวำ่ถำ้ประธำนเป็นเอกพจน์ กรยิำตอ้งเตมิ S หำ้มลืมกฎขอ้น้ีเด็ดขำดนะ!!!

Present Continuous Tense

โครงสรำ้ง: Subject + is, am, are + Verb -ing + ( Object )

หลกักำรใช้

1. เมือ่กำรกระท ำด ำเนนิอยู่ในปจัจุบนั (ขณะพูด) และตอ่เนือ่งมำถงึบดันัน้ และจบในอนำคต เช่น

My uncle is listening to the radio.(ลุงของผมก ำลงัฟงัวทิยุ)

What is he doing? (เขำก ำลงัท ำอะไรเหรอ?)

2. กำรกระท ำทีเ่กดิขึน้ ตอ้งเกดิขึน้ขณะนัน้จรงิ เช่น



More and more people are using Internet. (ผูค้นเริม่เลน่อนิเทอร์เน็ตมำกขึน้ทุกที)

Accidents are happening more and more frequently. (อบุตัเิหตุเกดิขึน้มำกและบอ่ยขึน้)

3. แสดงเหตุกำรณ์ในอนำคต เกดิขึน้แน่นอน เช่น

We are planning to go to the beach next week. (พวกเรำวำงแผนจะไปเทีย่วทะเลอำทติย์หน้ำ)

She is going abroad next Tuesday. (หลอ่นจะไปตำ่งประเทศวนัองัคำรหน้ำ)

4. ถำ้ประโยคเชือ่มดว้ย and ( 2 ประโยค) ใหต้ดั Verb to be ทีอ่ยู่หลงั and ออก เช่น

My father is smoking a cigarette and watching television. (คุณพ่อของฉนัก ำลงัสบูบหุรีแ่ละดูโทรทศัน)่์

*กรยิำทีน่ ำมำใช้ใน Tense น้ีไมไ่ด้!!!*

1. กรยิำทีเ่กีย่วกบัประสำทสมัผสัท ัง้หำ้ เช่น

I see the beautiful mountain.(ฉนัดูภเูขำอนังดงำม) ไมใ่ช้ I am seeing the beautiful mountain.

2. กรยิำทีแ่สดงถงึภำวะของจติ, แสดงควำมรูส้กึ, ควำมผูกพนั ไมน่ยิมน ำมำใช้ เช่น

I know him very well (ผมรูจ้กัเขำด)ี อยำ่ใช้ : I am knowing him very well.

He believes that taxes are too high.(เขำเชือ่วำ่ภำษีแพงเกนิไป) อยำ่ใช้ : He is believing that taxes are too high.

หลกักำรเตมิ -ing

1). กรยิำทีล่งทำ้ยดว้ย E ใหต้ดั E ทิง้ แลว้เตมิ -ing

2). กรยิำทีล่งทำ้ยดว้ย EE ใหเ้ตมิ -ing ไดเ้ลย

3). กรยิำทีล่งทำ้ยดว้ย IE ใหเ้ปลีย่นเป็น Y กอ่น แลว้เตมิ -ing

4). กรยิำทีม่สีระตวัเดียว ตวัสะกดตวัเดียว พยำงค์เดียว เพิม่ตวัสะกดอกีตวัหนึง่ แลว้เตมิ -ing

5). กรยิำทีม่ ี2 พยำงค์ออกเสยีงหนกัทีพ่ยำงค์หลงั มสีระและตวัสะกดตวัเดียว เพิม่ตวัสะกด แลว้เตมิ -ing

6). กรยิำ 2 พยำงค์ตอ่ไปน้ี เพิม่ตวัสะกดเขำ้มำแลว้เตมิ -ing หรือไมก็่ได้

[แบบอเมรกินั] : travel => traveling, quarrel => quarreling

 [แบบองักฤษ] : travel => travelling, quarrel => quarrelling

Present Perfect Tense Subject

โครงสรำ้ง: Subject + Verb to have + Verb ช่อง 3



หลกักำรใช้

1. กำรกระท ำทีเ่กดิขึน้ในอดีต ด ำเนนิเรือ่ยมำจนปจัจุบนั เช่น

I have lived in Chiang Mai since 1979.(ฉนัอำศยัอยู่ในเชียงใหมต่ ัง้ปี ค.ศ. 1979)

I have studied English for ten years.(ฉนัเรียนภำษำองักฤษมำเป็นเวลำ 10 ปี)

2. เหตุกำรณ์เพิง่สิน้สดุลง มคี ำวำ่ just, already, yet เช่น

I have already finished my homework. (ผมเพิง่ท ำกำรบำ้นของผมเสร็จ)

He has not read that book yet.(เขำยงัไมไ่ดอ้ำ่นหนงัสอืเลม่นัน้เลย)

3. เหตุกำรณ์ทีเ่กดิในอดีต และสิน้สดุแลว้ แตผ่ลของเหตุกำรณ์ก็ยงัมมีำจนปจัจุบนัใน เช่น

I have read them before.(ฉนัเคยอำ่นเรือ่งน้ีมำกอ่น)

The servant has cooked her dinner.(คนรบัใช้ท ำอำหำรมือ้เย็นเสร็จเรียบรอ้ยแลว้)

4. กำรกระท ำซึง่เริม่ตน้ และสิน้สดุในอดีต แตอ่ำจเกดิไดอ้กี ม ีAdverb of Frequency ดว้ย เช่น

I have visited Los Angeles twice.(ผมไปเทีย่วลอสแองเจลลสิมำ 2 คร ัง้)

หลกักำรใช้ Yet, Just, และ Already

Yet (ยงั) ใช้ในประโยคปฏเิสธเสมอ วำงไวท้ำ้ยประโยค

Just (เพิง่จะ) Already (เรียบรอ้ยแลว้) ใช้ในประโยคบอกเลำ่ วำงไวห้น้ำกรยิำหลกั

*อย่ำลืม!!! ต้องแมน่ในกำรผนักรยิำช่องที ่3*

Past Simple Tense

โครงสรำ้ง: Subject + Verb ( Past Form ) + ( Object )

หลกักำรใช้

1. เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดีต และสิน้สดุแลว้ ม ีAdverb บอกเวลำในอดีตก ำกบัดว้ย เช่น

She saw you yesterday. (หลอ่นเห็นคุณเมือ่วำนน้ี)

I went to Berline last year. (ผมไปเบอร์ลนิเมือ่ปีทีแ่ลว้)



2. เหตุกำรณ์หนึง่กระท ำเป็นประจ ำในอดีต แตบ่ดัน้ีไมไ่ดท้ ำอกี เช่น

When he was young, he was very clever. (เมือ่ตอนเขำยงัเด็ก เขำเป็นคนทีฉ่ลำดมำก)

I used to get up early in the morning. (ฉนัเคยตืน่นอนตอนเช้ำตรู่ ( ปจัจุบนัไมไ่ดต้ืน่เช้ำแลว้ )

3. เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในช ั่วระยะเวลำหนึง่ในอดีต และระยะเวลำนัน้ไดล้ว่งเลยมำแลว้ เช่น

They lived there during last spring.(พวกเขำอำศยัอยู่ทีน่ ั่นในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิีแ่ลว้)

I heard the blacksmith working all day long.(ฉนัไดย้นิช่ำงตีเหล็กท ำงำนตลอดท ัง้วนั)

4. ใช้แสดงถงึกำรสมมตุหิรือขอ้แม ้ในปจัจุบนัหรือในอนำคต ตำมหลงัค ำวำ่ If, Unless, Wish เช่น

If I were you I would love her. (ถำ้ผมเป็นคุณ ผมจะรกัเธอ)

Past Continuous Tense

โครงสรำ้ง: Subject + was, were + V-ing + Object

หลกักำรใช้

1. ใช้ในเหตุกำรณ์ทีแ่สดงอำกำรก ำลงักระท ำในอดีต เช่น

They were speaking in the bookstore.(พวกเขำก ำลงัพูดอยู่ในรำ้นขำยหนงัสอื)

She was going to post office.(หลอ่นก ำลงัจะไปทีท่ ำกำรไปรษณีย)่์

2. ใช้แสดงถงึกำรกระท ำทีต่อ่เนือ่งกนัในอดีต เช่น

What were you doing all last summer? (เธอท ำอะไรตลอดฤดูรอ้นทีแ่ลว้เหรอ?)

I was enjoying myself at the seaside.(ผมรืน่เรงิกบักำรเทีย่วทะเล)

3. เหตุกำรณ์เกดิ 2 เหตุกำรณ์ ขณะทีเ่หตุกำรณ์หนึง่ด ำเนนิกอ่น และเหตุกำรณ์ทีส่องมำแทรก

มหีลกักำร คือ เหตุกำรณ์ทีด่ ำเนนิอยู่ใช้ Past Con เหตุกำรณ์หลงัใช้ Past Sim เช่น

When I returned home, she was playing pingpong. (ตอนฉนักลบับำ้น เธอเลน่ปิงปองอย)ู่่่

4. เหตุกำรณ์ 2 อยำ่งทีเ่กดิขึน้พรอ้มกนัในอดีต ตอ้งใช้ Past Con ท ัง้คู ่มคี ำวำ่ while หรือ as มำเชือ่ม เช่น

I was playing while you were studying. (ฉนัก ำลงัเลน่ในขณะทีเ่ธอก ำลงัเรียน)

5. เหตุกำรณ์ทีด่ ำเนนิอยู่ ณ เวลำจุดใดจุดหนึง่ในอดีตทีร่ะบไุวช้ดัเจน เช่น

They were cleaning the room at eight o'clock yesterday.(พวกเขำท ำควำมสะอำดหอ้ง 8 โมงเมือ่วำน)



6. ใช้ในกำรสมมตุ ิเป็นขอ้แม ้กำรคำดคะเน แสดงถงึกำรกระท ำทีต่อ่เนือ่ง เช่น

What would you do if it was raining? (คุณจะท ำอยำ่งไรถำ้ฝนก ำลงัตก?)

*หมำยเหตุ :กรุณำกลบัไปอ่ำน Present Continuous เรื่องกรยิำทีน่ ำมำใช้ใน Tense ไมไ่ด้ด้วยนะ*

Future Simple Tense

หลกักำรใช้

กำรกระท ำในอนำคต เช่น He will travel to Singapore next year. (เขำจะไปเทีย่วสงิคโปร์ปีหน้ำ)

หลกักำรใช้ (be) going to แทน will หรือ shall

1. ใช้ (be) going to + V1 แสดงควำมต ัง้ใจ แทน will และ shall เช่น

She is going to buy a car next month.(หลอ่นจะซ้ือรถยนต์เดือนหน้ำ)

2. ใช้ (be) going to + V1 แสดงกำรคำดคะเน แทน will และ shall เช่น

I think it is going to rain.(ฉนัคดิวำ่ฝนจะตอ้งตก)

3. ใช้ (be) going to + V1 แสดงขอ้ควำมซึง่เชือ่วำ่เป็นจรงิโดยไมส่งสยั แทน will และ shall เช่น

His wife is going to have a baby.(ภรรยำของเขำจะมลูีกแลว้)

หำ้มใช้ (be) going to + V1 ในกรณีตอ่ไปน้ี

1. เหตุกำรณ์ทีเ่ป็นอนำคตอนัแทจ้รงิ ตอ้งเกดิขึน้ตำมธรรมชำต ิเช่น

I will be twenty-one next year. ผมจะมอีำยุ 21 ในปีหน้ำ (หำ้มใช้ :I am going to be twenty-one next year.)

2. ในประโยคทีเ่ชือ่มดว้ย If ใช้ไดเ้ฉพำะ will และ shall เทำ่นัน้

John will be successful if he tries hard.(หำ้มใช้ :John is going to be successful if he tries hard.)

3. กรยิำทีแ่สดงกำรรบัรู ้เช่น

I will remember this experience forever.(หำ้มใช้ :I am going to remember this experience forever.)

I wish you would love me one day. (ฉนัหวงัวำ่เธอจะรกัฉนัซกัวนัหนึง่)



Question Tag

Question Tag คือ กำรต ัง้ค ำถำมทำ้ยประโยคบอกเลำ่หรือประโยคปฏเิสธ

หลกักำรต ัง้ประโยคค ำถำม

1. ถำ้ประโยคหน้ำเป็นบอกเลำ่ Tag ตอ้งเป็นปฏเิสธ

2. ถำ้ประโยคหน้ำเป็นปฎเิสธ Tag ตอ้งเป็นบอกเลำ่

3. ตอ้งใส ่Comma ค ั่นระหวำ่งประโยคหลกักบั Tag เสมอ

4. ตวั Tag ตอ้งเป็นกรยิำช่วยเสมอ

5. หำกไมม่กีรยิำช่วยในประโยคหลกั ใช้ V. to do มำช่วย

6. กรยิำช่วยตรง Tag ตอ้งใช้รูปยอ่เสมอ ไมม่รูีป amn't I ใช้ aren't I แทน

7. กรยิำช่วย ตอ้งเปลีย่นตำม Tense ทีป่ระโยคหลกั

8. ประโยคค ำส ั่ง ขอรอ้ง เช้ือเชญิ ตรง Tag เตมิ ค ำวำ่ will you ไดเ้ลย

ขอ้ควรจ ำในกำรท ำ Question Tag .

1. ถำ้ประโยคหน้ำขึน้ตน้ดว้ย That is, This is สว่น Tag ใช้ isn't it? หรือ is it

2. ถำ้ประโยคหน้ำขึน้ตน้ดว้ย There is/ are/ was/ were สว่น Tag ใช้ V. to be ตำมประธำนและ Tense + there

3. ถำ้ประโยคหน้ำขึน้ตน้ดว้ย These/ Those are สว่น Tag ใช้ aren't they หรือ are they แลว้แตก่รณี

4. ถำ้ประโยคหน้ำเป็นประโยคควำมซอ้น สว่น Tag ใหเ้อำกรยิำในประโยคหลกันะ

5. ถำ้ประโยคหน้ำมคี ำทีใ่หค้วำมหมำยเชงิปฏเิสธ สว่น Tag นัน้ ตอ้งเป็นบอกเลำ่ เช่น Nothing is interesting, is it?



2. ใช้แสดงถงึกำรกระท ำทีเ่ป็นปรกตนิสิยั หรือกำรกระท ำนัน้เกดิขึน้เป็นประจ ำ ม ีAdverb of Frequency แสดง



My father is smoking a cigarette and watching television. (คุณพ่อของฉนัก ำลงัสบูบหุรีแ่ละดูโทรทศัน)่์

He believes that taxes are too high.(เขำเชือ่วำ่ภำษีแพงเกนิไป) อยำ่ใช้ : He is believing that taxes are too high.





They were cleaning the room at eight o'clock yesterday.(พวกเขำท ำควำมสะอำดหอ้ง 8 โมงเมือ่วำน)



I will be twenty-one next year. ผมจะมอีำยุ 21 ในปีหน้ำ (หำ้มใช้ :I am going to be twenty-one next year.)

John will be successful if he tries hard.(หำ้มใช้ :John is going to be successful if he tries hard.)

I will remember this experience forever.(หำ้มใช้ :I am going to remember this experience forever.)



2. ถำ้ประโยคหน้ำขึน้ตน้ดว้ย There is/ are/ was/ were สว่น Tag ใช้ V. to be ตำมประธำนและ Tense + there

5. ถำ้ประโยคหน้ำมคี ำทีใ่หค้วำมหมำยเชงิปฏเิสธ สว่น Tag นัน้ ตอ้งเป็นบอกเลำ่ เช่น Nothing is interesting, is it?



The simple Tenses
1) Present Simple

2) Past Simple

3) Future Simple

The Continuous (Progressive) Tenses
1) Present Continuous

2) Past Continuous (Progressive)

3) Future Continuous (Progressive)

The Perfect Tenses
1) Present Perfect

2) Past Perfect

3) Future Perfect

The Perfect Continuous Tenses
1) Present Perfect Continuous

2) Past Perfect Continuous

3) Future Perfect Contunuous

กำรใช้

1) It's cold in winter.

     อำกำศหนำวในฤดูหนำว

2) The earth moves round the sun.

     โลกโคจรรอบดวงอำทติย์

3) The sun rises in the east.

     ดวงอำทติย์ขึน้ทำงทศิตะวนัออก

4) Birds fly.

     นกบนิ

5) Action speak louder than words.

     กำรกระท ำดงักวำ่ค ำพูด(=ท ำดีกวำ่พูด)

2) ใช้ present simple กบักำรกระท ำซึง่เป็นประจ ำในปจัจุบนั ( repeated or habitual facts )

1) He says helo every time he sees me.

     เขำทกัฉนัทุกคร ัง้ทีพ่บกนั

Present Simple Tense

รูปกรยิำ Subject + v(s,es).

1) ใช้ present simple tense กบัควำมจรงิทีเ่ป็นกฏตำยตวั ( general truth)



2) He gets up early everyday.

     เขำตืน่แตเ่ช้ำทุกวนั

3) He comes to her place several times a week.

     เขำมำหำหลอ่นทีบ่ำ้นสปัดำห์ละหลำยคร ัง้

4) Ladda usually goes shopping on Sunday.

     ลดัดำกจะไปซ้ือของในวนัอำทติย์

5) I sometimes go to the movies with her.

     บำงคร ัง้ผมก็ไปดูหนงักบัหลอ่น

เหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำทีเ่ป็นประจ ำ มกัจะมคี ำหรือขอ้ควำมประโยค (แสดงควำมบอ่ย หรือควำมเป็นประจ ำ) ตอ่ไปน้ี

always every month

sometimes every year

often once a week

frequently twice amonth

usually every other day

naturally in the morning

generally on Sundays

rarely on week days

seldom when (ever) he sees me

habitually when (ever) he comes here

every day whenever he can

every week whenever you want

3) ใช้ present simple กบัสิง่ทีก่ ำหนดแน่นอนแล้วว่ำจะกระท ำในอนำคต

1.I leave by the 6.20 train this evening.

ผม(ตกลงใจ)จะออกเดนิทำงโดยขบวนรถไฟ 18.20 น. เย็นวนัน้ี

2.He sets sail tomorrow and comes back next week.

เขำ(ตกลงใจ)จะออกเรือพรุ่งน้ี และจะกลบั(แน่นอน) ในสปัดำห์หน้ำ

3.We attack at dawn.

เรำ(ตดัสนิใจ)จะเขำ้โจมตีเวลำเช้ำตรู่

4) อำจใช้ present simple ในกำรสรุปเรื่องนิยำย หรือละคร

Bassanio wants to go to Belmont to woo Portia. He asks Antonio to lend him money. Antonio says that he hasn't any at the moment until his ships come to port.

บสัสำนโิอตอ้งกำรจะไปเบลมองค์เพือ่เกีย้วพำรำศีนำงปอร์เซียเขำขอยืมเงนิอนัโตนโิอ อนัโตนโิอบอกวำ่ ขณะน้ีเขำไมม่เีงนิเลย จนกวำ่เรือจะเขำ้เทียบทำ่แลว้(เขำจงึจะม)ี

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Subject + verb2.

I came, he came, she came, it came, they came

กำรใช้

1.ใช้ past simple กบักำรกระท ำซึง่เกดิขึน้และจบลงไปแลว้ในอดีต

ซึง่มกัจะม ีค ำแสดงอดีต รวมอยู่ดว้ยเสมอ เช่น

Past Simple Tense
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yesterday, ago, in 1970, last week, during the war, last mouth,once upon a time,last year

1. He arrived at four o'clock yesterday morning.

เขำมำถงึตอนตีสีเ่ช้ำวำนน้ี

2. I lived in Korat for three years.

ผมอยู่โครำชเป็นเวลำ 3 ปี (เคยอยู่ทีน่ ั่น 3 ปี ปจัจุบนัน้ีมไิดอ้ยู่ทีน่ ัน้)

3. She went to the movies last night.

เมือ่คืนน้ีหลอ่นไปดูหนงั

เหตุกำรณืหลำยเหตุกำรณ์ทีเ่กดิตดิตอ่กนัในอดีต ถำ้ประสงค์จะพูดถงึเหตุกำรณ์เหลำ่นัน้โดยไมป่ระสงค์จะแสดงควำมเกีย่ว พนักนัก็ใช้ tense น้ีไดต้ลอด เช่น

4. She drove into the car-park, got out of the car, closed all the windows.locked the doors, and walked towards the cinema.

หลอ่นขบัไปยงัทีจ่อดรถ ลงจำกรถ ปิดหน้ำตำ่งทุกบำน ใสกุ่ญแจประตู แลว้ก็เดนิไปยงัโรงหนงั

2. ใช้ past simple กบักำรกระท ำซึง่เกดิขึน้เป็นประจ ำในอดีต (ปจัจุบนัไมม่กีำรกระท ำนัน้แลว้)

ซึง่มกัจะม ีค ำแสดงอดีต และ ค ำแสดงควำมบอ่ยหรือควำมเป็นประจ ำ รวมอยู่ดว้ย เช่น

1. He walked to school every day last year.

ปีกลำยน้ีเขำเดนิไปโรงเรียนทุกวนั

(ค ำแสดงควำมบอ่ย = every day, ค ำแสดงอดีต = last year )

2. He came to her place several times a week before he went to England.

เขำมำบำ้นหลอ่นสปัดำห์ละหลำยคร ัง้กอ่นทีเ่ขำจะไปองักฤษ

(ค ำแสดงควำมบอ่ย = several times a week, ค ำแสดงอดีต = before he went to England)

3. When I was young I used to get up early in the morning.

เมือ่ผมยงัเล็ก ผมเคยตืน่แตเ่ช้ำ

4. While her husband was in the Army , she wrote to him twice a week.

ขณะทีส่ำมขีองหลอ่นประจ ำกำรอยู่ในกองทพั (บก) หลอ่นเคยเขียนจดหมำยถงึเขำสปัดำห์ละ 2 คร ัง้

5. In olden times men were more chivalrous than they are now.

สมยักอ่นผูช้ำยกลำ้หำญ, สภุำพและซึง่สตัย์กวำ่สมยัน้ี

(chivalrous = คุณลกัษณะของพวกอศัวนิสมยัโบรำณ)

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

รูปกรยิำ subject + will ( หรือ shall) + verb1.

ในแทบทุกกรณี (โดยเฉพำะในภำษำองักฤษแบบอเมรกินั) * will ใช้กบัประธำนทุกค ำรวมท ัง้ I และ We

ในประโยคสนทนำไมม่ปีญัหำในกำรใช้ shall หรือ will เนือ่งจำกท ัง้ shall และ will ตำ่งก็ลดเสยีงเป็น 'll เหมอืนกนั

We'll be back.

They'll go home.

กำรใช้

ใช้กบักำรกระท ำทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต

ซึง่ปกตจิะมคี ำแสงนำคต ก ำกบัอยู่ดว้ย เช่น

soon, shortly, tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few minutes, a month from now เช่น

Future Simple tense
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They will leave soon.

They will leave tonight.

They will leave tomorrow.

ขอ้สงัเกตท ั่วไป

1. shall กบั will

ค ำส ั่งสองน้ีมคีวำมหมำยได ้3 อยำ่ง คือ

1.แสดงควำมสมคัรใจ (volition)

2.แสดงควำมจ ำใจ(obligation)

3.แสดงควำมเป็นอนำคต(futurity)

ควำมหมำยท ัง้สำมน้ี แมจ้ะรูว้ำ่มนัมอียู่ แตเ่รำไมส่ำมำรถช้ีใหเ้ห็นถงึขอ้แตกตำ่งอยำ่งชดัเจนได ้เป็นคว้ำ่เมือ่ใช้แสดงอนำคตนัน้ก็แสดงควำมจงใปดว้ย ในตวั เป็นตน้

2.'Pure' Future

โดยเหตุทีค่วำมหมำยของ will(shall) เป็นไดห้ลำยกรณีดงักลำ่วเมือ่ใช้ในควำมหมำยทีแ่สดงอนำคตอยำ่งแทจ้รงิ จงึนยิมเรียกชือ่เสยีใหม ่'Pure' Future เช่น

I shall be twenty-nine tomorrow.

พรุ่งน้ีผมจะมอีำยุ(ครบ) 29 ปี

ในกรณีทีป่ระโยคเป็น 'Pure' Future นัน้ โดยปกตใิช้ I shall, we shall เสมอ ค ำอืน่ ๆใช้ will ท ัง้หมด คือเป็นไปตำมกฎโดยเครง่ครดั

3.ในประเทศองักฤษ (ซึง่เรียกวำ่ England ไมใ่ช่รวมท ัง้เกำะซึง่เรียกวำ่ 1Britain) หรืจะวำ่ตำมจรงิก็ตอ้งในนครลอนดอน รูปค ำถำมของ I และ We มกัเป็น Shall I? หรือ we? เสมอ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปน้ี

"You'll never pass the examination." คุณจะสอบไมไ่ดแ้น่

"Won't I?"

ท ำไมหละ( = ท ำไมถงึจะสอบไมไ่ดล้ะ่ ,ท ำไมถงึวำ่ยงัง ัน้ละ่ มเีหตุผลอะไร)

4.Shall I? Shall we?

ขอ้ควำมน้ีมคีวำมหมำยเป็นเชงิขออนุญำต ไมม่คีวำมหมำยเป็นค ำถำมเต็มที ่เช่น

Shall I open the window?

ผมเปิดหน้ำตำ่งไดไ้หมครบั

5.Will you?

มคีวำมหมำยเป็นเชงิวำ่ คุณะกรุณำ... ไดไ้หม (= Are you willing to.. หรือ Would you like to ...) เช่น

Will you help me carry this bag?

คุณจะช่วยกรุณำถือกระเป๋ำน้ีไดไ้หม

6.เมือ่ประธำนมหีลำยตวัแมจ้ะม ีI รวมอยู่ดว้ยก็ใช้ will

You and I will both be promoted.

คุณและผมท ัง้สองคนจะไดเ้ลือ่นข ัน้

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st09/main.htm


Present Continuous

Present Continuous

รูปกรยิำ Subject + is(am,are) + (verb+ing).

กำรใช้

1.ใช้ present continuous เมือ่กำรกระท ำนัน้ก ำลงัด ำเนนิอยู่ตอ่หน้ำ(ในขณะทีพู่ดประโยคนัน้)

1.The sun is shining.

ดวงอำทติย์ก ำลงัสอ่งแสง

2.The bees are humming.

ฝูงผึง้ก ำลงัสง่เสยีงหึง่

3.What are you doing?

คุณก ำลงัท ำอะไร

ในกรณีทีผู่พู้ดตอ้งกำร เน้นค ำวำ่ ก ำลงั ใหห้นกัแน่นยิง่จึน้ นยิมเตมิค ำ just ลงขำ้งหน้ำ(just ในกรณีเช่นน้ีไมม่คี ำแปลในภำษำไทย)เช่น

4.The children are just having breakfast.

พวกเด็ก ๆ ก ำลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำกนัอยู่

2.ใช้ present continuous ในเหตุกำร์ทีด่ ำเนนิอยู่เป็นประจ ำในขณะทีพู่ด

นีเ่ป็นขอ้ยกเวน้จำกหลกัทว่ไปทีว่ำ่ ใช้ present simple กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ ำ เช่น

1.My son works hard this term.

เทอมน้ี ลูกชำยของผมเรียนหนงัสอือยำ่งขะมกัเขมน้

2.He tries his best now.

ขณะน้ีเขำ(ใช้ควำม)พยำยำมอยำ่งเต็มที ่(อยำ่งเต มควำมสำมำรถ)

ประโยคท ัง้สองน้ีใช้ตำมหลกัท ั่วไป ซึง่จะพบวำ่เป็นประโยคเนือย ๆ ไมก่ระฉบักระแฉง ประโยคดงักลำ่วจะมคีวำมหมำยดียิง่ขึน้ไปอกี ถำ้ใช้ present continuous คือ

1. My son is working hard this term.

2. He is trying his best now.

3.ใช้ present continuous แสดงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึง่คำดวำ่จะตอ้งเป็นเช่นนัน้แน่นอน

กำรใช้ present coutinuous ในควำมหมำยทีเ่ป็นอนำคตน้ี ปกตเิขำใช้กบักรำิทีม่กีำรเคลือ่นที(่verbs of movement) แตจ่ะใช้ กบักรยิำอืน่บำ้งก็ได้

1.We are going to Paris on Sunday.

วนัอำทติย์น้ีเรำจะไปนครปำรีส

2.Dang is coming here next week and is staying here until May.

แดงจะมำทีนี่ใ่นสปัดำห์หน้ำ และเขำจะอยู่ทีนี่จ่นถงึเดือนพฤษภำคม

3.What are you doing next Sunday?

วนัอำทติย์หน้ำคุณจะท ำอยำ่งไร

กรยิำทีไ่มใ่ช้ใน Continuous Tenses

hear ไดย้นิ love จ ำได้

see เห็น hate เกลียด

feel รูส้กึ know รู้

smell ไดก้ลิน่ understand เขำ้ใจ

taste ไดร้ส,รูร้ส believe เชือ่วำ่



หมำยเหต ุฯลฯ

กรยิำทีไ่มใ่ช่ใน continuous ไดแ้ก ่กรยิำแสดงกำรรบัรู ้(verbs of perception) แสดงภำวะของจติใจ(state of mind) ควำมรูส้กึ(feeling) หรือแสดงสมัพนัธภำพ (relationship) เช่น

เมือ่ตอ้งกำรจะบอกวำ่ ก ำลงัมอีำกำรเช่นน้ีอยู่ คงใช้เพียง present simple เทำ่นัน้ เช่น

1. I don't see anything here.(ไมใ่ช่ I am not seeing....)

ผมไมเ่ห็นอะไรทีน้ี่เลย

2. I see what you mean. (ไมใ่ช่ I am seeing...)

ผมเขำ้ใจวำ่คุณหมำยควำมถงึอะไร

3.Do you hear the noise? (ไมใ่ช่ Are you hearing...)

ผมไดย้นิเสยีงอะไรไหม

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Past Continuous

รูปกรยิำ subject+ was(were)+(verb+ing)

กำรใช้

โดยปกต ิtense น้ี จะไมใ่ช้ในประโยคทีม่กีรยิำตวัเดียว แตจ่ะใช้ในประโยคทีม่กีรยิำ 2 ตวัคูก่นั คือไมใช้ลอย ๆ เพียงเหตุกำรณ์เดียว แตใ่ช้คูก่บั เหตุกำรณ์อกีเหตุกำรณ์หนึง่เสมอ

1.ใช้ past continuous ไดล้อย ๆ เพียงเหตุกำรณ์เดียวไดเ้ฉพำะในกรณีทีม่คี ำบอกช่วงเวลำก ำกบัไวใ้นประโยค คือ บอกวำ่เหตุกำรณ์นัน้ ๆ ก ำลงัด ำเนนิ อยู่ในอดีตตลอดเวลำทีก่ ำหนดนัน้ เช่น

He was writing all day yeaterday.

He was writing all afternoon yesterday.

He was writing all evening long.

2.ใช้ past continuous กบัเหตุกำรณ์ 2 อยำ่ง ซึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่พรอ้ม ๆ กนัในอดีต(ค ำเชือ่มประโยคมกัจะไดแ้ก ่while)

1.While one of the two thieves was working on the safe,the other was keeping watch for policemen.

ขณะทีข่โมยคนหนึง่(ในสองคน)ก ำลงัจดักำรกบัตูเ้ซฟอยู่น ัน้ อกีคนหนึง่ก็(ก ำลงั)คอยดูต ำรวจ

2.He was working in Bloomingon while I was working in Bangkok.

เขำก ำลงัท ำงำนอยู่ในเมอืงบลูมมงิตนั ในขณะทีผ่มก ำลงัท ำงำนอยู่ในกรุงเทพฯ

3.ใช้ past continuous คูก่บั past simple

เมือ่เหตุกำรณ์หนึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่(past continuous) ก็มเีหตุกำรณ์อกีอยำ่งหนึง่เกดิขึน้ (past simple) เหตุกำรณ์ทีก่ ำลงัด ำเนนิอยู่ใช้ past continuous เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่ช้ past simple

ค ำเชือ่มประโยคมกัจะไดแ้ก ่when, as, while

1.It was raining when I came home.
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เมือ่ผมกลบับำ้นนัน้ ฝนก ำลงัตกอยู่

2.While the man was looking at the picture, a thief stole his purse.

ขณะทีช่ำยคนนัน้ก ำลงัดูรูปภำพอยู่ ขโมยไดล้กัเอำกระเป๋ำสตำงค์ของเขำไป

3.As I was walking along the theatre, a car mounted the pavement and crashed into a shop.

ขณะทีผ่มก ำลงัเดนอยู่หน้ำโรงหนงั มรีถคนัหนึง่ปีนขึน้ไปบนทำงเทำ้ และพงัเขำ้ไปในรำ้นขำยของรำ้นหนึง่

หมำยเหตุ ควรสนใจควำมหมำยของกำรตอบค ำถำมตอ่ไปน้ี

Did you hear about Anong's new job?

คุณรูเ้รือ่งงำนใหมข่องอนงค์หรือเปลำ่

Yes, my wife was telling me about it this morning.

หมำยควำมวำ่ ภรรยำของผมไดบ้อกผมบำ้งแลว้ แตผ่มก็ยงัอยำกรูเ้รือ่งนัน้อกี เพรำะอำจจะเป็นวำ่ภรรยำบอกผมยงัไมละเอยีด

Yes, my wife told me about it this morning.

หมำยถงึวำ่ ภรรยำของผมถงึเรือ่งนัน้แลว้ละ และผมก็ไมส่นใจ ไมอ่ยำกจะรูเ้รือ่งนัน้อกีเลย

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Furture Continous(Progressive)

รูปกรยิำ subject + will(shall) be + (verb+ing ).

กำรใช้

1.ใช้ tense น้ี เมือ่ตอ้งกำรจะบอกวำ่ ณ เวลำใดเวลำหนึง่ในอนำคตจะมเีหตุกำรณ์อะไรก ำลงัด ำเนนิอยู่

กำรใช้ tense น้ีจงึตอ้งม ีค ำบอกเวลำ ณ จุดหนึง่ในอนำคตก ำกบัอยู่ดย้เสมอ ค ำบอกเวลำน้ีอำจเป็นกลุ่มค ำ หรือวลีก็ได้

1. At this time tomorrow I shall be flying over Hong Kong.

ณ เวลำน้ีในวนัพรุ่งน้ี ผม(คง)จะก ำลงัเป็นอยู่เหนือฮอ่งกง

2.He will be sleeping at 7 o'clock tomorrow morning.

เขำ(คง)จะก ำลงัหลบัอยู่ ณ เวลำ 7 นำฬกิำพรุ่งน้ีเช้ำ

3.He'll be busy working when we call.

เมือ่เรำไปหำเขำ เขำคงก ำลงัยุ่งอยู่กบังำน

2. ใช้ future continuous กบัเหตุกำรณ์ในอนำ คต ซึง่ผูพู้ดตดัสนิใจแน่นอนแลว้วำ่ จะท ำเช่นนัน้ (ประโยคเช่นน้ีใช้เพียง furture simple ก็ได ้แตค่วำม หมำยจะออ่นลงไป)
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1.I'll be working all day tomorrow.

พรุ่งน้ีผมจะท ำงำนท ัง้วนั

(=I'll work all day tomorrow)

2.The Browns wil be staying with us again this year.

ปีน้ีพวกครอบครวับรำวน์คงจะมำพกักบัเรำอกี

(=The Browns will stay with us again this year.)

3.What will you be doing tomorrow?

พรุ่งน้ีคุณจะท ำอะไร

(=What will you do tomorrow?)

4.The ship will be sailing tomorrow morning.

เรือจะออกเดนิทำงพรุ่งน้ีเช้ำ

(=The ship will sail tomorrow morning.)

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Present Perfect

รูปกรยิำ Subject + has(have) + verb3.

กำรใช้ 

1.ใช้กบัเหตุกำรณ์ซึง่เกดิขึน้ในอดีต แตด่ ำเนนิตดิตอ่เรือ่ยมำจนถงึปจัจุบนัขณะทีพู่ดประโยคนัน้

โดยปกรจิะม ีกลุ่มค ำ หรือ ประโยค บอกวำ่เหตกึำรณ์นัน้เริม่ตน้ต ัง้แตเ่มือ่ใด เช่น

since + จุดเริม่ตน้ของเวลำ

for + จ ำนวนเวลำนบัจำกเริม่ตน้

ever since ต ัง้แตน่ ัน้เป็นตน้มำจนถงึบดัน้ี

so far เรือ่ยมำจนเดีย๋วน้ี เรือ่ยมำจนปจัจุบนัน้ี

up to now จนบดัน้ี จนกระท ั่วเวลำน้ี

up to the present time จนบดัน้ี จนกระท ั่งเวลำน้ี

He has lived here since 1975.

He has lived here ever since.

He has lived here since then.

He has lived here since his father died.

He has lived here twenty years.

ควรสงัเกตวำ่หลงั since เป็น point of time คือจุดหนึง่ของเวลำ เช่น since eight o'clock, since last week, since 1960, etc. ส ำหรบัหลงั for เป็น period of time คืแป็นช่วงเวลำทีม่คีวำมยำวนำน เช่น for ten years, for three hours , for two weeks, etc. อนึง่ หลงั since เมือ่เป็นประโยคก็จะตอ้งเป็น ประโยคทีแ่สดง point of time ซึง่เป็น past เช่น
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He has lived there since htis father died.

เขำอยู่ทีน่ ั่นมำต ัง้แตบ่ดิำของถงึแกก่รรม

จงเปรียบเทียบ

1.I have taught this class for ten years.

2.I taught this clas for ten years.

1.ผมสอนช ัน้น้ีมำสบิปีแลว้ บดัน้ีผมก็ยงัสอนช ัน้น้ีอยู่

2.ผมสอนช ัน้น้ีเป็นเวลำสบิปี แตบ่ดัน้ีผมไมไ่ดส้อ่นแลว้(คืนเคยสอนมำเป็นเวลำ 10 ปี แลว้เลกิสอน)

2.ใช้ present perfect แสดงกำรเคยหรือไมเ่คย

มกัจะมคี ำวำ่ never , ever, once, twice,... รวมอยู่ดว้ยเสมอ

1. Have you ever been to New York City?

คุณเคยไปนครนวิยอร์กไหม

2. Yes, I've been there many times.

ครบั เคยหลำยหนแลว้

3. No, never. I've never been abroad.

ยงัครบัยงัไมเ่คยไป ผมยงัไมเ่คยไปเมอืงนอกเลย

3.ใช้ present perfect กบัเหตุกำรณ์ทีเ่พิง่จบลงใหม ่ๆ

มกัจะใช้ค ำ just, already(บอกเลำ่) หรือ yet (ค ำถำมหรือปฏเิสธ)

1. The train has just arrived.

รถไฟเพิม่มำถงึ

2. The train has alread arrived.

รถไฟมำถงึแลว้

(=The train has arrived already.)

3. Has the train arrived yet (already)?

รถไฟมำถงึหรือยงั

4. No , not yet.

ยงั ยงัไมม่ำถงึ

หมำยเหตุ มอีกีค ำหนึง่ คือ just now ซึง่อำจมคีวำมหมำยได ้2 อยำ่ง เมือ่ครู่น้ี กบั ขณะน้ี

ถำ้ just now = เมือ่ครูน้ี ใช้กรยิำ past simple

ถำ้ just now = ขณะน้ี ใช้กรยิำ present perfect

1.I told you about it just now.

ก็ผมบอกเรือ่งนัน้เมือ่ครูน้ีน่ำนำ

2.He has finished his work just now.

(ขณะน้ี) เขำเพิง่จะท ำงำนของเขำเสร็จ

4.ใช้ present perfect กบัเหตุกำรณ์ซึง่ควำมจรงิจบลงไปแลว้ แตใ่จผูพู้ดยงัรูส้กึในผลของเหตกึำรณ์นัน้ๆอยู่

1. I have finished the book.

ผมอำ่นหนงัสอืนัน้จบแลว้

2. I've opened the window.

ผมเปิดหน้ำตำ่งแลว้

3.The clock has stopped.

นำฬกิำหยุดเสยีแลว้

4. I've seen him before.

ผมเคยพบเขำแลว้

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Past Perfect
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รูปกรยิำ Subject + had + verb3

กำรใช้

1. ใช้ tense น้ี เมือ่มเีหตุกำรณ์ 2 อยำ่งในอดีต อยำ่งหนึง่เกดิกอ่นอกีอยำ่งหนึง่

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิกอ่นใช้ past perfect

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิภำยหลงั ใช้ past simple

1. Anong had learned English before she went to England.

อนงค์รูจ้กัภำษำองักฤษกอ่นไปประเทศองักฤษ

2. When we got to the field, the football match had already started.

เมือ่เรำไปถงึสนำมนัน้ กำรแขง่ขนัฟุตบอลไดเ้ริม่ขึน้แลว้

3. I didn't go to the cinema because I had already seen the film.

ผมไมไ่ปดูหนงั เพรำะผมดูหนงัเรือ่งนัน้มำแลว้

4. I had lost my pen and I was unable to do the exercises.

ผมท ำปำกกำหำย ผมจงึไมส่ำมำรถท ำแบบฝึกหดัได้

5. He had unloced the door ; there was nothing to prevent you from going out.

เขำไขกุญแจประตูออกแลว้ ดงันัน้จงึไมม่อีะไรจะขดัขวำงไมใ่หคุ้ณออกไป

กำรใช้ past perfect น้ี จะไดพ้บอกีคร ัง้หนึง่เมือ่ไดก้ลำ่วถงึประโยคคำดคะเน สมมตุ ิหรือประโยคแสดงควำมปรำรถนำ และในกำรน ำค ำของผูอ้ืน่มำเลำ่ ( indirect speech) ซึง่จะไดก้ลำ่วถงึกำรใช้ tense น้ีในเรือ่งนัน้ ๆ

2. ใช้ past perfect กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้กอ่นเวลำหนึง่ในอดีต

1. Jane had never seen a lion until yesterday.

เจนไมเ่คยเห็นสงิโตเลยจนกระท ั่วเมือ่วำนน้ี (จงึไดเ้ห็น)

2. Soon the police arrived at the scene of the robbery. But they were too late . The thieves has already gone.

ไมใ่ช้พวกต ำรวจก็ไปถงึทีโ่จรกรรม แตส่ำยเกนิไป พวกโจรพำกนัไปเสยีแลว้

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Future Perfect

รูปกรยิำ Subject + will have + verb3

กำรใช้ 

1. ใช้ tense น้ี เมือ่ตอ้งกำรจะบอกวำ่เมือ่ถงึเวลำหนึง่ในอนำคตเหตุกำรณ์อยำ่งหนึง่ไดจ้บสิน้ลง

"เวลำหนึง่ในอนำคต" น้ี ถำ้เป็น ค ำบอกอนำคต นยิมใช้หลงั by หรือ before เช่น

by tomorrow กอ่นพรุ่งน้ี (เมือ่ถงึพรุ่งน้ี)

by eight o'clock กอ่น 8 นำฬกิำ (เมือ่ถงึ 8 นำฬกิำ)

by next month กอ่นเดือนหน้ำ(เมือ่ถงึเดือนหน้ำ)

before next year กอ่นปีหน้ำ

after two months หลงัจำก 2 เดือน(นบัจำกหนึง่)

ถำ้เป็น ประโยคบอกอนำคต ใช้กรยิำเป็น present simple เช่น

1. They will have finished the work by next week.

ถงึสปัดำห์หน้ำพวกเขำก็คงจะเสร็จงำนนัน้แลว้
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(=เสร็จงำนนัน้กอ่นสปัดำห์หน้ำ)

2. They will have finished the work when we arrive.

เมือ่เรำไปถงึพวกเขำก็คงจะเสร็จงำนนัน้แลว้

(= เสร็จงำนนัน้กอ่นพวกเรำไปถงึ)

3. All these roses will have died before Chrismas.

กุหลำบน้ีคงจะตำยกอ่นถงึวนัครสิต์มำส

4. She will have been in England be the end of March.

เมือ่ถงึสิน้เดือนมนีำคมหลอ่นคงจะอยู่ในองักฤษเรียบรอ้ยแลว้

(=อยู่ในองักฤษกอ่นสิน้เดือนมนีำคม)

5. It is now 8:30. I shall have finished my work by 2 p.m.

ขณะน้ีเวลำ 8.30 น. ผมคงจะเสร็จงำนกอ่นบำ่ย 2 โมง

(= เมือ่ถงึบำ่ย 2 โมงนัน้ผมคงจะเสร็จงำนแลว้)

2. อำจใช้ future perfect แสดงควำมคำดคะเนหรือสงสยั

You will have heard, I expect, that Ladda is going to get married.

ผมคำดวำ่คุณคงจะระแคะระคำยมำแลว้ำ่ลดัดำจะแตง่งำน

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Present Perfect Continuous

รูปกรยิำ Subject + has(have) been + (verb+ing)

กำรใช้

ใช้ไดเ้ฉพำะกรยิำทีม่กีำรตอ่เนือ่ง ใช้กบัเหตุกำร์ทีเ่กดิขึน้ในอดีตและด ำเนนิตดิตอ่กนัเรือ่ยมำจนถงึปจัจุบนั เช่น

Bill has been living in Bangkok since 1975.

บลิอยู่ในกรุงเทพมำต ัง้แตปี่ 1975.

จะเห็นวำ่ กำรใช้ present perfect continuous ก็เหมอืนกบักำรใช้ present perfect ธรรมดำ เพียงแต ่perfect continuous เน้นถงึควำมตอ่เนือ่งของเวลำมำกกวำ่ perfect ธรรมดำเทำ่นัน้

ปกต ิ: Bill has lived in Bangkok since 1975.

เน้นควำมตอ่เนือ่ง : Bill has been living in Bangkok since 1975.

บลิอยู่ในกรุงเทพมำต ัง้แตปี่ 1975.

ปกต ิ: He has worked on the problem for two hours so far.

เน้นควำมตอ่เนือ่ง : He has been working on the problem fo two hours so far.

เขำท ำโจทย์มำเป็นเวลำ 2 ช ั่วโมงแลว้

Note ควรระวงัวำ่กรยิำทีไ่มแ่สดงควมตอ่เนือ่งของกำรกระท ำ ( continuity of action ) จะใช้ tense น้ีไมไ่ด้

ผดิ : The train has been arriving.

ถูก : The train has arrived.

ผดิ : The clock has been stopping.

ถูก : The clock has stopped.

ระวงัไมใ่ช้ perfect continuous กบัค ำตอ่ไปน้ี just, already, never, finally

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ
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Past Perfect Continuous

รูปกรยิำ Subject + had been + (verb+ing).

กำรใช้ 

กำรใช้ past perfect continuous มหีลกักำรเช่นเดียวกบักำรใช้ past perfect ธรรมดำ คือ โดยปกตจิะใช้ไดก็้ตอ่เมือ่มเีหตกึำรณ์ในอดีต 2 เหตุกำรณ์ ขณะทีเ่หตุกำรณ์หนึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่ก็อกีเหตุกำรณ์หนึง่เกดิขึน้

เหตุกำรณ์ทีก่ ำลงัด ำเนนิอยู่ใช้ past perfect (continuous)

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ใหม ่ใช้ past simple 

จงดูประโยคน้ี When I got to the meeting, the lecturer had spoken for half an hour.

เมือ่ผมไปถงึทีป่ระชุมนัน้ ผูบ้รรยำยไดพู้ดมำเป็นเวลำครึง่ช ั่วโมงแลว้

จะเห็นวำ่ ประโยคน้ีไดค้วำมดีอยู่แลว้จำกกำรใช้ past perfect ธรรมดำ แตป่ระโยคน้ีจะไดค้วำมดีขึน้อกี ถำ้ใช้ past perfect continuous คือ

When I got to the meeting, the lecturer had been speaking for half an hour.

ซึง่ถำ้ดูค ำแปลประโยคน้ี ก็จะเหมอืนกบัค ำแปลทีแ่ลว้ แตค่วำมหมำยของประโยคน้ีดีกวำ่ประโยคกอ่นเพรำะเน้นถงึกำรทีผู่บ้รรยำไดบ้รรยำยตดิตอ่กนั มำเป็นเวลำครึง่ช ั่วโมง ตำ่งกบัประโยคแรกทีไ่มไ่ดเ้น้นถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรบรรยำย (โดยปกตกิำรบรรยำยนัน้เขำก็บรรยำยตดิตอ่กนัมำไมใ่บรรยำแลว้หยุดแลว้บรรยำยตอ่ ดงันัน้ประโยคน้ีจงึไดใ้จควำมดีกวำ่ประโยคแรกมำกดงักลำ่วแลว้)

โดยท ำนองเดียวกนั ประโยควำ่

The telephone had been ringing for five minutes before it was answered.

โทรศพัท์ไดฟ้งั (ตดิตอ่กนัมำ) เป็นเวลำหำ้นทีกอ่นทีจ่ะมผีูร้บั

ยอ่มไดห้มำยควำมดีกวำ่ประโยควำ่

The telephone had rung for five minutes before it was answered.

ประโยคหลงัน้ีไมผ่ดิ แตค่วำมหนกัแน่นสูป้ระโยคแรกไมไ่ด ้เนือ่งจำกประโยคแรกเน้นถงึกำรทีโ่ทรศพัท์ดงัตดิตอ่กนัมำเป็นเวลำหำ้นำที ซึง่ประโยคหลงัน้ีไมม่กีำรเน้นดงักลำ่ว

ควรระวงั กรยิำทีไ่มแ่สดงควำมตอ่เนือ่งจะใช้ใน continuous tense ไมไ่ด้

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Future Perfect Continuous

รูปกรยิำ Subject + will(shall) + have been + (verb+ing)

กำรใช้ 

หลกัำรเช่นเดียวกบักำรใช้ future perfect ธรรมดำ เรำจะใช้ perfect continuous เฉพำะเมือ่ตอ้งกำรเน้นควำมตอ่เนือ่งเทำ่นัน้

คือใช้เมือ่ตอ้งกำรจะบอกวำ เมือ่ถงึเวลำหนึง่ในอนำคต เหตุกำรณ์อยำ่งหนึง่ซึง่ด ำเนนิมำกอ่นหน้ำนัน้ก็ยงัคงด ำเนนิอยู่และจะด ำเนนิตอ่ไปอกี

1.By eleven o'clock I shall have been working for three hours.

เมือ่ถงึเวลำ 11 นำฬกิำ ผมก็จะท ำงำน(ตดิตอ่กนัมำ) ครบสำมช ั่วโมง (และผมก็จะท ำงำนตอ่ไปอกี)

จะเห็นวำ่ประโยคน้ีก็เหมอืนประโยคทีว่ำ่

By eleven o'clock I shall have worked for three hours.

เพียงแตป่ระโยคหลงัน้ีไมไ่ดเ้น้นถงึกำรท ำงำนตดิตอ่กนัมำเหมอืนประโยคแรก ประโยคหลงัน้ีบอกเพียงวำ่ เมือ่ถงึเวลำ 11 น. ผมก็จะท ำงำนครบ 3 ช ั่วโมง ไมค่วำมหมำยพเิศษอยำ่งอืน่

2. On August 12th we shall have been living in this house exacly four years.

เมือ่ถงึวนัที ่12 สงิหำคม เรำก็จะอยู่บำ้นหลงัน้ีครบ 4 ปีพอดี (และจะอยู่ตอ่ไปอกี)

จงพจิำรณำประโยคตอ่ไปน้ี

1. It is now November.

ขณะน้ีเป็นเดือนพฤศจกิำยน

2. I wrote this book in June.

ผมเขียนหนงัสอืน้ีเมือ่เดือนมถิุนำยน
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3. I have been writing this book for five months.

ผมเขียนหนงัสอืน้มำเป็นเวลำ 5 เดือนแลว้(เขียนตดิตอ่กนัมำเป็นเวลำ 5 เดือนละบดัน้ีก ำลงัเขียนคู)่

4. In October I was still writing this book and had been writing this book.

เมือ่เดือนตุลำคม (ทีแ่ลว้) ผมก็ก ำลงัเรียนหนงัสอืน้ีอยู่ และไดเ้ขียนหนงัสอืน้ี (ตดิตอ่กนัมำ) เป็นเวลำ 4 เดือนแลว้

5. In December I shall be writing this book and shall have been writing this book for six months.

ในเดือนธนัวำคม(ทีจ่ะถงึน้ี) ผมก็คงจะก ำลงัเขียนหนงัสอืน้ีอยู่อกี และ(ในตอนนัน้) ผมก็จะเขียนหนงัสอืน้ีครบเวลำ 6 เดือน (แตก็่จะยีงเขียนตอ่ไปอกี)

6. I shall finish this book in January, when I shall have written this book seven months.

ผมจะเขียนหนงัสอืน้ีจบในเดือนมกรำคม(ทีจ่ะถงึน้ี) ซึง่ (ในตอนนัน้) ผมก็จะเรียนหนงัสอืน้ีมำเป็นเวลำ 7 เดือน

โปรดสงัเกตขอ้ 5 และ ขอ้ 6

ในขอ้ 5 ประโยคตอนหลงัใช้ future perfect continuous แสดงควำมตอ่เนือ่งของกำรเขียน (เมือ่ถงึเดือนธนัวำคมก็ยงัเขียนอยู่ และจะเขียนตอ่ไป)

ตำ่งกบัขอ้ 6 ประโยคตอนหลงั ใช้ future perfect ธรรมดำเพือ่ตอ้งกำรแสดงวเ่มือ่ถงึเดือนมกรำคมกำเขียนก็คงจะเสร็จสิน้ ไมเ่ขียนอกีตอ่ไป

กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adverbs

หลกักำรสงัเกตจ ำกรยิำวเิศษณ์คือ กรยิำวเิศษณ์สว่นมำกลงทำ้ยดว้ย ly เพรำะสว่นมำกเปลีย่นรูปมำจำกค ำคุณศพัท์ ตำมหลกัเกณฑ์ตอ่ไปน้ี

1. เพิม่ ly ทำ้ยค ำคุณศพัท์เพือ่ใหเ้ป็นกรยิำวเิศษณ์เช่น slow = slowly, bad = badly

2. คุณศพัท์ทีล่งทำ้ยดว้ย y ใหเ้ปลีย่น y เป็น i แลว้เตมิ ly เช่น lazy = lazily

3. คุณศพัท์ทีล่งทำ้ยดว้ย le ใหต้ดั e ทิง้แลว้เตมิ y เช่น possible = possibly แตม่คีุณศพัท์อยู่ 2 ค ำตอ้งตดั e ทิง้กอ่นเตมิ ly เช่น true = truly , due = duly ถำ้ตอ๋ยจ ำหลกัน้ีได ้วำ่เป็นกรยิำวเิศษณ์ นอกจำกน้ีตอ้งจ ำวำ่กรยิำวเิศษณ์มหีน้ำที ่3 อยำ่ง คือ ขยำยกรยิำ ขยำยคุณศพัท์ และขยำยกรยิำวเิศษณ์ดว้ยกนั โดยพจิำรณำจำกหน้ำทีเ่ช่น

1. ขยำยกรยิำ เช่น

Nipon runs quickly.

อธบิำย quickly ขยำย run เพือ่ใหเ้รำรูว้ำ่วิง่อยำ่งไร ดงันัน้ "อยำ่งไร" จงึเป็นกรยิำวเิศษณ์เพรำะขยำยกรยิำวำ่วิง่

2.ขยำยคุณศพัท์ เช่น

He is very  impertinent.

อธบิำย very ขยำย impertinent คุณศพัท์ เพือ่ใหเ้รำรูว้ำ่เขำทะลึง่เทำ่ไร ดงันัน้ "มำก" จงึเป็นค ำกรยิำวเิศษณ์เพรำะขยำยค ำคุณศพัท์ "ทะลึง่" (เลือก,อวดด,ี ไมเ่ขำ้เรือ่ง)

3.ขยำยกรยิำวเิศษณ์ดว้ยกนั เช่น 

Ladda reads quite  clearly.

อธบิำย quite ขยำยกรยิำวเิศษณ์ clearly เพือ่ใหเ้รำรูว้ำ่ลดัดำอำ่นอยำ่งชดัเจนถงึข ัน้ไหน ดงันัน้ "ทีเดียว" จงึเป็นกรยิำวเิศษณ์ เพรำะท ำหน้ำทีข่ยำยกรยิำวเิศษณ์ "อยำ่งชดัเจน"
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Kinds of Adverbs

เพือ่ใหเ้ขำ้ใจอยำ่งชดัเจนและรูก้วำ้งขวำงมำกขึน้ ในกำรพจิำรณำกรยิำวเิศษณ์จงึอยำกใหต้อ๋ยเรียนกำรพจิำรณำหน้ำทีข่องกรยิำวเิศษณ์แตล่ะชนดิ ซึง่มอียู่ 9 ชนดิ ดงัตอ่ไปน้ีคือ

1.Adverb of Quality or Manner

คือค ำวเิศษณ์ทีแ่สดงอำกำร หรือคุณภำพ จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ How สรำ้งเป็นรูปประโยคค ำถำมได ้เช่น

a. How did he speak English ?

b.He spoke English well.

2.Adverb of Time

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกเวลำ จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ When ต ัง้ค ำถำมถำมไดเ้ช่น

a.When did you meet him?

b.I met him yesterday.

3.Adverb of Number

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกจ ำนวนเวลำ หรือระยะเวลำ จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ How often สรำ้งเป็นรูปประโยคค ำถำมถำมได ้เช่น 

How often does he do his homework?

He always does his homework.

4.Adverb of Quantly or Degree 

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกปรมิำณมำกหรือน้อยเทำ่ไร จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ How หรือ How + Adj. , or How + adv. สรำ้งเป็นรูปประโยคค ำถำมได ้เช่น

a. How lazy is your friend ?

b.He is very lazy.

5.Adverb of Place 

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกสถำนที ่จะพสิจูน์ไดโ้ดยกำรใช้ Where ต ัง้ค ำถำมถำมไดเ้ช่น

a.Where has your sister gone?

b.She has gone home.

6.Adverb of Affirmation of Negation 

คือค ำวเิศษณ์ซึง่แสดงกำรยืนยนั หรือค ำซึง่ปฏเิสธ หรือค ำทีเ่ป็นกำรคำดคะเน พจิำรณำดูตวัอยำ่งนะตอ๋ย

a.I do not know hom.

b.He is certainly a good boy.

7.Adverb of Reason 

คือค ำวเิศษณ์ทีแ่สดงเหตผึลอนัสบืเนือ่งมำจำกกำรกระท ำตำ่งๆ เช่น

a.He could't pass the exam.

b.She is hence unable to refute the charge.

8.Intersifying Adverb

คือค ำวเิศษณ์ซึง่เน้นกรยิำ หรือคุณศพัท์ เช่น

a.I was also absent from school.

b.Even I was punished.

9.Interrogative Adverb

คือค ำวเิศษณ์ทีเ่ป็นค ำถำม ซึง่มอียู่ 4 ค ำเทำ่นัน้ เช่น

a.Where is Ladda?

b.When did you come?

c.Why are you angry?

d. How did you contrive it?



POSITION OF ADVERBS

หลกัเกณฑ์กำรวำง adverb ใหถู้กตอ้งนัน้ตอ้งอำศยัควำมเขำ้ใจจำกชนดิของค ำวเิศษณ์ทีเ่รียนมำแลว้ จงึจะช่วยใหม้หีลกักำรพจิำรณำไดด้งัตอ่ไปน้ีคือ

1. Adverbs โดยท ั่วๆ ไปจะตอ้งวำงหลกักรยิำ is, am, are, was, were เช่น

She is often late for school.

2.Adverbs ทีต่อบค ำถำม How ได ้จะวำงไวห้น้ำประโยค หรือวำงหลงัประโยคก็ได ้เช่น

He behaves badly.

Nipon plays football well.

3.Adverbs ทีต่อบค ำถำม When ได ้จะวำงไวหน้ำประโยค หรือวำงหลงัประโยคก็ได ้เช่น

He will come tomorrow.

yeserday I went to the cinema.

4.Adverbs ทีต่อบค ำถำม How often "บอ่ยเทำ่ไร" ตำมปกตจิะตอ้งวำงไวห้น้ำกรยิำส ำคญั หรือกรยิำแทข้องประโยค แตม่คี ำทีว่ำงหลงัประโยค once , twice

I sometimes eat my dinner at six.

I have always written a letter in English.

5.Averbs ทีต่อบค ำถำม Where ได ้ตำมปกตจิะตอ้งวำงไวห้ลงัประโยค เช่น

Your friend has gone home.

She has never come here.

6.เมือ่มกีำรใช้ค ำวเิศษณ์ และกลุ่มค ำวเิศษณ์รว่มกนั 3 ชนดิทีแ่ตกตำ่งกนั จะมวีธีิเรียงล ำดบัดงันัน้ 

1.He spoke well at the meeting this afternoon.

adv. of manner + place + time



2.I was born at seven o'clock on a cold December evening in the year 1962.

ขอ้ 2 เรียงล ำดบัดงัน้ี ช ั่วโมง + เช้ำ ,บำ่ย หรือตอนเย็น + ปี

7.Adverbs ทีใ่ช้ตำมหลกัขอ้ 1 และขอ้ 4 ถำ้ตอ้งกำรใช้พูดเน้นหรือย ำ้ ภำษำพูดสว่นำกทีว่ำงไวห้น้ำ กรยิำตวัทีห่นึง่ของประโยคได ้เช่น

I never could understand English.

You are late again! You always are late every day.

และกำรตอบค ำถำมส ัน้ ๆ ซึง่ค ำตอบนัน้มกีรยิำเพียงตวัเดียว ก็ใช้ค ำวเิศษณ์วำงขำ้งหน้ำได ้เช่น

Can you buy meat there?

yes, I usually can. No, I never can.

Going to

กำรแสดงอนำคตโดย going to

1.ใช้ going to + verb แสดงควำมต ัง้ใจ เช่น

1. I am going to write Anong this evening.

คืนน้ีผม(ต ัง้ใจวำ่) จะเขียนจดหมำยถงึอนงค์

2.He says he is going to buy a new car next month.

เขำพูดวำ่เขำ(ต ัง้ใจวำ่) จะซ้ือรถใหมส่กัคนัหนึง่ในเดือนหน้ำ

2.ใช้ going to + verb แสดงกำรคำดคะเน

1. I think it is going to rain.

ผมคดิวำ่ฝนคงจะตก

2. I am afraid that the repairs to our house are going to cost a lot of money.

ผมเกรำงวำ่ กำรซอ่มแซมบำ้นของเรำคงจะสิน้เปลืองเงนิเป็นจ ำนวนมำก

3.ใช้ going to + verb แสดงควำมเชือ่ม ัน่วำ่จะมเีหตุกำรณ์นัน้จรงิ

My wife is going to a baby.

ภรรยำของผมก ำลงัจะมบีตุร (เนือ่งจำกแพทย์บอก)

***ข้อสงัเกต

1.ไมน่ยิมใช้รูป going to + verb แสดง pure futerity (ควำมเป็นอนำคตอยำ่งแทจ้รงิ)

ผดิ : I am going to be twenty-nine in September.

ถูก : I shall(will) be twenty-nine in September.

ผมจะมอีำย(ุครบ) 29 ปี ในเดือนกนัยำยนน้ี.

2.ไมน่ยิมใช้ going to ในประโยคอนำคตทีเ่ป็นเงือ่นไข

ผดิ : If you ever go to Japan you are going to like the food there.

ถูก : If you ever go to Japan you will like the food there.



ถำ้หำกคุณไดไ้ปญีปุ่่ น คุณคงจะชอบอำหำรทีน่ ั่น

กฎกำรเตมิ ing ทีค่ ำกรยิำ

กฎกำรเตมิ ing ทีค่ ำกรยิำ

1.ตดั e ทิง้(ถำ้ e ตวันัน้ไมอ่อกเสยีง) เช่น

write-writing, move-moving, tremble-trembing

ยกเวน้ see-seeing, agree-agreeing

2.เปลีย่น ie เป็น y กอ่นเตมิ ing เช่น

die-dying, lie-lying, tie-tying

ขอ้สงัเกต ski-skiing(เลน่สก)ี

3.เตมิตวัสะกดอกี 1 ตวั ถำ้เป็นค ำพยำงค์เดียว มสีระตวัเดียว และพยญัชนะสะกดตวัเดียว เช่น

dig-digging, run-running, zip-zipping

4.เตมิตวัสะกดอกี 1 ตวั ถำ้เป็นค ำสองพยำงค์ ซึง่ลงเสยีงหนกั (stress) ทีพ่ยำงค์หลงั เช่น

begin-beginning, occur-occurring, refer-referring

หมำยเหตุ ค ำลงทำ้ยดว้ย l จะเพิม่ l อกีตวัหนึง่ หรือไมเ่พิม่ก็ได ้(แบบอเมรกินัไมเ่พิม่ l)

อเมรกิำ : travel-traveling, quarel-quarrenling

องักฤษ : travel-travelling, quarel-quarrenlling

Shall 

Shall เมือ่ใช้กบั I หรือ we อำจมคีวำมหมำย แสดงควำมต ัง้ใจ

1.I shall do what I like.

ฉนัจะท ำตำมทีฉ่นัชอบ

2.I shall go there if I want to.

ผมจะไปทีน่ ั่น ถำ้หำกผมวำ่ปรำรถนำ(จะไป)

3.We shall defend our country whatever the cost may be.

เรำจะป้องกนัประเทศของเรำจนถงึทีส่ดุ

4."We shall figt on the beaches , we shall fight on the landing ground, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender."

"เรำจะสูต้ำมชำยหำด เรำจะสูบ้นทีซ่ึง่มกีำรยกพลขึน้บก เรำจะสูใ้นทอ้งท ั่งและในถนน เรำจะสูใ้นภเูขำ เรำจะไมม่วีนัยอม จ ำนนเป็นอนัเด็ดขำด"

เมือ่ใช้ shall กบั you, he , she, it , they, etc. อำจมคีวำมหมำยวำ่

1.เป็นเชงิใหส้ญัญำ (ผูพู้ดเป็นผูใ้หส้ญัญำ)

1. If you work hard you Shall have a holiday on Saturday.

ถำ้พวกเธอท ำงำนใหจ้รงิจงั ก็จะไดห้ยุดทุกวนัเสำร์

2.You shall have the money as soon as I get it.

2.เป็นเชงิบงัคบั(ผูพู้ดเป็นผูบ้งัคบับญัชำ)

1.If you children won't do as I tell you, you shan't go to the party

2.Do this or you shall be punished?

ท ำสิง่ มฉิะนัน้เธอจะถูกท ำโทษ( = ท ำนะถำ้ไมท่ ำจะโดนท ำโทษ)

3.เป็นเชงิแสดงควำมตกลงใจอยำ่งแน่วแน่ (ของผูพู้ด)

1.These people want to buy my house, but they shan't have it.

คนเหลำ่น้ีอยำกจะซ้ือบำ้นของผม แตว่ำ่เขำไมม่หีวงัจะไดม้นัหรอก

(เพรำะผมตกลงใจอยำ่งแน่นแน่เสยีแลว้วำ่จะไมข่ำย)



2.The enemy shall not pass.

ศตัรูไมม่ทีำงทีจ่ะผำ่นไปไดห้รอก

(เพรำะเรำตกลงใจอยำ่งแน่วแน่เสยีแลว้วำ่จะไมย่อมใหม้นัผำ่นไปได้)

Will

Will เมือ่ใช้ will กบั I และ we อำจมคีวำมหมำย

1.เป็นกำรแสดงควำมต ัง้ใจจรงิ

1.I will try again this year.

ปีน้ีผมจะพยำยำมอกี (หลงัจำกทีผ่มเคยสอบตกมำแลว้)

2.I will make this radio work even if I have to stay up all night.

ผมจะท ำใหเ้จำ้วทิยุเครือ่งน้ีท ำงำนใหไ้ด ้แมว้ำ่ผมจะตอ้งอยู่ท ัง้คืนก็ตำม

2.เป็นกำรใหส้ญัญำ

1. I won't forget Ladda's birthday . I will send her a present.

ผมจะไมลื่มวนัเกดิของคุณลดัดำแน่ ผมจะสง่ของขวญัไปใหห้ลอ่น

2.Will you take her to be your lawful wedded wife ?

คุณจะ (ยอมรบั)ถือวำ่หลอ่นเป็นภรรยำทีแ่ตง่งำนโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำยหรือไม่





เหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำทีเ่ป็นประจ ำ มกัจะมคี ำหรือขอ้ควำมประโยค (แสดงควำมบอ่ย หรือควำมเป็นประจ ำ) ตอ่ไปน้ี

Bassanio wants to go to Belmont to woo Portia. He asks Antonio to lend him money. Antonio says that he hasn't any at the moment until his ships come to port.

บสัสำนโิอตอ้งกำรจะไปเบลมองค์เพือ่เกีย้วพำรำศีนำงปอร์เซียเขำขอยืมเงนิอนัโตนโิอ อนัโตนโิอบอกวำ่ ขณะน้ีเขำไมม่เีงนิเลย จนกวำ่เรือจะเขำ้เทียบทำ่แลว้(เขำจงึจะม)ี



เหตุกำรณืหลำยเหตุกำรณ์ทีเ่กดิตดิตอ่กนัในอดีต ถำ้ประสงค์จะพูดถงึเหตุกำรณ์เหลำ่นัน้โดยไมป่ระสงค์จะแสดงควำมเกีย่ว พนักนัก็ใช้ tense น้ีไดต้ลอด เช่น

4. She drove into the car-park, got out of the car, closed all the windows.locked the doors, and walked towards the cinema.

ในประโยคสนทนำไมม่ปีญัหำในกำรใช้ shall หรือ will เนือ่งจำกท ัง้ shall และ will ตำ่งก็ลดเสยีงเป็น 'll เหมอืนกนั

soon, shortly, tomorrow, tonight, next week, next month, next year, in a few minutes, a month from now เช่น



ควำมหมำยท ัง้สำมน้ี แมจ้ะรูว้ำ่มนัมอียู่ แตเ่รำไมส่ำมำรถช้ีใหเ้ห็นถงึขอ้แตกตำ่งอยำ่งชดัเจนได ้เป็นคว้ำ่เมือ่ใช้แสดงอนำคตนัน้ก็แสดงควำมจงใปดว้ย ในตวั เป็นตน้

โดยเหตุทีค่วำมหมำยของ will(shall) เป็นไดห้ลำยกรณีดงักลำ่วเมือ่ใช้ในควำมหมำยทีแ่สดงอนำคตอยำ่งแทจ้รงิ จงึนยิมเรียกชือ่เสยีใหม ่'Pure' Future เช่น

ในกรณีทีป่ระโยคเป็น 'Pure' Future นัน้ โดยปกตใิช้ I shall, we shall เสมอ ค ำอืน่ ๆใช้ will ท ัง้หมด คือเป็นไปตำมกฎโดยเครง่ครดั

3.ในประเทศองักฤษ (ซึง่เรียกวำ่ England ไมใ่ช่รวมท ัง้เกำะซึง่เรียกวำ่ 1Britain) หรืจะวำ่ตำมจรงิก็ตอ้งในนครลอนดอน รูปค ำถำมของ I และ We มกัเป็น Shall I? หรือ we? เสมอ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปน้ี



ในกรณีทีผู่พู้ดตอ้งกำร เน้นค ำวำ่ ก ำลงั ใหห้นกัแน่นยิง่จึน้ นยิมเตมิค ำ just ลงขำ้งหน้ำ(just ในกรณีเช่นน้ีไมม่คี ำแปลในภำษำไทย)เช่น

ประโยคท ัง้สองน้ีใช้ตำมหลกัท ั่วไป ซึง่จะพบวำ่เป็นประโยคเนือย ๆ ไมก่ระฉบักระแฉง ประโยคดงักลำ่วจะมคีวำมหมำยดียิง่ขึน้ไปอกี ถำ้ใช้ present continuous คือ

กำรใช้ present coutinuous ในควำมหมำยทีเ่ป็นอนำคตน้ี ปกตเิขำใช้กบักรำิทีม่กีำรเคลือ่นที(่verbs of movement) แตจ่ะใช้ กบักรยิำอืน่บำ้งก็ได้



กรยิำทีไ่มใ่ช่ใน continuous ไดแ้ก ่กรยิำแสดงกำรรบัรู ้(verbs of perception) แสดงภำวะของจติใจ(state of mind) ควำมรูส้กึ(feeling) หรือแสดงสมัพนัธภำพ (relationship) เช่น

โดยปกต ิtense น้ี จะไมใ่ช้ในประโยคทีม่กีรยิำตวัเดียว แตจ่ะใช้ในประโยคทีม่กีรยิำ 2 ตวัคูก่นั คือไมใช้ลอย ๆ เพียงเหตุกำรณ์เดียว แตใ่ช้คูก่บั เหตุกำรณ์อกีเหตุกำรณ์หนึง่เสมอ

1.ใช้ past continuous ไดล้อย ๆ เพียงเหตุกำรณ์เดียวไดเ้ฉพำะในกรณีทีม่คี ำบอกช่วงเวลำก ำกบัไวใ้นประโยค คือ บอกวำ่เหตุกำรณ์นัน้ ๆ ก ำลงัด ำเนนิ อยู่ในอดีตตลอดเวลำทีก่ ำหนดนัน้ เช่น

2.ใช้ past continuous กบัเหตุกำรณ์ 2 อยำ่ง ซึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่พรอ้ม ๆ กนัในอดีต(ค ำเชือ่มประโยคมกัจะไดแ้ก ่while)

1.While one of the two thieves was working on the safe,the other was keeping watch for policemen.

เมือ่เหตุกำรณ์หนึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่(past continuous) ก็มเีหตุกำรณ์อกีอยำ่งหนึง่เกดิขึน้ (past simple) เหตุกำรณ์ทีก่ ำลงัด ำเนนิอยู่ใช้ past continuous เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่ช้ past simple



หมำยควำมวำ่ ภรรยำของผมไดบ้อกผมบำ้งแลว้ แตผ่มก็ยงัอยำกรูเ้รือ่งนัน้อกี เพรำะอำจจะเป็นวำ่ภรรยำบอกผมยงัไมละเอยีด

กำรใช้ tense น้ีจงึตอ้งม ีค ำบอกเวลำ ณ จุดหนึง่ในอนำคตก ำกบัอยู่ดย้เสมอ ค ำบอกเวลำน้ีอำจเป็นกลุ่มค ำ หรือวลีก็ได้

2. ใช้ future continuous กบัเหตุกำรณ์ในอนำ คต ซึง่ผูพู้ดตดัสนิใจแน่นอนแลว้วำ่ จะท ำเช่นนัน้ (ประโยคเช่นน้ีใช้เพียง furture simple ก็ได ้แตค่วำม หมำยจะออ่นลงไป)



ควรสงัเกตวำ่หลงั since เป็น point of time คือจุดหนึง่ของเวลำ เช่น since eight o'clock, since last week, since 1960, etc. ส ำหรบัหลงั for เป็น period of time คืแป็นช่วงเวลำทีม่คีวำมยำวนำน เช่น for ten years, for three hours , for two weeks, etc. อนึง่ หลงั since เมือ่เป็นประโยคก็จะตอ้งเป็น ประโยคทีแ่สดง point of time ซึง่เป็น past เช่น





กำรใช้ past perfect น้ี จะไดพ้บอกีคร ัง้หนึง่เมือ่ไดก้ลำ่วถงึประโยคคำดคะเน สมมตุ ิหรือประโยคแสดงควำมปรำรถนำ และในกำรน ำค ำของผูอ้ืน่มำเลำ่ ( indirect speech) ซึง่จะไดก้ลำ่วถงึกำรใช้ tense น้ีในเรือ่งนัน้ ๆ

2. Soon the police arrived at the scene of the robbery. But they were too late . The thieves has already gone.



จะเห็นวำ่ กำรใช้ present perfect continuous ก็เหมอืนกบักำรใช้ present perfect ธรรมดำ เพียงแต ่perfect continuous เน้นถงึควำมตอ่เนือ่งของเวลำมำกกวำ่ perfect ธรรมดำเทำ่นัน้



กำรใช้ past perfect continuous มหีลกักำรเช่นเดียวกบักำรใช้ past perfect ธรรมดำ คือ โดยปกตจิะใช้ไดก็้ตอ่เมือ่มเีหตกึำรณ์ในอดีต 2 เหตุกำรณ์ ขณะทีเ่หตุกำรณ์หนึง่ก ำลงัด ำเนนิอยู่ก็อกีเหตุกำรณ์หนึง่เกดิขึน้

จะเห็นวำ่ ประโยคน้ีไดค้วำมดีอยู่แลว้จำกกำรใช้ past perfect ธรรมดำ แตป่ระโยคน้ีจะไดค้วำมดีขึน้อกี ถำ้ใช้ past perfect continuous คือ

ซึง่ถำ้ดูค ำแปลประโยคน้ี ก็จะเหมอืนกบัค ำแปลทีแ่ลว้ แตค่วำมหมำยของประโยคน้ีดีกวำ่ประโยคกอ่นเพรำะเน้นถงึกำรทีผู่บ้รรยำไดบ้รรยำยตดิตอ่กนั มำเป็นเวลำครึง่ช ั่วโมง ตำ่งกบัประโยคแรกทีไ่มไ่ดเ้น้นถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรบรรยำย (โดยปกตกิำรบรรยำยนัน้เขำก็บรรยำยตดิตอ่กนัมำไมใ่บรรยำแลว้หยุดแลว้บรรยำยตอ่ ดงันัน้ประโยคน้ีจงึไดใ้จควำมดีกวำ่ประโยคแรกมำกดงักลำ่วแลว้)

ประโยคหลงัน้ีไมผ่ดิ แตค่วำมหนกัแน่นสูป้ระโยคแรกไมไ่ด ้เนือ่งจำกประโยคแรกเน้นถงึกำรทีโ่ทรศพัท์ดงัตดิตอ่กนัมำเป็นเวลำหำ้นำที ซึง่ประโยคหลงัน้ีไมม่กีำรเน้นดงักลำ่ว

หลกัำรเช่นเดียวกบักำรใช้ future perfect ธรรมดำ เรำจะใช้ perfect continuous เฉพำะเมือ่ตอ้งกำรเน้นควำมตอ่เนือ่งเทำ่นัน้

คือใช้เมือ่ตอ้งกำรจะบอกวำ เมือ่ถงึเวลำหนึง่ในอนำคต เหตุกำรณ์อยำ่งหนึง่ซึง่ด ำเนนิมำกอ่นหน้ำนัน้ก็ยงัคงด ำเนนิอยู่และจะด ำเนนิตอ่ไปอกี

เพียงแตป่ระโยคหลงัน้ีไมไ่ดเ้น้นถงึกำรท ำงำนตดิตอ่กนัมำเหมอืนประโยคแรก ประโยคหลงัน้ีบอกเพียงวำ่ เมือ่ถงึเวลำ 11 น. ผมก็จะท ำงำนครบ 3 ช ั่วโมง ไมค่วำมหมำยพเิศษอยำ่งอืน่



5. In December I shall be writing this book and shall have been writing this book for six months.

ในเดือนธนัวำคม(ทีจ่ะถงึน้ี) ผมก็คงจะก ำลงัเขียนหนงัสอืน้ีอยู่อกี และ(ในตอนนัน้) ผมก็จะเขียนหนงัสอืน้ีครบเวลำ 6 เดือน (แตก็่จะยีงเขียนตอ่ไปอกี)

ในขอ้ 5 ประโยคตอนหลงัใช้ future perfect continuous แสดงควำมตอ่เนือ่งของกำรเขียน (เมือ่ถงึเดือนธนัวำคมก็ยงัเขียนอยู่ และจะเขียนตอ่ไป)

ตำ่งกบัขอ้ 6 ประโยคตอนหลงั ใช้ future perfect ธรรมดำเพือ่ตอ้งกำรแสดงวเ่มือ่ถงึเดือนมกรำคมกำเขียนก็คงจะเสร็จสิน้ ไมเ่ขียนอกีตอ่ไป

หลกักำรสงัเกตจ ำกรยิำวเิศษณ์คือ กรยิำวเิศษณ์สว่นมำกลงทำ้ยดว้ย ly เพรำะสว่นมำกเปลีย่นรูปมำจำกค ำคุณศพัท์ ตำมหลกัเกณฑ์ตอ่ไปน้ี

3. คุณศพัท์ทีล่งทำ้ยดว้ย le ใหต้ดั e ทิง้แลว้เตมิ y เช่น possible = possibly แตม่คีุณศพัท์อยู่ 2 ค ำตอ้งตดั e ทิง้กอ่นเตมิ ly เช่น true = truly , due = duly ถำ้ตอ๋ยจ ำหลกัน้ีได ้วำ่เป็นกรยิำวเิศษณ์ นอกจำกน้ีตอ้งจ ำวำ่กรยิำวเิศษณ์มหีน้ำที ่3 อยำ่ง คือ ขยำยกรยิำ ขยำยคุณศพัท์ และขยำยกรยิำวเิศษณ์ดว้ยกนั โดยพจิำรณำจำกหน้ำทีเ่ช่น

อธบิำย very ขยำย impertinent คุณศพัท์ เพือ่ใหเ้รำรูว้ำ่เขำทะลึง่เทำ่ไร ดงันัน้ "มำก" จงึเป็นค ำกรยิำวเิศษณ์เพรำะขยำยค ำคุณศพัท์ "ทะลึง่" (เลือก,อวดด,ี ไมเ่ขำ้เรือ่ง)

อธบิำย quite ขยำยกรยิำวเิศษณ์ clearly เพือ่ใหเ้รำรูว้ำ่ลดัดำอำ่นอยำ่งชดัเจนถงึข ัน้ไหน ดงันัน้ "ทีเดียว" จงึเป็นกรยิำวเิศษณ์ เพรำะท ำหน้ำทีข่ยำยกรยิำวเิศษณ์ "อยำ่งชดัเจน"



เพือ่ใหเ้ขำ้ใจอยำ่งชดัเจนและรูก้วำ้งขวำงมำกขึน้ ในกำรพจิำรณำกรยิำวเิศษณ์จงึอยำกใหต้อ๋ยเรียนกำรพจิำรณำหน้ำทีข่องกรยิำวเิศษณ์แตล่ะชนดิ ซึง่มอียู่ 9 ชนดิ ดงัตอ่ไปน้ีคือ

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกจ ำนวนเวลำ หรือระยะเวลำ จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ How often สรำ้งเป็นรูปประโยคค ำถำมถำมได ้เช่น 

คือค ำวเิศษณ์ทีบ่อกปรมิำณมำกหรือน้อยเทำ่ไร จะพสิจูน์ไดโ้ดยใช้ How หรือ How + Adj. , or How + adv. สรำ้งเป็นรูปประโยคค ำถำมได ้เช่น



หลกัเกณฑ์กำรวำง adverb ใหถู้กตอ้งนัน้ตอ้งอำศยัควำมเขำ้ใจจำกชนดิของค ำวเิศษณ์ทีเ่รียนมำแลว้ จงึจะช่วยใหม้หีลกักำรพจิำรณำไดด้งัตอ่ไปน้ีคือ

4.Adverbs ทีต่อบค ำถำม How often "บอ่ยเทำ่ไร" ตำมปกตจิะตอ้งวำงไวห้น้ำกรยิำส ำคญั หรือกรยิำแทข้องประโยค แตม่คี ำทีว่ำงหลงัประโยค once , twice



7.Adverbs ทีใ่ช้ตำมหลกัขอ้ 1 และขอ้ 4 ถำ้ตอ้งกำรใช้พูดเน้นหรือย ำ้ ภำษำพูดสว่นำกทีว่ำงไวห้น้ำ กรยิำตวัทีห่นึง่ของประโยคได ้เช่น



4."We shall figt on the beaches , we shall fight on the landing ground, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender."

"เรำจะสูต้ำมชำยหำด เรำจะสูบ้นทีซ่ึง่มกีำรยกพลขึน้บก เรำจะสูใ้นทอ้งท ั่งและในถนน เรำจะสูใ้นภเูขำ เรำจะไมม่วีนัยอม จ ำนนเป็นอนัเด็ดขำด"



















ควรสงัเกตวำ่หลงั since เป็น point of time คือจุดหนึง่ของเวลำ เช่น since eight o'clock, since last week, since 1960, etc. ส ำหรบัหลงั for เป็น period of time คืแป็นช่วงเวลำทีม่คีวำมยำวนำน เช่น for ten years, for three hours , for two weeks, etc. อนึง่ หลงั since เมือ่เป็นประโยคก็จะตอ้งเป็น ประโยคทีแ่สดง point of time ซึง่เป็น past เช่น









ซึง่ถำ้ดูค ำแปลประโยคน้ี ก็จะเหมอืนกบัค ำแปลทีแ่ลว้ แตค่วำมหมำยของประโยคน้ีดีกวำ่ประโยคกอ่นเพรำะเน้นถงึกำรทีผู่บ้รรยำไดบ้รรยำยตดิตอ่กนั มำเป็นเวลำครึง่ช ั่วโมง ตำ่งกบัประโยคแรกทีไ่มไ่ดเ้น้นถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรบรรยำย (โดยปกตกิำรบรรยำยนัน้เขำก็บรรยำยตดิตอ่กนัมำไมใ่บรรยำแลว้หยุดแลว้บรรยำยตอ่ ดงันัน้ประโยคน้ีจงึไดใ้จควำมดีกวำ่ประโยคแรกมำกดงักลำ่วแลว้)



3. คุณศพัท์ทีล่งทำ้ยดว้ย le ใหต้ดั e ทิง้แลว้เตมิ y เช่น possible = possibly แตม่คีุณศพัท์อยู่ 2 ค ำตอ้งตดั e ทิง้กอ่นเตมิ ly เช่น true = truly , due = duly ถำ้ตอ๋ยจ ำหลกัน้ีได ้วำ่เป็นกรยิำวเิศษณ์ นอกจำกน้ีตอ้งจ ำวำ่กรยิำวเิศษณ์มหีน้ำที ่3 อยำ่ง คือ ขยำยกรยิำ ขยำยคุณศพัท์ และขยำยกรยิำวเิศษณ์ดว้ยกนั โดยพจิำรณำจำกหน้ำทีเ่ช่น



































ซึง่ถำ้ดูค ำแปลประโยคน้ี ก็จะเหมอืนกบัค ำแปลทีแ่ลว้ แตค่วำมหมำยของประโยคน้ีดีกวำ่ประโยคกอ่นเพรำะเน้นถงึกำรทีผู่บ้รรยำไดบ้รรยำยตดิตอ่กนั มำเป็นเวลำครึง่ช ั่วโมง ตำ่งกบัประโยคแรกทีไ่มไ่ดเ้น้นถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรบรรยำย (โดยปกตกิำรบรรยำยนัน้เขำก็บรรยำยตดิตอ่กนัมำไมใ่บรรยำแลว้หยุดแลว้บรรยำยตอ่ ดงันัน้ประโยคน้ีจงึไดใ้จควำมดีกวำ่ประโยคแรกมำกดงักลำ่วแลว้)



WORDS

ค ำในภำษำองักฤษแบง่ออกเป็นชนดิตำ่งๆได ้  ๘   ชนดิ ดว้ยกนัคือ

             1. Noun ค ำนำม (ค ำทีใ่ช้เรียกชือ่คน สตัว์ สิง่ของ สถำนที)่

             2. Pronoun   ค ำสรรพนำม  (ค ำทีใ่ช้แทนค ำนำม)

             3. Adjective   ค ำคุณศพัท์  (ค ำขยำยค ำนำม) 

             4. Adverb  ค ำกรยิำวเิศษณ์   (ค ำขยำยกรยิำ  ฯลฯ   ยกเวน้นำม  กบั  สรรพนำม)   

             5. Verb    ค ำกรยิำ  ( อำกำรกระท ำของประธำน)

             6. Conjunction    ค ำสนัธำน  (ค ำทีใ่ช้เชือ่มอนุประโยคต ัง้แต ่2 ประโยคขึน้ไป)

             7. Preposition    ค ำบพุบท  (ค ำใช้เชือ่มแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งค ำตอ่ค ำ)

             8. Interjection   ค ำอทุำน  (ค ำทีเปลง่ออกมำลอยๆ  เพือ่แสดงควำมรูส้กึของอำรมณ์)

          ในภำษำองักฤษนัน้กำรสรำ้งประโยคจะใช้ค ำตำ่งๆเหลำ่น้ีมำแตง่เป็นประโยคขึน้  ซึง่ค ำแตล่ะชนดิน้ีจะมลีกัษณะเฉพำะของตนเอง   

คือมหีน้ำทีต่ำ่งกนัและมกีำรวำงตวัตำ่งกนัดว้ย   ซึง่ตอ่ไปน้ีจะไดอ้ธบิำยพ้ืนฐำนเรือ่งหลกักำรใช้ค ำตำ่งๆ เหลำ่น้ีและหลกักำรแตง่ประโยคอยำ่งงำ่ยๆ

NOUN

Noun คือค ำทีใ่ช้เป็นชือ่ของ คน สตัว์ สิง่ของและสถำนที ่แบง่ออกได ้5 ชนดิคือ

          1. Common Noun  สำมำนยนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ไมช้ี่เฉพำะของ คน สตัว์ สิง่ของ และสถำนที ่เช่น man, dog, pen, school ….

          2. Proper Noun  วสิำมำนยนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่เฉพำะของคน สตัว์ สิง่ของ และสถำนที ่และจะตอ้งเขียนดว้ยตวัใหญเ่สมอ เช่น Ladda, Dang, Diccky, Toyota, Thailand …

          3. Collective Noun  สมหุนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของหมูค่ณะ, กลุ่ม, ฝูง เป็นตน้  สว่นมำกมกั จะเป็นค ำผสมทีค่ร ั่นดว้ย of เสมอ  และสมหุนำมน้ีตอ้งถือวำ่เป็นนำมพหพูจน์ตลอดไป 

ดงันัน้กริยิำจงึตอ้งใช้ใหเ้ป็นพหพูจน์ดว้ย (อนึง่บำงค ำอำจเป็นค ำค ำเดียวก็ได

          4. Material  Noun  วตัถุนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของเน้ือวตัถุ  ซึง่สว่นมำกก็ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นของเหลว, แร,่ ธำต,ุโลหะ แตน่ำมบำงชนดิเมือ่ยงัไมแ่ยกก็จดัเป็น  common Noun   แตเ่มือ่แยกแลว้จะมำเป็น   Material Noun   เช่น   cow,  ox, ววัมำแบง่เป

          5. Abstract  Noun   อำกำรนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของลกัษณะ, สภำวะ,  และกำรกระท ำ  นำมจ ำพวกน้ีไมม่ตีวัตน  เป็นเพียงกริยิำอำกำรเทำ่นัน้ มสี ำเนียงแปลวำ่ กำร หรือ ควำม  ขึน้ตน้ เช่น happiness  ควำมสขุ,  Slavery  ควำมเป็นทำส ,  eating  กำรกนิ เ

หน้ำทีข่องนำม

นำมท ัง้ 5 ชนดิทีก่ลำ่วมำนัน้ เวลำน ำไปพูดหรือเขียน สำมำรถท ำหน้ำทีไ่ด้ 7 อยำ่งคือ

          1. เป็น Subject ของกริยิำในประโยคได.้

          2. เป็น Object ของกริยิำในประโยคได.้

          3. เป็น Object ของ Preposition (บรุพบท) ได.้

          4. เป็น Complement คือสว่นสมบรูณ์ของกริยิำได.้

          5. เป็น Appositive คือเป็นนำมซอ้นนำมได.้

          6. เป็น Address คือเป็นนำมเรียกขำนได ้(และตอ้งใส,่ Comma ดว้ย).

          7. เป็น Possessive คือเป็นนำมแสดงควำมเป็นเจำ้ของได ้(และตอ้งใส ่Apostrophe’s ดว้ย)

Pronoun

Pronoun (ค ำสรรพนำม) คือค ำทีม่ไีวส้ ำหรบั(พูด,เขียน)แทนชือ่ของคน,สตัว์,สิง่ของ,และสถำนทีเ่พือ่ป้องกนัมใิหก้ลำ่วชือ่น ัน้ซ ำ้ๆซำกๆ ซึง่เป็นกำรฟงัไมไ่พเรำะ

Pronoun   มอียู่ 8 ชนดิดว้ยกนัคือ

1. Personal Pronoun บรุุษสรรพนำม

2. Possessive Pronoun สำมสีรรพนำม

3. Definite Pronoun นยิมสรรพนำม

4. Indefinite Pronoun อนยิมสรรพนำม

5. Interrogative Pronoun ปฤจฉำสรรพนำม

6. Relative Pronoun ประพนัธ์สรรพนำม

7. Reflexive Pronoun สรรพนำมสะทอ้นหรือเน้น

8. Distributive Pronoun วภิำคสรรพนำม

1. Personal Pronoun บรุุษสรรพนำม คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนชือ่ของผูพู้ด, ผูฟ้งั, และผูท้ีถู่กกลำ่วถงึ  ซึง่มอีอยู่ 2  พจน์  3  บรุุษ คือ

เอกพจน์ พหพูจน์

บรุุษที ่    1 I we

บรุุษที ่    2 you you

บรุุษที ่    3 he,   she,    it the



Personal   Pronoun   แบง่ได้  5  รูป คือ                                                                       

รูปที ่ 1 รูปที ่2 รูปที ่3 รูปที ่ 4 รูปที ่5

I Me My mine myself

We us Our ours ourselves

You you Your yours yourself

He him his his himself

she her Her hers herself

It It its its itself

they them there theirs themselves

2.  Possessive Pronoun สำมสีรรพนำม   คือสรรพนำมทีใ่ช้แสดงควำมเป็นเจำ้ของ ซึง่ก็คือบรุุษสรรพนำมรูปที ่ 4  นั่นเอง  เวลำใช้ไมต่อ้งมนีำมตำมหลงั  มหีน้ำที ่3 อยำ่งคือ

2.1    เป็นประธำนของกริยิำในประโยค  เช่น Your   book  is green,  mine is red.

2.2    เป็นสว่นสมบรูณ์ของกริยิำ   เช่น  this  pencil is mine, that one is your.

2.3  ใช้เรียงตำมหลงับรุพบท(ค ำเชือ่มค ำ) เพือ่เน้นควำมเป็นเจำ้ของใหช้ดัเจนขึน้ไดเ้ช่น  A   friend  of  yours  was  killed  last  night.    

              3.  Definite Pronoun นยิมสรรพนำม  คือสรรพนำมทีช้ี่เฉพำะและใช้แทนนำมได ้ทีน่ยิมใช้แพรห่ลำยมอียู่ 6 ตวัคือ  (รวมท ัง้ which ดว้ย)

                    this,   that,   one      3   ตวัน้ีใช้แทนนำมทีเ่ป็นเอกพจน์.

                   These,    those,  ones   3    ตวัน้ีใช้แทนนำมทีเ่ป็นพหพูจน์.

*นยิมสรรพนำมน้ี ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนหรือกรรมของกริยิำในประโยคไดต้ำมแต ่จะ ใช้งำน.

   4.   Indefinite pronoun อนยิมสรรพนำม คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนนำมไดท้ ั่วไป ไมเ่ฉพำะเจำะจงวำ่แทนคนนัน้คนน้ีโดยตรง  (ตรงขำ้มกบั Definite Pronoun)  ไดแ้กค่ ำวำ่  some,  any,  all,  someone,  somebody,  anybody,  few,  everyone,  many,  nobody,   everybody,  othe

*ขอ้สงัเกต ท ัง้นยิมสรรพนำมและอนยิมสรรพนำม  ถำ้ใช้โดยมคี ำนำมอืน่ตำมหลงัจะกลำยเป็นค ำคุณศพัท์ไป  แตถ่ำ้ใช้โดยไมม่คี ำนำมอืน่ตำมหลงัจงึจะเป็นนยิมสรรพนำมหรืออนยิมสรรพนำม.

               5. Interrogative pronoun ปฤจฉำสรรพนำม  คือสรรพนำมทีใ่ช้เป็นค ำถำม  และตอ้งไมม่นีำมตำมหลงัดว้ยจงึจะเรียกวำ่เป็นปฤจฉำสรรพนำม  ไดแ้ก ่   Who  ,  whom,  whose  ,  what,  which     ซึง่มวีธีิใช้ดงัน้ี.

 ·  Who   (ใคร)   ใช้ถำมถงึบคุคลและเป็นประธำนของกริยิำในประโยคได ้บำงคร ัง้ก็เป็นกรรมได ้ 

   เช่น.   Who   is  standing   there  ? ใครก ำลงัยืนอยู่ทีน่ ั่น?.

·Whom  (ใคร)  ใช้ถำมถงึบคุคลและเป็นกรรมของกริยิำหรือบรุพบท  (บำงคร ัง้ใช้ Who แทน). เช่น Whom  do  you  love ?  คุณรกัใคร ?.

·Whose  (ของใคร)  ใช้ถำมถงึเจำ้ของ  และตอ้งเป็นบคุคลเทำ่นัน้ เช่น.  Whose  is  the  car ?  รถคนัน้ีเป็นของใคร

                  ·    What (อะไร)   ใช้ถำมถงึสิง่ของเป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม  เช่น:-

                       -   ถำ้เป็นประธำนตอ้งไมใ่ช้กรยิำอะไรมำช่วยท ัง้สิน้ เช่น What  delayed  you ? อะไรท ำใหคุ้ณลำ่ช้ำ.

-     ถำ้เป็นกรรมตอ้งมกีรยิำช่วยตวัอืน่มำรว่มดว้ย  และวำงไวห้ลงั What เช่น What do you   want  ?

                      ·   Which  (สิง่ไหน อนัไหน)  ใช้ถำมถงึสตัว์, สิง่ของ, เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  ถำ้เป็นประธำนไมต่อ้งใช้กรยิำอืน่มำช่วย  Which  is  the  best?  อนัไหนดีทีส่ดุ ?.(  อนึง่  ปฤจฉำสรรพนำม Whose  ,which,  what น้ี  ถำ้ใช้โดยมนีำมอืน่ต



                      6.   Relative  Pronoun   ประพนัธ์สรรพนำม  คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนทีอ่ยู่ขำ้งหน้ำ และในขณะเดียวกนัก็ท ำหน้ำทีเ่ชือ่มประโยค ซึง่อำจเป็นประธำนของประโยคหลงัไดด้ว้ย  ไดแ้ก ่Who,  Whom,   Whose, Which,  Where,  what,  when, why,  that .

·Who  (ผูซ้ึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลและบคุคลนัน้จะตอ้งเป็นผูก้ระท ำดว้ย เช่น    The  man  who  came  here  last  week  is  my  cousin.  ชำยผูซ้ึง่มำทีนี่เ่มือ่สปัดำห์ทีแ่ลว้เป็นลูกพีลู่กน้องของฉนั.

·Whom  (ผูซ้ึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลและบคุคลนัน้ตอ้งเป็นผูถู้กกระท ำดว้ย เช่น The  boy  whom  you  saw  yesterday  is  my  brother. เด็กชำยผูซ้ึง่คุณพบเมือ่วำนน้ีเป็นน้องชำยของผม.

·Whose (ผูซ้ึง่…..ของเขำ)   ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลเพือ่แสดงควำมเป็นเจำ้ของนำมทีต่ำมหลงั ดงันัน้เมือ่ม ีWhose ก็ตอ้งมนีำมตำมหลงั Whose เสมอ  เช่น  The  girl  whose  father  is  a  teacher  goes  to  school  every  day.   เด็กหญงิผูซ้ึง่พ่อของเขำเป็นครูนัน้ไ

 ·Which  (ที,่ซึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสตัว์ สิง่ของ เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม   The  animal            which  has  wing  is  a  bird.  สตัว์ทีม่ปีีกนัน้คือนก(เป็นประธำนของอนุประโยค  has  wings) The  kitten  which  I  gave  to  my  aunt  is  very  naughty. 

·Where  (อนัเป็นที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสถำนที ่เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  The  night  club is  the  place  where  is  not  suitable  for children. ไนท์คลบัเป็นสถำนทีท่ีไ่มเ่หมำะสมส ำหรบัเด็กๆ(เป็นประธำนของอนุประโยค is  not  suitable  for  children )  Th

·What  (อะไร,สิง่ที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสิง่ของ นำมที ่What ไปแทนท ำหน้ำทีเ่ป็นประพนัธ์สรรพนำมนัน้ไมต่อ้งปรำกฏใหเ้ห็นอยู่ขำ่งหน้ำเหมอืนประพนัธ์สรรพนำมตวัอืน่ ท ัง้น้ีเพรำะถูกละไวใ้นฐำนะทีเ่ขำ้ใจแลว้ เช่น I  know  what  is  in  the  box.  ฉนัรูว้ำ่อะไรอยู่ในก

·When  (เมือ่,ที)่  ใช้แทนนำมทีเ่กีย่วกบัเวลำ ,วนั,  เดือน,ปี  เช่น  Sunday  is  the  day  when  we  don’t  work.  วนัอำทติย์คือวนัทีเ่รำไมท่ ำงำน.

·Why  (ท ำไม)   ใช้แทนนำมทีเ่ป็นเหตุผล  (สว่นมำกใช้แทน reason ) เช่น This  is  the  reason  why  I  go  to  Hong  Kong. น้ีคือเหตุผลทีว่ำ่ ท ำไมผมจงึไปฮอ่งกง. 

                ·   That  (ที,่ซึง่)   ใช้แทนคน, สตัว์, สิง่ของ, และสถำนทีไ่ด ้แตต่อ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์  4  ประกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่  อนัไดแ้ก ่ :-

    1.    เป็นนำมทีม่คีุณสมบตัสิงูสดุมำขยำยอยู่ขำ้งหลงั เช่น  He is the tallest  man  that  I   have  ever seen. เขำเป็นคนสงูทีส่ดุเทำ่ทีผ่มเคยเห็นมำ.   

2.    เป็นนำมทีม่เีลขจ ำนวนนบัทีม่ำขยำยอยู่ขำ้งหน้ำ  เช่น China  is  the  first  country  that  I am  going  to  visit. จีนเป็นประเทศแรกทีข่ำ้พเจำ้จะไปเทีย่ว.

3.    เป็นนำมทีม่ีคุณศพัท์บอกปรมิำณมำขยำยอยู่ขำ้งหน้ำ เช่น She has much money  that  she  give  me.  หลอ่นมเีงนิอยู่มำกทีห่ลอ่นจะใหผ้ม. 

                           4.    เป็นสรรพนำมผสมตอ่ไปน้ีตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่แลว้ คือ someone,  somebody,  something,  anyone,  anything,  anybody,  anyone,  everything,  no  one,  nothing,  etc.  เช่น    There  is  nothing  that  I can  do  for  you.   ไ

          7.  Reflexive   Pronoun   สรรพนำมสะทอ้นหรือเน้น  ไดแ้กบ่รุุษสรรพนำมที ่5  นั่นเอง  อนัไดแ้ก ่  myself,  yourself,  ……. Themselves.   เวลำใช้มวีธีิใช้  4  อยำ่งคือ  :-

                                1.  เรียงไวห้ลงัประธำน  เมือ่ตอ้งกำรเน้นวำ่ประธำนเป็นผูก้ระท ำกจินัน้ดว้ยตนเอง เช่น  I   myself  study  English.   ผมเรียนภำษำองักฤษดว้ยตนเอง.

2.    เรียงไวห้ลงักรยิำ เมือ่บอกวำ่ผลกำรกระท ำนัน้เกดิจำกผูก้ระท ำเองเช่น   I  will  punish  myself  if  I do  mistakes  ผมจะลงโทษตวัเอง  หำกผมท ำผดิ. 

3.    เรียงไวห้ลงักรรม  เมือ่ตอ้งกำรเน้นกรรมนัน้เช่น   I   spoke   to  the  President   himself .  ผมไดพู้ดกบัตวัทำ่นประธำนำธบิดีเอง.

8.  Distributive   Pronoun    วภิำคสรรพนำม   คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนค ำนำมในกำรแบง่หรือจ ำแนกออกเป็นครึง่หนึง่, สิง่หนึง่, หรือตวัหนึง่  วภิำคสรรพนำมทีน่ยิมใช้กนัมำกคือ

each   แตล่ะ,  either   คนใดคนหนึง่,   neither  ไมใ่ช่ท ัง้สอง  หรือไมใ่ช่ท ัง้สอง  เช่น  There  are  ten  boy  .  Each   has  one  hundred  bath.   มเีด็กอยู่ 10  คน  แตล่ะคนมเีงนิอยู่คนละ  100  บำท.

*   ขอ้สงัเกต   วภิำคสรรพนำมถำ้ใช้ลอยๆเป็นสรรพนำม  แตถ่ำ้ใช้โดยมนีำมอืน่ตำมหลงัจะเป็นคุณศพัท์                             

ลกัษณะพจน์ของนำมโดยท ั่วไป

                ในกำรสรำ้งประโยคนัน้จะตอ้งใช้กรยิำใหส้อดคลอ้งกบัพจน์ของตวัประธำน  ถำ้ประธำนเป็นเอกพจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นเอกพจน์  ถำ้ประธำนเป็นพหพูจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นพหพูจน์    ซึง่หลกัในกำรดูวำ่นำมนัน้เป็นเอกพจน์หรือพหพูจน์นัน้ก็ใหดู้ทีท่ำ้ยศพัท์นัน้ๆคือ

          1.     ถำ้ทำ้ยศพัท์นัน้ไมเ่ตมิ  S  ใหถ้ือวำ่เป็นเอกพจน์  เช่น   a  book ,   a cat  …  etc.

          2.    ถำ้ทำ้ยศพัท์นัน้เตมิ  S   ใหถ้ือวำ่เป็นพหพูจน์  เช่น  Books,     cats ….   etc.



                *    ขอ้ยกเวน้   มนีำมหลำยตวั หรือหลำยลกัษณะทีไ่มอ่ยู่ในหลกักำรท ัง้  ทีก่ลำ่วมำแลว้นัน้  ซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดเกนิไปทีเ่รำควรจะรูใ้นขณะน้ี  ดงันัน้จะไมก่ลำ่วถงึกรณีทีย่กเวน้เหลำ่น้ี   ถำ้ใครสนใจอยำกรูม้ำกขึน้ก็พงึหำศกึษำเอำเองตอ่ไป.

                                                        

เพศของนำม

          นำมในภำษำองักฤษท ัง้ 5  ชนดิ   เมือ่จ ำแนกออกเป็นเพศแลว้จะมอียู ่  4  เพศ  คือ

          1.   Masculine    Gender   เพศชำย    เช่น  boy,  man….etc.

                2.  Feminine     Gender    เพศหญงิ  เช่น   girl,  woman …etc.

          3.   Common    Gender   เพศรวม  เช่น Teacher,  Student…etc.

          4.   Nature     Gender    ไมม่เีพศ  เช่น   pen,  desk…etc.

หลกักำรเปลีย่นเพศชำยเป็นเพศหญงิมหีลกัเกณฑ์  4  อยำ่งคือ

1.    โดยกำรเปลีย่นค ำท ัง้ค ำจำกเพศชำยเป็นเพศหญงิ เช่น  Boy   เป็น   Girl  เป็นตน้

2.    โดยกำรเตมิอำคม  ess   ทีท่ำ้ยค ำเพศชำย  เช่น         Prince  เป็น   Princess  เป็นตน้

3.    โดยกำรเตมิค ำทีเ่ป็นเพศหญงิขำ้งหน้ำนำม  จะกลำยเป็นเพศหญงิ  เช่น Boy-friend เป็นgirl- 

       friend    เป็นตน้.                                                                            

 4.    โดยกำรเตมิค ำทีเ่ป็นเพศหญงิขำ้งหลงันำมจะกลำยเป็นเพศหญงิ เช่น Grand-father

       เป็น  Grandmother  เป็นตน้.

จบเรือ่งนำมและสรรพนำม

Article

                 Article   คือค ำทีใ่ช้น ำหน้ำนำม    คือค ำนำมในภำษำองักฤษทุกตวั เวลำพูด-เขียนจะตอ้งม ีArticle น ำหน้ำท ัง้สิน้(ยกเวน้บำงตวัทีจ่ะกลำ่วตอ่ไป) 

                   Article  มอียู่ 2 ชนดิคือ

          1.   Indefinite Article คือค ำน ำหน้ำนำมแลว้มคีวำมหมำยท ั่วไป  อนัไดแ้ก ่ A  , An.

          2.   Definite Article คือค ำน ำหน้ำนำมแลว้มคีวำมหมำยช้ีเฉพำะ  ไดแ้ก ่ The .

                                 

หลกัท ั่วไปของกำรใช้   A

                  คือเมือ่  A  น ำหน้ำนำมใดนำมนัน้ตอ้งมลีกัษณะครบ  4  ประกำร อนัไดแ้ก่

1.    เป็นนำมเอกพจน์



2.    เป็นนำมนบัได้

3.    เป็นนำมทีข่ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ

4.    เป็นนำมทีม่คีวำมหมำยท ั่วไป

*  ขอ้ยกเวน้  หำ้มใช้  A น ำหน้ำ  คือนำมบำงตวัทีข่ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ  แตอ่ำ่นออกเสยีงสระทีอ่ยู่ถดัไป  นำมตวันัน้ใหใ้ช้  AN  น ำหน้ำแทน  (ม ี  H  เทำ่นัน้)

หลกัท ั่วไปของกำรใช้  AN

     คือเมือ่  AN  น ำหน้ำนำมใด  นำมนัน้จะตอ้งมลีกัษณะครบ 4  ประกำร คือ

                                   1.    เป็นนำมเอกพจน์

2.    เป็นนำมนบัได้

3.    เป็นนำมทีข่ึน้ตน้ดว้ยสระ คือ    A ,  E ,  I ,  O ,  U.

4.    เป็นนำมทีม่คีวำมหมำยท ั่วไป

               *  ขอ้ยกเวน้   หำ้มใช้   AN  น ำหน้ำคือ  นำมบำงตวัทีข่ึน้ตน้ดว้ยสระ  แตอ่ำ่นออกเสยีงเป็นพยญัชนะ”ย”  นำมตวันัน้ใหใ้ช้  A  น ำหน้ำแทน  (ม ี  U  และ  E  เทำ่นัน้).

           นำมตอ่ไปน้ีหำ้มใช้ท ัง้ A  และ AN  น ำหน้ำเด็ดขำด

1. นำมทีน่บัไมไ่ดทุ้กชนดิ

2. นำมพหพูจน์ทุกชนดิ

                      

หลกัท ั่วไปของกำรใช้  THE

          ใช้น ำหน้ำไดทุ้กชนดิ ทุกประเภท  นั่นคือ

                                  1.   เป็นนำมเอกพจน์       ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได้

                                  2.    เป็นนำมพหพูจน์   ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได้

                                      3.    เป็นนำมทีข่ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ  ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได้

                                    4.    เป็นนำมทีข่ึน้ตน้ดว้ยสระ    ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได ้(แตใ่หอ้ำ่นวำ่ ด ิ)

                                      5.    เป็นนำมทีน่บัได้  ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได้

                                      6.   เป็นนำมทีน่บัไมไ่ด้  ก็ใช ้ The  น ำหน้ำได้

                                           7.   แตน่ำมทีก่ลำ่วมำท ัง้หมดน้ีจะตอ้งมคีวำมหมำยช้ีเฉพำะเจำะจงเทำ่นัน้.

            นำมตอ่ไปน้ีหำ้มใช้ THE  น ำหน้ำ

                                1.   นำมทีก่ล่ำวขึน้มำลอยๆ



                                 2.   นำมทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้วำ่หำ้มใช้  THE  น ำหน้ำ(ซึง่มขีอ้หำ้มมำกมำยแตจ่ะไมก่ลำ่วถงึ)

     * อนึง่แมล้กัษณะของประโยคจะไมม่คี ำบง่ช้ีเฉพำะเอำไว ้ แตถ่ำ้นำมนัน้เป็นทีรู่จ้กักนัดีระหวำ่งผูพู้ดและผูฟ้งั  ก็ใหใ้ช้ THE  น ำหน้ำได.้

กำรใช้  A, AN, THE แบบระคน

-         ถำ้นำมนัน้มบีรุพบทวลีหรืออนุประโยคมำ ขยำยอยู่ขำ้งหลงั ใหใ้ช ้   the   ทนัที.

-         ถำ้นำมนัน้ไมม่บีรุพบทวลีหรืออนุประโยคมำขยำยอยู่ขำ้งหลงัใหใ้ช้    a,  an   ทนัที

           * มีหลกัพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งคือ  นำมใดก็ตำมทีเ่ป็นเอกพจน์นบัได้  ทีก่ล่ำวขึน้มำลอยๆ ใหเ้ตมิ a  , an  ทนัที  แต่ถ้ำนำมนัน้ถูกยกขึน้มำกล่ำวอีกเป็นคร ัง้ที ่  2  ใหเ้ตมิ   the   ทนัที.

*   อนึง่ยงัมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัค ำนำมบำงตวัวำ่นำมตวัใดใช้เฉพำะ A, AN และนำมตวัใดใช้เฉพำะ THE   ซึง่เป็นค ำนำมพเิศษ แตใ่นทีน้ี่จะไมก่ลำ่วถงึ.

จบเรือ่ง Article

Adjective

Adj.   คือค ำทีใ่ช้บรรยำยคุณภำพของนำม (ขยำยนำม)  เช่น  Good,  tall,  fat ..etc.

Adj.  เวลำน ำไปใช้น ัน้ปรกตมิวีธีิใช้อยู่  2  วธีิคือ

1.    เรียงไวห้น้ำนำมที ่Adj. นัน้ไปขยำยโดยตรงก็ได ้ เช่น 

The   fat  man  can’t run  quick. 

 A   clever  boy can answer a difficult problem.

2.    เรียงไวห้ลงั  Verb  to  be  ก็ได ้ เช่น.

Somsri  is  beautiful.

My   dog  is  black.

               *  อนึง่กำรใช้  Adj.  แบบ 1 และ 2 นัน้เป็นกำรใช้ Adj.  แบบท ั่วๆไป    แตย่งัม ี Adj.  พเิศษหลำยตวัทีบ่งัคบัวำ่จะตอ้งใช้วธีิใดวธีิหนึง่เทำ่นัน้ ซึง่เรำจะไมก่ลำ่วถงึ.

ชนิดของ  Adj.

                     Adj.  แบง่ออกเป็น    8  ชนดิคือ.

1.    Descriptive  Adj.   คุณศพัท์บอกลกัษณะ(หรือคุณภำพ)  เช่น  Good, fat, tall,  thin,  rich ,etc.

2.    Proper  Adj.  คุณศพัท์บอกชือ่เฉพำะ(บอกสญัชำต)ิคือเป็นAdj. ทีม่รูีปมำจำกค ำนำมทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ เช่น Thai  (มำจำก Thailand), English (มำจำก England)…

3.    Quantitative  Adj.  คุณศพัท์บอกปรมิำณ(วำ่มำกหรือน้อยเทำ่นัน้)  ไดแ้กค่ ำวำ่ many,  much,  little,  some,  any, all .  เช่น    He  has  many  friend  เขำมเีพือ่นมำก.

4.    Numeral  Adj.  คุณศพัท์ทีบ่อกจ ำนวน(วำ่มเีทำ่ไร) ไดแ้กค่ ำวำ่ One, Two, Three…

5.    Demonstrative Adj.  คุณศพัท์ช้ีเฉพำะ(เจำะจงวำ่เป็นคนนัน้คนน้ี มไิดห้มำยถงึคนอืน่)ไดแ้กค่ ำวำ่  the,  same,  this,  that,  these,  those,  such,  such  a . เช่น He  is  in  the same  room. เขำอยู่หอ้งเดียวกนั.

6.    Possessive  Adj.  คุณศพัท์บอกเจำ้ของ(มรูีปมำจำกบรุุษสรรพนำมที ่3 )แตเ่วลำใช้จะตอ้งมนีำมตำมหลงัดว้ยเสมอ  ไดแ้กค่ ำวำ่  my,  your,  our,   his,  her,  its,  there . เช่น   His  dog  is  white.   สนุขัของเขำสขีำว.

7.    Interrogative  Adj.  คุณศพัท์ค ำถำม (ใช้ขยำยนำมเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำม ตอ้งวำงไวห้น้ำนำมเสมอ ถำ้ไมม่นีำมตำมหลงัมนัจะเป็นปฤจฉำสรรพนำม) ไดแ้กค่ ำวำ่ What (อะไร), Which (อนัไหน) ,Whose (ของใคร) เช่น  Whose  house  is  that ? นัน้คือบำ้นของใคร ? .

8.     Distributive  Adj.  คุณศพัท์แบง่แยก(ใช้ขยำยำนำมเพือ่แบง่แยกใหเ้ป็นรำยบคุคลหรือรำยสิง่ตำมทีผู่พู้ดตอ้งกำร) และนำมทีถู่กขยำยนัน้ตอ้งเป็นเอกพจน์ตลอดไป ไดแ้กค่ ำวำ่  each,  (แตล่ะ),  either (อนัใดอนัหนึง่, คนใดคนหนึง่),  neither (ไมท่ ัง้สอง),  every  (ท



จบเรือ่ง Adjective

Adverbs

 Adverbs   คือค ำทีท่ ำหน้ำทีข่ยำยกรยิำ,  คุณศพัท์ , หรือขยำย Adverbs ด้วยกนัก็ได้

         หลกักำรใช้ Adverbs 

-         ถำ้ขยำยกรยิำ ใหเ้รียงไวห้ลงักรยิำ  เช่น The  old  man  walk slowly.

-         ถำ้ขยำยคุณศพัท์ ใหเ้รียงไวห้น้ำคุณศพัท์ เช่น Dang is very strong.

-         ถำ้ขยำย Adverbs  ใหเ้รียงไวห้น้ำ Adverbs  เช่น  The train runs very fast.

ชนดิของ Adverbs

Adverbs  แบง่ออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ได ้ 3  หมวด คือ

              1.  Simple Adverbs   กรยิำวเิศษณ์สำมญั  ใช้ขยำยกรยิำธรรมดำนีเ่อง แบง่ได ้6      หมวดคือ

                   1. Adverbs    of  time   กรยิำวเิศษณ์บอกเวลำ ไดแ้กค่ ำวำ่  now, ago, yesterday, ...

                   2. Adverbs  of  place   กรยิำวเิศษณ์บอกสถำนที ่ ไดแ้กค่ ำวำ่ near, far, in, out, …

                   3. Adverbs of  frequency  กรยิำวเิศษณ์บอกควำมสม ่ำเสมอ ไดแ้กค่ ำวำ่ always,  often,  again,   usually,  …

                  4.Adverbs  of  Manner  กรยิำวเิศษณ์บอกอำกำร  ไดแ้กค่ ำวำ่  well,  slowly,  .    quickly, fast..

                  5.   Adverbs of  Quantity  กรยิำวเิศษณ์บอกปรมิำณมำกน้อย ไดแ้กค่ ำวำ่  Many,     much,  very,  too,  quite…

                  6.  Adverbs  of  affirmation  or  negation กรยิำวเิศษณ์บอกกำรรบัหรือปฏเิสธ ไดแ้กค่ ำวำ่  yes, no,  not,  not at all…

         2.   Interrogative Adverbs      กรยิำวเิศษณ์ค ำถำม  ใช้ขยำยกรยิำเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำม (ตอ้งวำงไวห้น้ำประโยคเสมอ)  แบง่ได ้6 หมวด  คือ

                     1.   บอกเวลำ  ไดแ้กค่ ำวำ่ When (เมือ่ไร),  How long (นำนเทำ่ไร).

2.   บอกสถำนที ่ ไดแ้กค่ ำวำ่ Where  (ทีไ่หน).

3.   บอกจ ำนวน   ไดแ้กค่ ำวำ่  How  many  (มำกเทำ่ไร),  How often (กีค่ร ัง้)..

 4.   บอกกรยิำอำกำร  ไดแ้กค่ ำวำ่  How  (อยำ่งไร)(ใช้กบั do).                                       5.   บอกปรมิำณ  ไดแ้กค่ ำวำ่   How   much (มำกเทำ่ไร).

        6.   บอกเหตุผล  ไดแ้กค่ ำวำ่  Why (ท ำไม).

          3.   Conjunctive Adverbs  กรยิำวเิศษณ์สนัธำน  ใช้เชือ่มประโยคหน้ำและหลงัใหส้มัพนัธ์กนั ไดแ้กค่ ำวำ่  Why,  Where,  When,  How,  Whenever,  While ,  As, Wherever..      

    * Adverbs   บำงค ำมรูีปเช่นเดียวกบั  Adj.  แตก่ำรใช้ตำ่งกนัคือ

-         เมือ่วำงไวห้น้ำนำม  หรือหลงั  Verb  to  be  ก็จะเป็น  Adj.



-         ถำ้วำงไวห้ลงักรยิำท ั่วๆไป ก็จะเป็น Adverbs.

จบเรือ่ง   Adverbs

Verb

Verb  (กรยิำ)  คือค ำทีแ่สดงถงึกำรกระท ำหรือถูกกระท ำของค ำทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน(หรือค ำทีท่ ำหน้ำทีช่่วยกรยิำดว้ยก็ได้)  เพือ่บอกถงึ  Tense (ช่วงเวลำทีก่ระท ำ) Voice (ผูพู้ด)  Mood  (อำรมณ์ ?)

Verb  แบง่ออกเป็น  3  ชนดิคือ

1.   สกรรมกรยิำ  Transitive  Verb   กรยิำทีต่อ้งมกีรรมมำรบั.

2.   อกรรมกรยิำ   Intransitive   Verb   กรยิำทีไ่มต่อ้งมกีรรมมำรบั.

                   3.  กรยิำนุเครำะห์  Auxiliary  Verb  กรยิำทีบ่อก  Tens, Voice, Mood.

  

         1.  สกรรมกรยิำ  คือกรยิำทีต่อ้งมกีรรมมำรบัจงึจะไดเ้น้ือควำมสมบรูณ์    เช่น   Kick (เตะ),              Eat (กนิ)   เป็นตน้.

           ค ำทีน่ ำมำเป็นกรรมของสกรรมกรยิำไดก็้คือ

             1.    นำมทุกชนดิ   เช่น A  mango.

2     สรรพนำม  เช่น  Him.

3.    กรยิำสภำวมำลำ(สภำวะทีเ่กดิอยู่กบัชีวติ) เช่น  To  study.

4.    กรยิำทีเ่ตมิ  ing  แลว้น ำมำใช้เป็นนำม  เช่น  sleeping.

5.    วลีทุกชนดิ  เช่น I  don’t  know  what  to  do.

6.    อนุประโยค  เช่น  I  know  who  will  come  tomorrow.

*อนึง่  สกรรมกรยิำบำงตวัหรือบำงประโยค ตอ้งมตีวัขยำยกรรมมำรบั จงึจะไดเ้น้ือควำมสมบรูณ์   เช่น  The  people   made  him  king. (ประชำชนแตง่ต ัง้ใหเ้ขำเป็นพระรำชำ)  เป็นตน้.

2.  อกรรมกรยิำ  คือกรยิำทีม่เีน้ือควำมอยู่ในตวัสมบรูณ์แลว้  ไมต่อ้งมกีรรมมำรบั   เช่น Run, sleep, swim, sit.  เป็นตน้  แตอ่กรรมกรยิำบำงตวัก็ตอ้งมตีวัขยำยกริยิำเพือ่ใหป้ระโยคไดใ้จควำมสมบรูณ์  ซึง่อกรรมกรยิำนัน้ก็ไดแ้ก ่Verb  to  be  (เป็น, อยู,่ คือ) Verb 

3.    กรยิำนุเครำะห์   หรือกรยิำช่วย  ไดแ้กก่รยิำทีไ่ปท ำหน้ำทีช่่วยกรยิำตวัอืน่  เพือ่ใหเ้ป็น  Mood,  Voice,  Tense    ซึง่กรยิำเหลำ่น้ีใช้เป็นกรยิำแทก็้ได้  ใช้เป็นกรยิำช่วยก็ได ้ มอียู่ท ัง้หมด  24  ตวั  คือ.

                   Is, am,   are,   was,   were

                   Have, has, had,  

                   Do,   dose,  did

                   Will, would

                   Shall,   should



                   Can,   could

                   May,   might

                   Must

                   Need

                   Dear 

                    Ought  to,      us  to.

*ขอ้สงัเกตวำ่จะเป็นกรยิำแทห้รือเป็นกริยิำช่วยก็ใหดู้วำ่  ถำ้กรยิำตวัใดตวัหนึง่จำก  24  ตวัน้ีอยู่ในประโยคเพียงล ำพงัไมม่กีรยิำอืน่มำรว่มอยู่ดว้ย  ก็เป็นกรยิำแท ้  แตถ่ำ้มกีรยิำอืน่มำรว่มอยู่ดว้ยก็ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรยิำช่วย  เช่น.

Ladda  is  a  beautifily  girl.    (แท)้.

Ladda  is  drinking  water.      (ช่วย). 

หน้ำที่  Verb  to  be

Verb  to  be  ใช้ท ำหน้ำทีช่่วยกรยิำตวัอืน่ไดด้งัน้ี

1.   วำงไวห้น้ำกรยิำทีเ่ตมิ  Ing   ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็น  Continuous  tense.

                     2.    วำงไว้หน้ำกรยิำช่อง  3  (เฉพำะสกรรมกรยิำ) ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็นกรรมวำจก(เอำกรรมขึน้ต้นประโยค)  มีส ำเนียงว่ำ  ถูก  เช่น  A glass is broken.    แก้วถูกท ำใหแ้ตกเสียแล้ว  เป็นต้น.

                       3.   วำงไว้หน้ำกรยิำ สภำวมำลำ Infinitive   แปลว่ำ  จะต้อง  มีควำมหมำยเป็นอนำคต  เพื่อแสดงควำมจงใจ  เช่น   I am  to  see  my  home  every  year.    ฉนัต้องไปเยี่ยมบำ้นของฉนัทุกๆปี  เป็นต้น.  

หน้ำทีข่อง   Verb  to  do

                               Verb  to   ใช้ท ำหน้ำทีช่่วยกรยิำตวัอืน่ไดด้งัน้ี.

                       1.    ช่วยท ำประโยคบอกเลำ่ใหเ้ป็นประโยคค ำถำม  ตำมหลกัทีว่ำ่

                                                            

Verb   to  have   ไมม่ี

Verb   to   be     ไมอ่ยู่

Verb  to  do      มำช่วย

                       

                        2.    ช่วยท ำประโยคบอกเลำ่ใหเ้ป็นประโยคปฏเิสธเหมอืนกรณีขอ้  1  (เตมิ ing                  .                                    .                               หลงั  do,  dose )

                         3.   ช่วยหนุนกรยิำตวัอืน่เพือ่ใหค้วำมส ำคญักบักรยิำตวันัน้  วำ่จะตอ้งเป็นเช่นนัน้



                               จรงิๆ โดยเรียงไวห้น้ำกรยิำทีม่นัไปหนุน.

                         4.   ใช้แทนกรยิำตวัอืน่ในประโยค เพือ่ตอ้งกำรมใิหก้ลำ่วกรยิำนัน้ๆซ ำ้ๆซำกๆ.

                         5.    Verb  to  do  ถำ้น ำมำใช้เป็นกรยิำแทแ้ปลวำ่  ท ำ.  

                        

หน้ำทีข่อง  Verb  to  have

                      Verb  to  have    ใช้ท ำหน้ำทีด่งัน้ีคือ

1.    เรียงไวห้น้ำกรยิำช่อง 3  ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็น  Perfect tense.

2.    ใช้โดยมกีรยิำสภำวมำลำตำมหลงั  มสี ำเนียงแปลวำ่ ตอ้ง  ตลอดไป เช่น

I  have  to  meet  you  tomorrow.   ฉนัตอ้งไปพบทำ่นวนัพรุ่งน้ี.

3.    ใช้ในประโยคทีใ่หผู้อ้ืน่ท ำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ให้  ในกรณีน้ีตอ้งใช้รูปประโยค    Have  +  noun  +  Verb 3  .  เช่น  He   has  his  house  repaired.  เขำใหช้่ำงซอ่มแซมบำ้นของเขำ.

หน้ำทีข่อง  Will,  shall,  would,  should.

                        Will    ช่วยกรยิำตวัอืน่เพือ่ใหเ้ป็นอนำคตกำล  ใช้กบัประธำนบุรุษที ่ 2, 3.

                        Shall   ช่วยกรยิำตวัอืน่เพือ่ใหเ้ป็นอนำคตกำล  ใช้กบัประธำนบุรุษที ่ 1  คือ  I, We.

                     

                            Would   ใช้เป็นกรยิำช่วยไดด้งัตอ่ไปน้ี.

1.    ใช้เป็นอดีตของ  will  ในประโยคทีเ่ปลีย่นจำกค ำพูดของผูอ้ืน่มำเป็นของตน

2.    ใช้เป็นกรยิำช่วยในส ำนวนกำรพูด “อยำกจะ”    “อยำกให”้.

3.    ใช้ในส ำนวนกำรพูดวำ่” ควรจะ…ดีกวำ่”  ควบกบั Better  หรือ  rather  

Should  ใช้เป็นกรยิำช่วยไดด้งัตอ่ไปน้ี.

1.    เป็นอดีตของ  Shall  ได.้

2.    Should   เมือ่แปลวำ่ “ควร”  หรือ “ควรจะ”  ถือเป็นปจัจุบนักำลใช้ไดก้บัทุกประธำน

หน้ำทีข่อง  May,  Might



                             May  น ำมำช่วยไดด้งัน้ี.

1.    เพือ่แสดงควำมมุง่หมำย (เพือ่)

2.    เมือ่แสดงควำมปรำรถนำ หรืออวยพรให(้ขอให)้ *ตอ้งวำงไวห้น้ำประโยค.

3.    เพือ่ช่วยถงึกำรอนุญำต  หรือขออนุญำต(ควรจะ)

4.    เพือ่แสดงควำมคำดคะเน (อำจจะ). 

5.    ช่วยเพือ่แสดงควำมสงสยั (อำจจะ).

                             Might  น ำมำช่วยไดด้งัน้ี. 

1.    ใช้เป็นอดีตของ  May.

2.    ใช้ในกรณีทีผู่พู้ดไมแ่น่ใจวำ่เขำจะท ำอยำ่งนัน้จรงิ(แตถ่ำ้แน่ใจใช้ May แทน).

Need

Need    ถำ้เป็นกรยิำช่วยแปลวำ่ “จ ำเป็นตอ้ง” 

            ใช้ไดก้บัทุกบรุุษและทุกพจน์(สว่นมำกใช้เป็นกรยิำช่วยในประโยคค ำถำมและประโยคปฏเิสธเทำ่นัน้ และกรยิำแทท้ีต่ำมหลงั  Need  ไมต่อ้งใช ้ To  น ำหน้ำ).

Need   ถำ้เป็นกรยิำแทแ้ปลวำ่ "ตอ้งกำร"

และใช้เหมอืนกรยิำแทท้ ั่วๆไป(ตอ้งม ี To  ตำมหลงั Need ตลอดไป).

Dear

                    Dear   ถำ้เป็นกรยิำช่วยแปลวำ่ “ กลำ้”       ใช้ไดก้บัทุกบรุุษและทุกพจน์     และเป็น“ ปจัจุบนักำล   ค ำตำมหลงัไมม่ ี  To.

                                                                

Ought to

                                 Ought  to    แปลวำ่   “ควรจะ”  เป็นกรยิำพเิศษเหมอืน is  หรือ  do  นั่นเอง    อำจใช้   should   แทนก็ได ้ แตค่วำมหมำยอำจจะออ่นกวำ่.

Used   to

                                  Used  to    แปลวำ่  “เคย”  เป็นกรยิำพเิศษหมำยควำมวำ่ “เคยกระท ำอยำ่งใด อยำ่งหนึง่เป็นประจ ำ แตบ่ดัน้ีไมไ่ดก้ระท ำแลว้”(กรยิำตำมหลงั   ตอ้งเป็นกรยิำช่อง 1 ตลอดไป  และใช ้ used  to   เหมอืน   is    หรือ   do  ).

จบเรือ่ง Verb

Conjunction

   Conjunction   (ค ำสนัธำน) คือค ำทีใ่ช้เชือ่มประโยคตอ่ประโยค  ค ำตอ่ค ำ  หรือระหวำ่งกรยิำตอ่กรยิำ                Conjunction         แบง่ออกเป็น 2  ชนดิคือ

1.       Conjunction   ค ำเดียว



2.       Conjunction    ค ำผสมหรือวลี

                     Conjunction   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ย         และใช้กนัแพรห่ลำยมดีงัน้ี    and,  or,  but,  because, so,  as,  for,  whether,  until,  after,  before,  if,  though,  that,  when,  beside   เช่น  He  is  sick  so  he  go  to  see  doctor.

                     Conjunction    วลี หรือค ำผสมทีพ่บเห็นบอ่ยๆไดแ้กค่ ำตอ่ไปน้ีคือ

                    -  Either….or    แปลวำ่”ไมอ่นัใดก็อนัหนึง่” ใช้เลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ถำ้ไปควบประธำน 2 ค ำจะใช้กรยิำเป็นรูปเอกพจน์หรือพหพูจน์นัน้ขึน้อยู่กบัประธำนตวัหลงั  เช่น   Either  he  or  I  am  mistaken. ไมเ่ขำก็ผมเป็นผูผ้ดิ.

                  -  Neither…..or   แปลวำ่ “ไมท่ ัง้สอง”  ไวส้ ำหรบัปฏเิสธโดยสิน้เชงิ(กรยิำถือตำมประธำนตวัหลงั).เช่น  เช่น  Neither   you  nor  he  studies  mathematics.  ท ัง้คุณและเขำไมไ่ดเ้รียนคณิตศำสตร์. 

                  -  As  well  as  แปลวำ่ "เช่นเดียวกนักบั"  (กรยิำถือตำมประธำนตวัหน้ำ) เช่น He  as  well  as  I  is  sick  เขำก็เช่นเดียวกนักบัผมไมส่บำย.

                    -  Not  only………but  also     แปลวำ่  “ ไมเ่พียงแต…่…..เทำ่นัน้ แตย่งัอกีดว้ย”  ใช้เน้นน ้ำหนกัขอ้ควำมท ัง้สองใหเ้ดน่ชดั  (แตต่อ้งมคีวำมหมำยทำงเดียวกนั)   (แตถ่ำ้มปีระธำน 2 ตวัใช้กรยิำตำมประธำนตวัหลงั )   เช่น   Malisa is not only  beauti

จบConjunction 

Preposition

Preposition   (ค ำบรุพบท)    คือค ำทีใ่ช้เชือ่ม  หรือแสดงควำมส ำพนัธ์ระหวำ่งค ำตอ่ค ำ  เช่น นำมตอ่นำม,  กรยิำกบันำม,  กรยิำกบัสรรพนำม  สรรพนำมกบันำม, หรือนำมกบัสรรพนำม.

Preposition    ในภำษำองักฤษแบง่ออกเป็น 2 ชนดิคือ.

1.   Preposition   ค ำเดียว      [Single Preposition].

2.   Preposition    วลี      [Preposition  phrase].

Preposition   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ยๆและนยิมใช้กนัมำกมอียู ่ 44  ค ำคือ  in,  on,  at,  under,  to,  from,  of,  off,  since,  for,  near,  around,  inside,  outside,  beneath,  towards,  into,  till,  until,  from…to,  with,  without,  by,  up,  down,  afte

Preposition   ค ำเดียว

                    กำรใช้  [  in,  at,  on]    บรุพบททีใ่ช้กบัเวลำมหีลกัดงัน้ี.

                        In:     ใช้บอกเวลำทีเ่ป็นชือ่เดือน, ปี, ฤดูกำล, และสว่นของวนั เช่น  I  like  to  swim  in  the  morning.  ผมชอบวำ่ยน ้ำในเวลำเช้ำ.

At  :   ใช้เพือ่บอกเวลำเกีย่วกบัช ั่วโมง  ,  noon,  night,  midnight,  midday,  Christmas,  Easter  เพือ่บอกเวลำเฉพำะเจำะจง  เช่น  They  want  home  at  three  o’clock,  พวกเขำกลบับำ้นเวลำ 15.00 น.

On  :  ใช้เพือ่บอกเวลำทีเ่ป็นวนัของสปัดำห์  และวนัที ่ วนัส ำคญัทำงรำชกำร และวนัส ำคญัทำงศำสนำ  เช่น  on  Sunday,  On  New  Year’s  Day  , On  King’s  Birthday.  etc.

On  time    แปลวำ่  ตรงเวลำพอด ี  (ตรงพอด)ี. เช่น  He  come  on  time.  เขำมำตรงเวลำพอด.ี

                         In  time    แปลวำ่   ทนัเวลำ  (กอ่นเวลำ, กอ่นก ำหนด).   เช่น    The  train  arrived  at  the  station  in  time.  รถไฟมำถงึสถำนีทนัเวลำ(มำถงึกอ่นเวลำ).

                                               กำรใช้     [at,  in]   บรุพบททีใ่ช้เกีย่วกบัสถำนทีม่หีลกัดงัน้ี   

                          at  :  ใช้บอกสถำนทีท่ีไ่มใ่หญโ่ตนกั ทีจ่ ำกดัแน่นอน  เช่น  at  school,  at  the  hotel….



                            in  :  ใช้บอกสถำนทีท่ีใ่หญโ่ตก็ไดเ้ช่น   in  Thailand.  หรือใช้บอกสถำนทีท่ีเ่จำะจงภำยในแหง่ใดแหง่หนึง่ไมว่ำ่ใหญห่รือโตก็ได้  เช่น   In the house, in  a  country    เป็นตน้.

กำรใช้  During, between, among มหีลกัเกณฑ์ดงัน้ี

                           ค ำท ัง้  3  แปลวำ่ “ ระหวำ่ง “ แตใ่ช้ตำ่งกนัดงัน้ี

                           During:   ใช้ส ำหรบับอกระยะเวลำกำรกระท ำช่วงใดช่วงหนึง่ตำมทีร่ะบไุวใ้นประโยค      เช่น           During   visiting  Thailand,   I  had  seen  the  Emerald  Buddha  Temple.        ระหวำ่งกำรมำเทีย่วประเทศไทย  ฉนัไดไ้ปชมวดัพระแกว้ เ

                               Between: ใช้ส ำหรบัคร ั่นระหวำ่งของสองอยำ่ง หรือคนสองคน      เช่น  She  is  standing  between  you  and  me.  หลอ่นยืนอยู่ระหวำ่งคุณและผม  (เมือ่ใช้    between     ตอ้งม ี  and   ตำมเสมอ).

                              Among   : ใช้ส ำหรบัคร ั่นหรือเชือ่มนำม ทีม่จี ำนวนต ัง้แต่  3  ขึน้ไป   เช่น The  teacher  is standing  among  us  . เป็นตน้   

กำรใช้  [ in,  on,  by]  กบัยำนพำหนะ

                     in  :  ใช้กบัยำนพำหนะทีม่สีภำพปิด  ก ำบงั  เช่น   in the bus,  in  the  plane…

                     on  :  ใช้กบัยำนพำหนะทีม่สีภำพเปิดโลง่ แจง้ ไมป่กปิดก ำบงั เช่น  on a house,   on a  motor-cycle..

                     By  :  ใช้ไดท้ ัง้ปิดและเปิด แตต่อ้งไมม่ ี  Article  น ำหน้ำ  เช่น   by  bus,    by  train …

กำรใช้  [on,  over,  above]  มหีลกัดงัน้ี

                         on  :          ใช้บอกวำ่ของทีอ่ยู่บนทีต่ดิอยู่กบัอนัลำ่ง.

                         Over  :      ใช้บอกวำ่ของอยู่เหนือหวัพอด.ี

                         Above  :   ใช้บอกวำ่ของนัน้อยู่ดำ้นบน(กวำ้งๆ).

  

Preposition    วลี

                               Preposition  วลี     คือบรุพบทต ัง้แต ่ 2  ตวัขึน้ไปมำรวมอยู่ดว้ยกนั  และมคีวำมหมำยเสมอืนเป็นบรุพบทค ำเดียว  แบง่ออกเป็น  2  ชนดิ คือ

1.     บรุพบทวลีชนดิ  2  ตวั  [ two words Preposition].

2.     บรุพบทวลีชนดิ  3  ตวั [three  words Preposition].

บรุพบทชนดิ  2  ตวั ไดแ้กบ่รุพบทตอ่ไปน้ีคือ

according   to  ตำม  ,           instead  of   แทน , แทนที่

because  of      เพรำะวำ่,     owing to        เนือ่งจำก.

บรุพบทชนดิ  3  ตวัไดแ้กบ่รุพบทตอ่ไปน้ีคือ

in  order  to          :   เพือ่ทีจ่ะ   ,      by  means  of             :     โดยอำศยั



on  account  of      :  เนือ่งจำก  ,     in  spite  of                 :     ถงึแมว้ำ่

in  front  of            : ขำ้งหน้ำ    ,      in  back  of                :      ขำ้งหลงั

for  the  sake  of    : เพือ่เห็นแก ่,    of  the  point  of        :     เกือบจะ

on  the  point  of    : เกือบจะ    ,      in  consequence  of   :     เนือ่งจำกวำ่

               *  หมำยเหต ุ  ในเรือ่งกำรใช้บรุพบทน้ี   ยงัม ี กรยิำบำงตวัทีม่ขีอ้บงัคบัวำ่ตอ้งใช้บรุพบทตวัใดตำมหลงัอกีดว้ย  อยำ่งเช่น   belong  to  (เป็นของ ) ,  arrive  at  (มำถงึสถำนทีเ่ล็กๆ),  ask…. for  (ขอ),  agree  with  (เห็นดว้ย ตกลงดว้ย),  consis

จบเรือ่ง  preposition

Tense

Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสรำ้ง)ของกรยิำ  ทีแ่สดงใหเ้รำทรำบวำ่  กำรกระท ำหรือเหตุกำรนัน้ๆเกดิขึน้เมือ่ใด   ซึง่เรือ่ง  tense  น้ีเป็นเรือ่งส ำคญั  ถำ้เรำใช ้   tense  ไมถู่ก  เรำก็จะสือ่ภำษำกบัเขำไมไ่ด ้ เพรำะในประโยคภำษำองักฤษนัน้จะอยู่ในรูปของ  tense  เสม

Tense  ในภำษำองักฤษน้ีจะแบง่ออกเป็น  3  tense  ใหญ่ๆ คือ

                1.     Present   tense        ปจัจุบนั

                                2.     Past   tense              อดีตกำล

                                3.     Future   tense          อนำคตกำล

ในแตล่ะ  tense ยงัแยกยอ่ยได ้ tense  ละ  4  คือ

                 1 .   Simple   tense    ธรรมดำ(งำ่ยๆตรงๆไมซ่บัซอ้น).

                                 2.    Continuous  tense    ก ำลงักระท ำอยู่(ก ำลงัเกดิอยู)่

3.     Perfect  tense     สมบรูณ์(ท ำเรียบรอ้ยแลว้).

4.     Perfect  continuous  tense  สมบรูณ์ก ำลงักระท ำ(ท ำเรียบรอ้ยแลว้และก ำลงัด ำเนนิอยู่ดว้ย).

โครงสรำ้งของ  Tense  ท ัง้  12  มดีงัน้ี

                      [1.1]   S  +  Verb  1  +  ……(บอกควำมจรงิทีเ่กดิขึน้งำ่ยๆตรงๆไมซ่บัซอ้น).

[Present]       [1.2]   S  +  is,am,are  +  Verb  1  ing   +  …(บอกวำ่เดีย๋วน้ีก ำลงัเกดิอะไรอยู่).

                      [1.3]   S  +  has,have  +  Verb  3 +  ….(บอกวำ่ไดท้ ำมำแลว้จนถงึปจัจุบนั).

                      [1.4]   S  +  has,have  +  been  +  Verb 1 ing  + …(บอกวำ่ไดท้ ำมำแลว้และก ำลงัท ำตอ่ไปอกี).

                      [2.1]  S  +  Verb 2  +  …..(บอกเรือ่งทีเ่คยเกดิมำแลว้ในอดีต).



[Past]            [2.2]  S  +  was,were  +  Verb 1  +…(บอกเรือ่งทีก่ ำลงัท ำอยู่ในอดีต).

                      [2.3]  S  +  had  +  verb 3  +  …(บอกเรือ่ทีท่ ำมำแลว้ในอดีตในช่วงเวลำใดเวลำหนึง่).

                      [2.4]  S  +  had  +  been  +  verb 1 ing  + …(บอกเรือ่งทีท่ ำมำแลว้อยำ่งตอ่เนือ่งไมห่ยุด).

                      [3.1]  S  +  will,shall  +  verb 1  +….(บอกเรือ่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต).

[Feature]        [3.2]  S  +  will,shall  +  be  +  Verb 1 ing  + ….(บอกวำ่อนำคตนัน้ๆก ำลงัท ำอะไรอยู่).

                      [3.3]  S  +  will,shall  +  have  +  Verb 3  +…(บอกเรือ่งทีจ่ะเกดิหรือส ำเร็จในช่วงเวลำใดเวลำหนึง่).

                      [3.4]  S  +  will,shall  +  have  +  been  + verb 1 ing  +.. ..(บอกเรือ่งทีจ่ะท ำอยำ่งตอ่เนือ่งในเวลำใด -  เวลำหนึง่ในอนำคตและจะท ำตอ่ไปเรือ่ยขำ้งหน้ำ).  

                 

หลกักำรใช้แตล่ะ  tense  มดีงัน้ี

              [1.1]   Present  simple  tense    เช่น    He  walks.   เขำเดนิ,

1.    ใช้กบัเหตุกำรทีเ่กดิขึน้ตำมควำมจรงิของธรรมชำต ิและค ำสภุำษิตค ำ พงัเพย.    

2.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นควำมจรงิในขณะทีพู่ด  (กอ่นหรือหลงัจะไมจ่รงิก็ตำม).

3.    ใช้กบักรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ด ้  เช่น  รกั,  เขำ้ใจ, รู ้ เป็นตน้.

4.    ใช้กบักำรกระท ำทีค่ดิวำ่จะเกหดิขึน้ในอนำคตอนัใกล้(จะมคี ำวเิศษณ์บอกอนำคตรว่มดว้ย).

5.    ใช้ในกำรเลำ่สรุปเรือ่งตำ่งๆในอดีต  เช่นนยิำย นทิำน.

6.    ใช้ในประโยคเงือ่นไขในอนำคต    ทีต่น้ประโยคจะขึน้ตน้ดว้ยค ำวำ่    If    (ถำ้),       unless   (เวน้เสยีแตว่ำ่),    as  soon  as  (เมือ่,ขณะที)่,    till  (จนกระท ั่ง) ,   whenever   (เมือ่ไรก็ตำม),    while  (ขณะที)่   เป็นตน้.

7.    ใช้กบัเรือ่งทีก่ระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ  และมคี ำวเิศษณ์บอกเวลำทีส่ม ่ำเสมอรว่มอยู่ดว้ย  เช่น  always (เสมอๆ),  often   (บอ่ยๆ),    every  day   (ทุกๆวนั)    เป็นตน้.

8.    ใช้ในประโยคทีค่ลอ้ยตำมทีเ่ป็น  [1.1]  ประโยคตำมตอ้งใช ้  [1.1]  ดว้ยเสมอ.

                  

            [1.2]   Present  continuous  tense   เช่น   He  is  walking.  เขำก ำลงัเดนิ.

1.    ใช้ในเหตุกำรณ์ทีก่ ำลงักระท ำอยู่ในขณะทีพู่ด(ใช ้ now รว่มดว้ยก็ได ้โดยใสไ่วต้น้ประโยค, หลงักรยิำ หรือสดุประโยคก็ได)้.

2.    ใช้ในเหตุกำรณ์ทีก่ ำลงักระท ำอยู่ในระยะเวลำอนัยำวนำน  เช่น  ในวนัน้ี ,ในปีน้ี .

3.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีผู่พู้ดม ัน่ใจวำ่จะตอ้งเกดิขึน้ในอนำคตอนัใกล้  เช่น เร็วๆน้ี, พรุ่งน้ี.

*หมำยเหต ุ  กรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ด้  เช่น  รกั ,เขำ้ใจ, รู,้ ชอบ  จะน ำมำแตง่ใน  Tense  น้ีไมไ่ด้.

                



            [1.3] Present perfect tense เช่น He has walk เขำไดเ้ดนิแลว้.

1.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดีต และตอ่เนือ่งมำจนถงึปจัจุบนั  และจะมคี ำวำ่ Since  (ต ัง้แต)่ และ for  (เป็นเวลำ) มำใช้รว่มดว้ยเสมอ.

2.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดเ้คยท ำมำแลว้ในอดีต (จะกีค่ร ัง้ก็ได ้หรือจะท ำอกีในปจัจุบนั หรือจะท ำในอนำคตก็ได)้และจะมคี ำวำ่  ever  (เคย) ,  never  (ไมเ่คย) มำใช้รว่มดว้ย.

3.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีจ่บลงแลว้แตผู่พู้ดยงัประทบัใจอยู่ (ถำ้ไมป่ระทบัใจก็ใช ้  Tense

4.    ใช้กบัเหตุกำรทีเ่พิง่จบไปแลว้ไมน่ำน(ไมไ่ดป้ระทบัใจอยู)่ ซึง่จะมคี ำเหลำ่น้ีมำใช้รว่มดว้ยเสมอ คือ  Just   (เพิง่จะ), already  (เรียบรอ้ยแลว้), yet  (ยงั), finally  (ในทีส่ดุ)  เป็นตน้.

           [1.4] Present  perfect  continuous  tense    เช่น  He  has  been  walking .  เขำไดก้ ำลงัเดนิแลว้.

*  มหีลกักำรใช้เหมอืน  [1.3]  ทุกประกำร เพียงแตว่ำ่เน้นวำ่จะท ำตอ่ไปในอนำคตดว้ย    ซึง่ [1.3] นัน้ไมเ่น้นวำ่ไดก้ระท ำอยำ่งตอ่เนือ่งหรือไม่  สว่น [1.4]  น้ีเน้นวำ่กระท ำมำอยำ่งตอ่เนือ่งและจะกระท ำตอ่ไปในอนำคตอกีดว้ย.

             [2.1] Past  simple  tense      เช่น  He  walked.  เขำเดนิแลว้.

1.   ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้และจบลงแลว้ในอดีต   มไิดต้อ่เนือ่งมำถงึขณะทีพู่ด และมกัมคี ำตอ่ไปน้ีมำรว่มดว้ยเสมอในประโยค เช่น  Yesterday, year  เป็นตน้.

2.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีท่ ำเป็นประจ ำในอดีตทีผ่ำ่นมำในคร ัง้น ัน้ๆ ซึง่ตอ้งมคี ำวเิศษณ์บอกควำมถี ่(เช่น Always, every  day ) กบัค ำวเิศษณ์ บอกเวลำ (เช่น  yesterday,  last  month )  2  อยำ่งมำรว่มอยู่ดว้ยเสมอ.

3.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดเ้คยเกดิขึน้มำแลว้ในอดีต  แตป่จัจุบนัไมไ่ดเ้กดิอยู่ หรือไมไ่ดเ้ป็นด ั่งในอดีตนัน้แลว้  ซึง่จะมคี ำวำ่  ago  น้ีรว่มอยู่ดว้ย.

4.      ใช้ในประโยคทีค่ลอ้ยตำมทีเ่ป็น [2.1]  ประโยคคลอ้ยตำมก็ตอ้งเป็น [2.1]  ดว้ย.

        [2.2]   Past continuous  tense   เช่น    He  was  walking .  เขำก ำลงัเดนิแลว้

1.     ใช้กบัเหตุกำรณ์   2   อยำ่งทีเ่กดิขึน้ไมพ่รอ้มกนั  { 2.2  น้ีไมน่ยิมใช้ตำมล ำพงั - ถำ้เกดิกอ่นใช ้ 2.2   -  ถำ้เกดิทีหลงัใช้ 2.1}.

2.     ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดกระท ำตดิตอ่กนัตลอดเวลำทีไ่ดร้ะบไุวใ้นประโยค  ซึง่จะมคี ำบอกเวลำรว่มอยู่ดว้ยในประโยค  เช่น  all  day  yesterday  etc.

3.     ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีก่ ำลงัท ำในเวลำเดียวกนั(ใช้เฉพำะกรยิำทีท่ ำไดน้ำนเทำ่นัน้  หำกเป็นกรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ดก็้ใช้หลกัขอ้ 1 ) ถำ้แตง่ดว้ย 2.1  กบั  2.2  จะดูจืดชืดเช่น   He  was  cleaning  the  house  while  I was  cooking  breakfast.

         [2.3]   Past  perfect  tense    เช่น  He  had walk.  เขำไดเ้ดนิแลว้.

1.    ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีเ่กดิขึน้ไมพ่รอ้มกนัในอดีต  มหีลกักำรใช้ดงัน้ี.

เกดิกอ่นใช ้ 2.3  เกดิทีหลงัใช ้ 2.1.

2.     ใช้กบัเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำอนัเดียวก็ไดใ้นอดีต แตต่อ้งระบชุ ั่วโมงและวนัใหแ้น่ชดัไวใ้นทุกประโยคดว้ยทุกคร ัง้  เช่น   She  had  breakfast  at  eight o’ clock  yesterday.

        [2.4]   past  perfect  continuous  tense    เช่น   He  had  been  walking.



           มหีลกักำรใช้เหมอืนกบั  2.3  ทุกกรณี  เพียงแต ่ tense  น้ี  ตอ้งกำรย ำ้ถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรกระท ำที ่1  วำ่ไดก้ระท ำตอ่เนือ่งไปจนถงึกำรกระท ำที ่ 2  โดยมไิดห้ยุด  เช่น  When  we  arrive  at  the  meeting ,  the  lecturer  had  been  speaking  for 

        [3.1]   Future  simple  tense      เช่น   He  will  walk.    เขำจะเดนิ.

              ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต  ซึง่จะมคี ำวำ่  tomorrow,  to  night,  next  week,  next  month   เป็นตน้  มำรว่มอยู่ดว้ย.

           * Shall   ใช้กบั     I    we.

             Will    ใช้กบับรุุษที ่ 2  และนำมท ั่วๆไป.

             Will,  shall  จะใช้สลบักนัในกรณีทีจ่ะใหค้ ำม ัน่สญัญำ, ขม่ขูบ่งัคบั, ตกลงใจแน่วแน่.

             Will,  shall   ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชำตหิรือจงใจก็ได.้

             Be  going  to  (จะ)  ใช้กบัควำมจงใจของมนุษย์เทำ่นัน้  หำ้มใช้กบัเหตุกำรณ์ของธรรมชำตแิละนยิมใช้ใน ประโยคเงือ่นไข.

       [3.2]    Future   continuous    tense    เช่น   He  will  be  walking.    เขำก ำลงัจะเดนิ.

1.     ใช้ในกำรบอกกลำ่ววำ่ในอนำคตนัน้ก ำลงัท ำอะไรอยู่ (ตอ้งก ำหนดเวลำแน่นอนดว้ยเสมอ).

2.     ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีจ่ะเกดิขึน้ไมพ่รอ้มกนัในอนำคต  มกีลกักำรใช้ดงัน้ี.

               -   เกดิกอ่นใช ้   3.2      S  +  will  be,  shall  be  +  Verb 1  ing.

                -  เกดิทีหลงัใช ้  1.1     S  +  Verb  1 .

        [3.3]   Future   prefect  tens    เช่น  He  will  walked.  เขำจะไดเ้ดนิแลว้.

1.  ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้หรือส ำเร็จลงในเวลำใดเวลำหนึง่ในอนำคต  โดยจะมคี ำวำ่  by  น ำหน้ำกลุ่มค ำทีบ่อกเวลำดว้ย  เช่น   by  tomorrow  ,   by  next  week   เป็นตน้.

2.  ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีจ่ะเกดิขึน้ไมพ่รอ้มกนัในอนำคต มหีลกัดงัน้ี.

              -      เกดิกอ่นใช ้  3.3      S  +  will, shall  +  have  +  Verb 3.

-         เกดิทีห่ลงัใช ้  1.1    S  +  Verb 1 .

        [3.4]  Future  prefect  continuous  tense เช่น He  will  have  been  walking. เขำจะไดก้ ำลงัเดนิแลว้.

          ใช้เหมอืน  3.3  ตำ่งกนัเพียงแตว่ำ่  3.4  น้ีเน้นถงึกำรกระท ำที่  1  ไดท้ ำตอ่เนือ่งมำจนถงึกำรกระท ำที ่ 2  และจะกระท ำตอ่ไปในอนำคตอกีดว้ย.

           *   Tense  น้ีไมค่อ่ยนยิมใช้บอ่ยนกั  โดยเฉพำะกรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ด ้อยำ่น ำมำแตง่ใน  Tense  น้ีเด็ดขำด.

จบเรือ่ง  Tense



None – finite   Verb

                      None – finite  Verb    คือค ำกรยิำทีม่ไิดท้ ำหน้ำทีเ่ป็นกรยิำจรงิ  แมจ้ะมรูีปมำจำกกรยิำก็ตำม  แตก่ลบัท ำหน้ำทีเ่ป็นนำมบำ้ง  , เป็นคุณศพัท์บำ้ง,  เป็นกรยิำวเิศษณ์บำ้ง ,หรือเป็นอืน่ใดก็ได ้อนัไมใ่ช่กรยิำแท.้

                     None – finite  Verb     แบง่ออกเป็น    3  ชนดิ  คือ.

1.    Infinitive    [ to Verb 1].

2.    Gerund       [Verb + ing]

3.    Participle    [ Verb  +  ing , Verb  3]

                  · Infinitive   คือค ำกรยิำช่องที ่1 ทีม่ ีTo น ำหน้ำ  ท ำหน้ำทีไ่ด ้6 อยำ่งคือ

1.    เป็นประธำนของกรยิำก็ได ้   เช่น   To  walk  in  the  morning  is  good  for  health.

2.    เป็นกรรมของกรยิำก็ได ้   เช่น   He  like  to  speak  English  with  his  friend.

3.    เป็นสว่นสมบรูณ์ของกรยิำก็ได ้  เช่น   She  has to  go  now.

4.    เป็นคุณศพัท์ขยำยนำมก็ได(้แตต่อ้งเรียงไวห้ลงันำม)

5.    เมือ่เรียงตำมหลงัอกรรมกรยิำ เป็นกรยิำวเิศษณ์ของอกรรมกรยิำตวันัน้.

6.    เมือ่เรียงตำมหลงักรยิำวเิศษณ์ หรือคุณศพัท์ ยอ่มเป็นกรยิำวเิศษณ์ขยำยค ำทีอ่ยู่หน้ำมนั

*  อนึง่  ยงัม ี Infinitive  บำงตวัทีไ่มต่อ้งใช้ To  น ำหน้ำ เรียกวำ่ Infinitive  with out to   ในกรณีทีน่ ำมำใช้ตำมหลงั  หรือขยำยนำมทีต่ำมหลงัค ำกรยิำพเิศษตอ่ไปน้ี   do,  does,  did ,     will,  would,     shall,  should,   can,  could,    may,  might,  mus

                · Gerund   คือค ำกรยิำทีเ่ตมิ  ing  แลว้น ำมำใช้อยำ่งนำม(กรยิำนำม) Verbal  noun   เช่น Walking, studying  etc.   ท ำหน้ำทีไ่ด้  5  อยำ่ง คือ

          1.   ใช้เป็นประธำนของกรยิำในประโยคก็ได ้เช่น   Swimming   is   a   good   exercise.

          2.   ใช้เป็นกรรมของสกรรมกรยิำก็ได ้ เช่น   She  remembered  seeing  me.

          3.   ใช้เป็นกรรมของบรุพบทได ้ เช่น  We  are  found  of  learning  English.

          4.   ใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นสว่นสมบรูณ์ของกรยิำได ้ เช่น   His  duty  is  cleaning.

4.    ใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นค ำนำมผสม(หรือคุณศพัท์) และนยิมใช้ Hyphen (-) มำค ั่นไวเ้สมอ เช่น Reading-room, Swimming pool  …etc.

*  อนึง่โดยปรกตทิ ั่วๆไปแลว้  Gerund  และ  Infinitive สำมำรถใช้แทนกนัได ้ ในทุกกรณีและมคีวำมหมำยเหมอืนกนั  ท ัง้น้ีสดุแลว้แตผู่ใ้ช้  แตย่งัมกีรยิำบำงตวัทีม่ ี Gerund  และ Infinitive  มำเป็นกรรมแลว้จะมคีวำมหมำยตำ่งกนัมำก  ซึง่เรำควรศกึษำกนัในภำยหลงั.

                 

                   ·Participle   คือค ำกรยิำทีเ่ตมิ  ing  บำ้ง  หรือเป็นรูปกรยิำช่อง  3  บำ้ง  แลว้น ำมำใช้ท ำหน้ำทีอ่ยำ่งอืน่ มไิดใ้ช้เป็นกรยิำจรงิ  แบง่ออกเป็น  3  ชนดิ คือ. 



          1.   Present  Participle    คือกรยิำช่องที ่1  เตมิ  ing  แลว้น ำมำใช้เป็นครึง่กรยิำครึง่คุณศพัท์ ไดแ้กค่ ำวำ่  Going,  walking,  eating,  sleeping,  coming,  etc.    ซึง่มวีธีิใช้ดงัน้ี.

1.    เรียงตำมหลงั  Verb to  be ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็น  Continuous  tense.

2.    เรียงไวห้น้ำนำม เป็นคุณศพัท์ของนำมนัน้.

3.    เรียงตำมหลงักรยิำ เป็นสว่นสมบรูณ์ของกรยิำ(มสี ำเนียงแปลวำ่”น่ำ”).

4.    เรียงตำมหลงักรรมเป็นค ำขยำยกรรมนัน้.

2.    Past  Participle   คือกรยิำช่องที ่ 3  ซึง่อำจมรูีปมทำจำกกำรเตมิ  ed.  ก็ได ้หรือมรูีปมำจำก  กำรผนัก็ได ้ไดแ้กก่รยิำตอ่ไปน้ี   Walked,  slept, gone  .  ..etc.  มวีธีิใช้ดงัน้ี.

1.    เรียงไวห้ลงั  Verb  to  have  ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็น Perfect  tense.

2.    เรียงตำมหลงั Verb  to  be ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็นกรรมวำจก(Passive voice)ตลอดไป.

3.    เรียงไวห้น้ำนำมเป็นคุณศพัท์ของนำมนัน้.       

4.    ใช้เป็นสว่นสมบรูณ์ของกรยิำได.้

5.    ใช้เรียงตำมหลงันำมก็ได ้แตต่อ้งมบีรุพบทวลีมำขยำยเสมอ.

              3.   Perfect  Participle   คือ  “ Having  +  Verb  3”  เช่น  Having  finish  …+  Past  Simple  Tense เป็นตน้  ซึง่ Perfect  Participle น้ี ท ำหน้ำทีเ่ป็นคุณศพัท์ของประธำนในประโยคหลงั  และตอ้งมเีครือ่งหมำย  (,)  ดว้ย  ซึง่มหีลกักำรใช้มำกมำยซึ่

จบเรือ่ง   Non-finite Verb

Question   tags

                 Question   tags คือกำรต ัง้ค ำถำมตำมประโยคบอกเลำ่หรือตำมหลงัประโยคปฏเิสธ                                               .                                                   

หลกักำรสรำ้งประโยค Question   tags

1.    ใสเ่ครือ่งหมำย  Comma (,)  คร ั่นระหวำ่งประโยคหน้ำและประโยค Question   tags

2.     ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำเป็นประโยคบอกเลำ่  ประโยค Question   tags ทีต่ำมหลงัตอ้งเป็นค ำถำมปฏเิสธ.

3.     ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำเป็นประโยคปฏเิสธ ประโยค Question   tagsทีต่ำมหลงัตอ้งเป็นค ำถำมธรรมดำ

4.    ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำมกีรยิำช่วย  24  ตวั ตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่  เมือ่ท ำเป็นประโยค Question   tagsใหใ้ช้กรยิำช่วยตวันัน้มำรท ำเป็นประโยคค ำถำม.

5.    ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำไมม่กีรยิำช่วย  24  ตวั ตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่ เมือ่ท ำเป็นประโยค Question   tagsตอ่ทำ้ยใหใ้ช้ Verb to do มำช่วย.

6.   ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำเป็น Question tags อะไร ประโยค Question   tags ทีต่ำมหลงัก็ตอ้งใช้ Question   tags  ในระดบัเดียวกนันัน้.                

 7.   ประโยค Question tags  ทีถ่ำมเป็นปฏเิสธนัน้ ระหวำ่งกรยิำช่วย  24  ตวักบัค ำวำ่ not  ตอ้งใช้รูปยอ่เสมอ  คือ                 do  not         =    don’t            

                               does  not     =    doesn’t

                               will  not      =     won’t



                               shall   not    =    shan’t

                                are  not       =     aren’t     etc. 

       *ขอ้สงัเกต  need,  dear   เมือ่น ำมำใช้เป็นกรยิำแทแ้ลว้ จะเอำมำต ัง้เป็น Question   tagsไมไ่ด ้ ตอ้งใช ้ Verb  to  do มำแทน.

        *อนึง่  กรยิำ  Used  to  เมือ่ท ำเป็น Question   tags ไมน่ยิมใช ้ used   ขึน้ตน้ประโยคของมนั  แตน่ยิมใช ้ did  มำแทนทุกคร ัง้ (เช่นเดียวกบั  Verb to  have  ถำ้แปลวำ่รบัประธำน, ไดร้บั โดยมไิดแ้ปลวำ่ ม)ี.

กำรใช้ Question   tags  ตำมหลงัประโยคค ำส ั่ง

           ถำ้ประโยคบอกเลำ่นัน้เป็นประโยคค ำส ั่ง ,ค ำเตือน,ขอรอ้ง,เช้ือเชญิ  เพือ่ใหป้ระโยนัน้สภุำพยิง่ขึน้ ตอ้งใช้รูปเดียวคือ.

………………………………,  

Will   you  ?

                        

          

กำรใช้ Question   tags  ตำมหลงัส ำนวน  Let’s,  Let  me

             ประโยค Question   tags  ยงัใช้ตำมหลงัส ำนวน  Let’s ,  Let  me  ทีม่สี ำนวนกำรพูดอนัหนึง่ส ำหรบัใช้ชกัชวนได้  แตต่อ้งใช้รูปเดียวคือ

………………………………,   

 Shall   we ?

       

                ถำ้ประโยคขำ้งหน้ำขึน้ตน้ดว้ย  Let  me   ประโยค Question   tags  ตอ้งใช้รูปเดียวคือ

……………………………,  

Will  you  ?

                                      กำรตอบประโยคค ำถำมทีเ่ป็น Question   tags

                ใหต้อบดว้ย  Yes, หรือ  No   เทำ่นัน้และตอบได ้ 2  อยำ่งคือ

1.    ตอบแบบส ัน้  [Short  Answer].

2.    ตอบแบบยำว  [long  Answer].

    ตวัอยำ่ง       :    แบบส ัน้   Yes, I  am    ,  No,  he  isn’t.

                    :    แบบยำว    Yes,  I  am  a  student.   ,  No he isn’t here.



จบเรือ่ง Question   tags

prefixes     and  suffixes

                  prefixes   แปลวำ่ อปุสรรค   หมำยถงึค ำทีใ่ช้เตมิเขำ้ขำ้งหน้ำค ำอืน่แลว้ท ำใหค้ ำเดมินัน้มคีวำมหมำยผดิไปจำกเดมิ          

                  prefixes   ทีพ่บเห็นบอ่ยมอียู่   10  ค ำ คือ

(])  Un   (ไม)่  ใช้เตมิหน้ำคุณศพัท์  (adj.)  หรือกรยิำวเิศษณ์(adv.)  แลว้ท ำใหค้ ำน ัน้มคีวำมหมำยตรงขำ้ม เช่น…

                   happy  (มคีวำมสขุ)              ®            unhappy (ไมม่คีวำมสขุ)

                   wise  (ฉลำด)                      ®             unwise (ไมฉ่ลำด)

                   suitable (เหมำะสม)             ®             unsuitable (ไมเ่หมำะสม)             

(2)   Im (ไม)่    ใช้เตมิหน้ำค ำคุณศพัท์  ( adj.)  เทำ่นัน้แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยตรงขำ้ม   เช่น…

                   possible (เป็นไปได)้            ®           impossible (เป็นไปไมไ่ด)้

                   proper (ถูกตอ้ง)                   ®           improper (ไมถู่กตอ้ง)

                   pure (บรสิทุธิ)์                      ®          impure (ไมบ่รสิทุธิ)์

(3) In  (ไม)่  ใช้เตมิหน้ำคุณศพัท์  (adj.)  เทำ่นัน้  แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยตรงขำ้ม  เช่น…

direct (ตรง)                           ®          indirect  (ไมต่รง)

complete  (สมบรูณ์)             ®           incomplete  (ไมส่มบรูณ์)

expensive (แพง)                    ®          inexpensive (ไมแ่พง)

(4)  Re (อกี)   ใช้เตมิหน้ำค ำกรยิำ หรือค ำนำมทีม่ำจำกกรยิำเทำ่นัน้  แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยวำ่ “ท ำอกี”  เช่น …            .            write (เขียน)                     ®              rewrite (เขียนใหม)่

                           speak  (พูด)                      ®              respeak  (พูดอกี)

                           birth  (เกดิ)                       ®              rebirth    (เกดิอกี)

(5)   Dis   (ไม)่  ใช้เตมิหน้ำกรยิำ  หรือเตมิหน้ำคุณศพัท์  แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยตรงกนัขำ้ม   เช่น…

                            like  (ชอบ)                    ®                dislike  (ไมช่อบ)

                            appear  (ปรำกฏ)             ®                 disappear(ไมป่รำกฏ)

                            agree    (เห็นดว้ย)           ®                 disagree   (ไมเ่ห็นดว้ย)

                            use   (ใช)้                      ®                disuse    (เลกิใช้)



(6) Mis  (ผดิ) ใช้เตมิหน้ำค ำกรยิำเทำ่นัน้  แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยวำ่”กระท ำผดิ”  เช่น …

                            understand  (เขำ้ใจ)            ®            misunderstand(เขำ้ใจผดิ)

                            spell (สะกดตวั)                   ®            misspell  (สะกดตวัผดิ) 

          call  (เรียก)                        ®            miscall (เรียกผดิ)

(7) per (กอ่น)  ใช้เตมิหน้ำค ำนำม  หรือกรยิำใหม้คีวำมหมำยวำ่”กอ่น”หรือ”ท ำกอ่น”   เช่น…

                             pay  (จำ่ย)                                    ®           prepay  (จำ่ยลว่งหน้ำ)

                             history  (ประวตัศิำสตร์)                  ®           prehistory  (กอ่นประวตัศิำสตร์)

(8)    Tri  (สำม)   ใช้เตมิหน้ำค ำนำม แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยวำ่”สำม”  เช่น…

                            angle  (เหลีย่ม)                        ®             triangle  (สำมเหลีย่ม)

                            cycle  (จกัรยำน)                      ®             tricycle  (รถสำมลอ้)

(9)    Bi  (สอง)   ใช้เตมิหน้ำค ำนำม แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยวำ่”สอง”   เช่น…

                             cycle (จกัรยำน)               ®           bicycle (จกัรยำนสองลอ้)

                             polar  (ข ัว้โลก)                ®           bipolar  (มสีองข ัว้โลก)

                             sexual  (เพศ)                   ®           bisexual  (มสีองเพศ)

(10)   En    ใช้เตมิหน้ำค ำนำม หรือคุณศพัท์ใหค้ ำน ัน้กลบัเป็นกรยิำ เช่น…

                              camp (คำ่ยพกั)               ®            encamp  (ต ัง้คำ่ย)

                              sure   (แน่ใจ)                 ®            ensure   รบัประกนั)

                              large   (ใหญ)่                 ®            enlarge    (ขยำยใหใ้หญ)่ 

                     Suffix   แปลวำ่  ปจัจยัส ำหรบัปรุงแตง่ค ำอืน่ใหเ้ป็นนำมบำ้ง เป็นกรยิำบำ้ง แลว้มคีวำมหมำยเปลีย่นไป          (โดยกำรเตมิขำ้งหลงัค ำตำ่งๆ)  ทีพ่บเห็นบอ่ยๆมอียู่ 8 ตวัคือ.

1.    er  (ผู)้  ใช้เตมิขำ้งหลงักรยิำ หรือค ำนำม ใหห้มำยถงึบคุคลหรือผูก้ระท ำ   เช่น…

                             teach  (สอน)                     ®           teacher  (ผูส้อน,ครู)

                             run   (วิง่)                           ®           runner  (ผูว้ิง่)

                             speak   (พูด)                      ®           speaker  (ผูพู้ด)

2.   or  (ผู)้   ใช้ส ำหรบัเตมิขำ้งหลงักรยิำอยำ่งเดียว   เช่น…

                              act (กระท ำ)                              ®        actor  (ผูแ้สดง)



                              govern  (ปกครอง)                     ®        governor  (ผูป้กครอง,ผูว้ำ่)

                              direct (ควบคุม)                         ®        director(ผูอ้ ำนวยกำร)

3.    en  (ท ำดว้ย) ใช้เตมิหลงัค ำนำมใหก้ลำยเป็นกรยิำ  เช่น….

                              gold  (ทอง)                         ®         golden  (ท ำดว้ยทอง)

                              wood  (ไม)้                          ®        wooden  (ท ำดว้ยไม)้

                             light  (แสงสวำ่ง                      ®        lighten  (ท ำใหม้แีสงสวำ่ง) 

4.   ly  (อยำ่ง)   ใช้เตมิหลงัคุณศพัท์ ใหก้ลำยเป็นกรยิำวเิศษณ์   เช่น…

                     slow  (ช้ำ)           ®          slowly  (อยำ่งช้ำ)

                     quick  (เร็ว)           ®         quickly  (อยำ่งเร็ว)

                     happy  (มคีวำมสขุ)  ®         happily  (อยำ่งมคีวำมสขุ)

5  ful  (ม)ี ใช้เตมิหลงันำมบำ้ง กรยิำบำ้ง ใหก้ลำยเป็นคุณศพัท์  เช่น….

                   beauty        (ควำมสวย)      ®       beautiful(มคีวำมสวย)

                            use  (ใช)้                ®        useful  (มปีระโยชน์)

                   wonder       (สงสยั)          ®       wonderful  (มคีวำมประหลำดใจ)

6.  less   (ปรำศจำก ไมม่)ี  ใช้เตมิหลงันำม ใหก้ลำยเป็นคุณศพัท์  เช่น…

                   job  (งำน)              ®     jobless  (ไมม่งีำน)

                   live  (ชีวติ)             ®     lifeless  (ไมม่ชีีวติ)

could  (เมฆ)          ®        coldness(ปรำศจำกเมฆ)

7.   ness  (ควำม) ใช้เตมิหลงัคุณศพัท์ ใหเ้ป็นค ำนำม  เช่น…

                   happy  (มคีวำมสขุ)    ®     happiness  (ควำมสขุ)

                   light  (เบำ)             ®     lightness  (ควำมเบำ)

                   soft  (นุ่ม)               ®        softness  (ควำมนุ่ม)

8.   y  (ม)ี  ใช้เตมิหลงัค ำนำม ใหเ้ป็นคุณศพัท์  เช่น…

                   sun  (ดวงอำทติย์)      ®     sunny  (มแีสงแดด)

                   stone  (หนิ)           ®     stony (มหีนิมำก)

                   storm  (พำยุ)           ®     stormy (มพีำยุมำก)



                                  

จบ   prefixes  an   suffixes



ค ำกรยิำวเิศษณ์   (ค ำขยำยกรยิำ  ฯลฯ   ยกเวน้นำม  กบั  สรรพนำม)   

ค ำอทุำน  (ค ำทีเปลง่ออกมำลอยๆ  เพือ่แสดงควำมรูส้กึของอำรมณ์)

          ในภำษำองักฤษนัน้กำรสรำ้งประโยคจะใช้ค ำตำ่งๆเหลำ่น้ีมำแตง่เป็นประโยคขึน้  ซึง่ค ำแตล่ะชนดิน้ีจะมลีกัษณะเฉพำะของตนเอง   

คือมหีน้ำทีต่ำ่งกนัและมกีำรวำงตวัตำ่งกนัดว้ย   ซึง่ตอ่ไปน้ีจะไดอ้ธบิำยพ้ืนฐำนเรือ่งหลกักำรใช้ค ำตำ่งๆ เหลำ่น้ีและหลกักำรแตง่ประโยคอยำ่งงำ่ยๆ

สำมำนยนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ไมช้ี่เฉพำะของ คน สตัว์ สิง่ของ และสถำนที ่เช่น man, dog, pen, school ….

วสิำมำนยนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่เฉพำะของคน สตัว์ สิง่ของ และสถำนที ่และจะตอ้งเขียนดว้ยตวัใหญเ่สมอ เช่น Ladda, Dang, Diccky, Toyota, Thailand …

สมหุนำม ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของหมูค่ณะ, กลุ่ม, ฝูง เป็นตน้  สว่นมำกมกั จะเป็นค ำผสมทีค่ร ั่นดว้ย of เสมอ  และสมหุนำมน้ีตอ้งถือวำ่เป็นนำมพหพูจน์ตลอดไป 

ดงันัน้กริยิำจงึตอ้งใช้ใหเ้ป็นพหพูจน์ดว้ย (อนึง่บำงค ำอำจเป็นค ำค ำเดียวก็ได

วตัถุนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของเน้ือวตัถุ  ซึง่สว่นมำกก็ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นของเหลว, แร,่ ธำต,ุโลหะ แตน่ำมบำงชนดิเมือ่ยงัไมแ่ยกก็จดัเป็น  common Noun   แตเ่มือ่แยกแลว้จะมำเป็น   Material Noun   เช่น   cow,  ox, ววัมำแบง่เป

อำกำรนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของลกัษณะ, สภำวะ,  และกำรกระท ำ  นำมจ ำพวกน้ีไมม่ตีวัตน  เป็นเพียงกริยิำอำกำรเทำ่นัน้ มสี ำเนียงแปลวำ่ กำร หรือ ควำม  ขึน้ตน้ เช่น happiness  ควำมสขุ,  Slavery  ควำมเป็นทำส ,  eating  กำรกนิ เ

Pronoun (ค ำสรรพนำม) คือค ำทีม่ไีวส้ ำหรบั(พูด,เขียน)แทนชือ่ของคน,สตัว์,สิง่ของ,และสถำนทีเ่พือ่ป้องกนัมใิหก้ลำ่วชือ่น ัน้ซ ำ้ๆซำกๆ ซึง่เป็นกำรฟงัไมไ่พเรำะ

1. Personal Pronoun บรุุษสรรพนำม คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนชือ่ของผูพู้ด, ผูฟ้งั, และผูท้ีถู่กกลำ่วถงึ  ซึง่มอีอยู่ 2  พจน์  3  บรุุษ คือ



2.  Possessive Pronoun สำมสีรรพนำม   คือสรรพนำมทีใ่ช้แสดงควำมเป็นเจำ้ของ ซึง่ก็คือบรุุษสรรพนำมรูปที ่ 4  นั่นเอง  เวลำใช้ไมต่อ้งมนีำมตำมหลงั  มหีน้ำที ่3 อยำ่งคือ

2.3  ใช้เรียงตำมหลงับรุพบท(ค ำเชือ่มค ำ) เพือ่เน้นควำมเป็นเจำ้ของใหช้ดัเจนขึน้ไดเ้ช่น  A   friend  of  yours  was  killed  last  night.    

              3.  Definite Pronoun นยิมสรรพนำม  คือสรรพนำมทีช้ี่เฉพำะและใช้แทนนำมได ้ทีน่ยิมใช้แพรห่ลำยมอียู่ 6 ตวัคือ  (รวมท ัง้ which ดว้ย)

   4.   Indefinite pronoun อนยิมสรรพนำม คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนนำมไดท้ ั่วไป ไมเ่ฉพำะเจำะจงวำ่แทนคนนัน้คนน้ีโดยตรง  (ตรงขำ้มกบั Definite Pronoun)  ไดแ้กค่ ำวำ่  some,  any,  all,  someone,  somebody,  anybody,  few,  everyone,  many,  nobody,   everybody,  othe

*ขอ้สงัเกต ท ัง้นยิมสรรพนำมและอนยิมสรรพนำม  ถำ้ใช้โดยมคี ำนำมอืน่ตำมหลงัจะกลำยเป็นค ำคุณศพัท์ไป  แตถ่ำ้ใช้โดยไมม่คี ำนำมอืน่ตำมหลงัจงึจะเป็นนยิมสรรพนำมหรืออนยิมสรรพนำม.

               5. Interrogative pronoun ปฤจฉำสรรพนำม  คือสรรพนำมทีใ่ช้เป็นค ำถำม  และตอ้งไมม่นีำมตำมหลงัดว้ยจงึจะเรียกวำ่เป็นปฤจฉำสรรพนำม  ไดแ้ก ่   Who  ,  whom,  whose  ,  what,  which     ซึง่มวีธีิใช้ดงัน้ี.

·Whom  (ใคร)  ใช้ถำมถงึบคุคลและเป็นกรรมของกริยิำหรือบรุพบท  (บำงคร ัง้ใช้ Who แทน). เช่น Whom  do  you  love ?  คุณรกัใคร ?.

·Whose  (ของใคร)  ใช้ถำมถงึเจำ้ของ  และตอ้งเป็นบคุคลเทำ่นัน้ เช่น.  Whose  is  the  car ?  รถคนัน้ีเป็นของใคร

                       -   ถำ้เป็นประธำนตอ้งไมใ่ช้กรยิำอะไรมำช่วยท ัง้สิน้ เช่น What  delayed  you ? อะไรท ำใหคุ้ณลำ่ช้ำ.

                      ·   Which  (สิง่ไหน อนัไหน)  ใช้ถำมถงึสตัว์, สิง่ของ, เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  ถำ้เป็นประธำนไมต่อ้งใช้กรยิำอืน่มำช่วย  Which  is  the  best?  อนัไหนดีทีส่ดุ ?.(  อนึง่  ปฤจฉำสรรพนำม Whose  ,which,  what น้ี  ถำ้ใช้โดยมนีำมอืน่ต



                      6.   Relative  Pronoun   ประพนัธ์สรรพนำม  คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนทีอ่ยู่ขำ้งหน้ำ และในขณะเดียวกนัก็ท ำหน้ำทีเ่ชือ่มประโยค ซึง่อำจเป็นประธำนของประโยคหลงัไดด้ว้ย  ไดแ้ก ่Who,  Whom,   Whose, Which,  Where,  what,  when, why,  that .

·Who  (ผูซ้ึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลและบคุคลนัน้จะตอ้งเป็นผูก้ระท ำดว้ย เช่น    The  man  who  came  here  last  week  is  my  cousin.  ชำยผูซ้ึง่มำทีนี่เ่มือ่สปัดำห์ทีแ่ลว้เป็นลูกพีลู่กน้องของฉนั.

·Whom  (ผูซ้ึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลและบคุคลนัน้ตอ้งเป็นผูถู้กกระท ำดว้ย เช่น The  boy  whom  you  saw  yesterday  is  my  brother. เด็กชำยผูซ้ึง่คุณพบเมือ่วำนน้ีเป็นน้องชำยของผม.

·Whose (ผูซ้ึง่…..ของเขำ)   ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลเพือ่แสดงควำมเป็นเจำ้ของนำมทีต่ำมหลงั ดงันัน้เมือ่ม ีWhose ก็ตอ้งมนีำมตำมหลงั Whose เสมอ  เช่น  The  girl  whose  father  is  a  teacher  goes  to  school  every  day.   เด็กหญงิผูซ้ึง่พ่อของเขำเป็นครูนัน้ไ

 ·Which  (ที,่ซึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสตัว์ สิง่ของ เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม   The  animal            which  has  wing  is  a  bird.  สตัว์ทีม่ปีีกนัน้คือนก(เป็นประธำนของอนุประโยค  has  wings) The  kitten  which  I  gave  to  my  aunt  is  very  naughty. 

·Where  (อนัเป็นที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสถำนที ่เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  The  night  club is  the  place  where  is  not  suitable  for children. ไนท์คลบัเป็นสถำนทีท่ีไ่มเ่หมำะสมส ำหรบัเด็กๆ(เป็นประธำนของอนุประโยค is  not  suitable  for  children )  Th

·What  (อะไร,สิง่ที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสิง่ของ นำมที ่What ไปแทนท ำหน้ำทีเ่ป็นประพนัธ์สรรพนำมนัน้ไมต่อ้งปรำกฏใหเ้ห็นอยู่ขำ่งหน้ำเหมอืนประพนัธ์สรรพนำมตวัอืน่ ท ัง้น้ีเพรำะถูกละไวใ้นฐำนะทีเ่ขำ้ใจแลว้ เช่น I  know  what  is  in  the  box.  ฉนัรูว้ำ่อะไรอยู่ในก

·When  (เมือ่,ที)่  ใช้แทนนำมทีเ่กีย่วกบัเวลำ ,วนั,  เดือน,ปี  เช่น  Sunday  is  the  day  when  we  don’t  work.  วนัอำทติย์คือวนัทีเ่รำไมท่ ำงำน.

·Why  (ท ำไม)   ใช้แทนนำมทีเ่ป็นเหตุผล  (สว่นมำกใช้แทน reason ) เช่น This  is  the  reason  why  I  go  to  Hong  Kong. น้ีคือเหตุผลทีว่ำ่ ท ำไมผมจงึไปฮอ่งกง. 

                ·   That  (ที,่ซึง่)   ใช้แทนคน, สตัว์, สิง่ของ, และสถำนทีไ่ด ้แตต่อ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์  4  ประกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่  อนัไดแ้ก ่ :-

    1.    เป็นนำมทีม่คีุณสมบตัสิงูสดุมำขยำยอยู่ขำ้งหลงั เช่น  He is the tallest  man  that  I   have  ever seen. เขำเป็นคนสงูทีส่ดุเทำ่ทีผ่มเคยเห็นมำ.   

2.    เป็นนำมทีม่เีลขจ ำนวนนบัทีม่ำขยำยอยู่ขำ้งหน้ำ  เช่น China  is  the  first  country  that  I am  going  to  visit. จีนเป็นประเทศแรกทีข่ำ้พเจำ้จะไปเทีย่ว.

3.    เป็นนำมทีม่ีคุณศพัท์บอกปรมิำณมำขยำยอยู่ขำ้งหน้ำ เช่น She has much money  that  she  give  me.  หลอ่นมเีงนิอยู่มำกทีห่ลอ่นจะใหผ้ม. 

                           4.    เป็นสรรพนำมผสมตอ่ไปน้ีตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่แลว้ คือ someone,  somebody,  something,  anyone,  anything,  anybody,  anyone,  everything,  no  one,  nothing,  etc.  เช่น    There  is  nothing  that  I can  do  for  you.   ไ

          7.  Reflexive   Pronoun   สรรพนำมสะทอ้นหรือเน้น  ไดแ้กบ่รุุษสรรพนำมที ่5  นั่นเอง  อนัไดแ้ก ่  myself,  yourself,  ……. Themselves.   เวลำใช้มวีธีิใช้  4  อยำ่งคือ  :-

                                1.  เรียงไวห้ลงัประธำน  เมือ่ตอ้งกำรเน้นวำ่ประธำนเป็นผูก้ระท ำกจินัน้ดว้ยตนเอง เช่น  I   myself  study  English.   ผมเรียนภำษำองักฤษดว้ยตนเอง.

2.    เรียงไวห้ลงักรยิำ เมือ่บอกวำ่ผลกำรกระท ำนัน้เกดิจำกผูก้ระท ำเองเช่น   I  will  punish  myself  if  I do  mistakes  ผมจะลงโทษตวัเอง  หำกผมท ำผดิ. 

3.    เรียงไวห้ลงักรรม  เมือ่ตอ้งกำรเน้นกรรมนัน้เช่น   I   spoke   to  the  President   himself .  ผมไดพู้ดกบัตวัทำ่นประธำนำธบิดีเอง.

8.  Distributive   Pronoun    วภิำคสรรพนำม   คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนค ำนำมในกำรแบง่หรือจ ำแนกออกเป็นครึง่หนึง่, สิง่หนึง่, หรือตวัหนึง่  วภิำคสรรพนำมทีน่ยิมใช้กนัมำกคือ

each   แตล่ะ,  either   คนใดคนหนึง่,   neither  ไมใ่ช่ท ัง้สอง  หรือไมใ่ช่ท ัง้สอง  เช่น  There  are  ten  boy  .  Each   has  one  hundred  bath.   มเีด็กอยู่ 10  คน  แตล่ะคนมเีงนิอยู่คนละ  100  บำท.

*   ขอ้สงัเกต   วภิำคสรรพนำมถำ้ใช้ลอยๆเป็นสรรพนำม  แตถ่ำ้ใช้โดยมนีำมอืน่ตำมหลงัจะเป็นคุณศพัท์                             

                ในกำรสรำ้งประโยคนัน้จะตอ้งใช้กรยิำใหส้อดคลอ้งกบัพจน์ของตวัประธำน  ถำ้ประธำนเป็นเอกพจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นเอกพจน์  ถำ้ประธำนเป็นพหพูจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นพหพูจน์    ซึง่หลกัในกำรดูวำ่นำมนัน้เป็นเอกพจน์หรือพหพูจน์นัน้ก็ใหดู้ทีท่ำ้ยศพัท์นัน้ๆคือ



                *    ขอ้ยกเวน้   มนีำมหลำยตวั หรือหลำยลกัษณะทีไ่มอ่ยู่ในหลกักำรท ัง้  ทีก่ลำ่วมำแลว้นัน้  ซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดเกนิไปทีเ่รำควรจะรูใ้นขณะน้ี  ดงันัน้จะไมก่ลำ่วถงึกรณีทีย่กเวน้เหลำ่น้ี   ถำ้ใครสนใจอยำกรูม้ำกขึน้ก็พงึหำศกึษำเอำเองตอ่ไป.

                 Article   คือค ำทีใ่ช้น ำหน้ำนำม    คือค ำนำมในภำษำองักฤษทุกตวั เวลำพูด-เขียนจะตอ้งม ีArticle น ำหน้ำท ัง้สิน้(ยกเวน้บำงตวัทีจ่ะกลำ่วตอ่ไป) 



*  ขอ้ยกเวน้  หำ้มใช้  A น ำหน้ำ  คือนำมบำงตวัทีข่ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ  แตอ่ำ่นออกเสยีงสระทีอ่ยู่ถดัไป  นำมตวันัน้ใหใ้ช้  AN  น ำหน้ำแทน  (ม ี  H  เทำ่นัน้)

               *  ขอ้ยกเวน้   หำ้มใช้   AN  น ำหน้ำคือ  นำมบำงตวัทีข่ึน้ตน้ดว้ยสระ  แตอ่ำ่นออกเสยีงเป็นพยญัชนะ”ย”  นำมตวันัน้ใหใ้ช้  A  น ำหน้ำแทน  (ม ี  U  และ  E  เทำ่นัน้).



                                 2.   นำมทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้วำ่หำ้มใช้  THE  น ำหน้ำ(ซึง่มขีอ้หำ้มมำกมำยแตจ่ะไมก่ลำ่วถงึ)

     * อนึง่แมล้กัษณะของประโยคจะไมม่คี ำบง่ช้ีเฉพำะเอำไว ้ แตถ่ำ้นำมนัน้เป็นทีรู่จ้กักนัดีระหวำ่งผูพู้ดและผูฟ้งั  ก็ใหใ้ช้ THE  น ำหน้ำได.้

           * มีหลกัพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งคือ  นำมใดก็ตำมทีเ่ป็นเอกพจน์นบัได้  ทีก่ล่ำวขึน้มำลอยๆ ใหเ้ตมิ a  , an  ทนัที  แต่ถ้ำนำมนัน้ถูกยกขึน้มำกล่ำวอีกเป็นคร ัง้ที ่  2  ใหเ้ตมิ   the   ทนัที.

*   อนึง่ยงัมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัค ำนำมบำงตวัวำ่นำมตวัใดใช้เฉพำะ A, AN และนำมตวัใดใช้เฉพำะ THE   ซึง่เป็นค ำนำมพเิศษ แตใ่นทีน้ี่จะไมก่ลำ่วถงึ.

               *  อนึง่กำรใช้  Adj.  แบบ 1 และ 2 นัน้เป็นกำรใช้ Adj.  แบบท ั่วๆไป    แตย่งัม ี Adj.  พเิศษหลำยตวัทีบ่งัคบัวำ่จะตอ้งใช้วธีิใดวธีิหนึง่เทำ่นัน้ ซึง่เรำจะไมก่ลำ่วถงึ.

2.    Proper  Adj.  คุณศพัท์บอกชือ่เฉพำะ(บอกสญัชำต)ิคือเป็นAdj. ทีม่รูีปมำจำกค ำนำมทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ เช่น Thai  (มำจำก Thailand), English (มำจำก England)…

3.    Quantitative  Adj.  คุณศพัท์บอกปรมิำณ(วำ่มำกหรือน้อยเทำ่นัน้)  ไดแ้กค่ ำวำ่ many,  much,  little,  some,  any, all .  เช่น    He  has  many  friend  เขำมเีพือ่นมำก.

5.    Demonstrative Adj.  คุณศพัท์ช้ีเฉพำะ(เจำะจงวำ่เป็นคนนัน้คนน้ี มไิดห้มำยถงึคนอืน่)ไดแ้กค่ ำวำ่  the,  same,  this,  that,  these,  those,  such,  such  a . เช่น He  is  in  the same  room. เขำอยู่หอ้งเดียวกนั.

6.    Possessive  Adj.  คุณศพัท์บอกเจำ้ของ(มรูีปมำจำกบรุุษสรรพนำมที ่3 )แตเ่วลำใช้จะตอ้งมนีำมตำมหลงัดว้ยเสมอ  ไดแ้กค่ ำวำ่  my,  your,  our,   his,  her,  its,  there . เช่น   His  dog  is  white.   สนุขัของเขำสขีำว.

7.    Interrogative  Adj.  คุณศพัท์ค ำถำม (ใช้ขยำยนำมเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำม ตอ้งวำงไวห้น้ำนำมเสมอ ถำ้ไมม่นีำมตำมหลงัมนัจะเป็นปฤจฉำสรรพนำม) ไดแ้กค่ ำวำ่ What (อะไร), Which (อนัไหน) ,Whose (ของใคร) เช่น  Whose  house  is  that ? นัน้คือบำ้นของใคร ? .

8.     Distributive  Adj.  คุณศพัท์แบง่แยก(ใช้ขยำยำนำมเพือ่แบง่แยกใหเ้ป็นรำยบคุคลหรือรำยสิง่ตำมทีผู่พู้ดตอ้งกำร) และนำมทีถู่กขยำยนัน้ตอ้งเป็นเอกพจน์ตลอดไป ไดแ้กค่ ำวำ่  each,  (แตล่ะ),  either (อนัใดอนัหนึง่, คนใดคนหนึง่),  neither (ไมท่ ัง้สอง),  every  (ท



                   3. Adverbs of  frequency  กรยิำวเิศษณ์บอกควำมสม ่ำเสมอ ไดแ้กค่ ำวำ่ always,  often,  again,   usually,  …

                  4.Adverbs  of  Manner  กรยิำวเิศษณ์บอกอำกำร  ไดแ้กค่ ำวำ่  well,  slowly,  .    quickly, fast..

                  5.   Adverbs of  Quantity  กรยิำวเิศษณ์บอกปรมิำณมำกน้อย ไดแ้กค่ ำวำ่  Many,     much,  very,  too,  quite…

                  6.  Adverbs  of  affirmation  or  negation กรยิำวเิศษณ์บอกกำรรบัหรือปฏเิสธ ไดแ้กค่ ำวำ่  yes, no,  not,  not at all…

         2.   Interrogative Adverbs      กรยิำวเิศษณ์ค ำถำม  ใช้ขยำยกรยิำเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำม (ตอ้งวำงไวห้น้ำประโยคเสมอ)  แบง่ได ้6 หมวด  คือ

 4.   บอกกรยิำอำกำร  ไดแ้กค่ ำวำ่  How  (อยำ่งไร)(ใช้กบั do).                                       5.   บอกปรมิำณ  ไดแ้กค่ ำวำ่   How   much (มำกเทำ่ไร).

          3.   Conjunctive Adverbs  กรยิำวเิศษณ์สนัธำน  ใช้เชือ่มประโยคหน้ำและหลงัใหส้มัพนัธ์กนั ไดแ้กค่ ำวำ่  Why,  Where,  When,  How,  Whenever,  While ,  As, Wherever..      



Verb  (กรยิำ)  คือค ำทีแ่สดงถงึกำรกระท ำหรือถูกกระท ำของค ำทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน(หรือค ำทีท่ ำหน้ำทีช่่วยกรยิำดว้ยก็ได้)  เพือ่บอกถงึ  Tense (ช่วงเวลำทีก่ระท ำ) Voice (ผูพู้ด)  Mood  (อำรมณ์ ?)

         1.  สกรรมกรยิำ  คือกรยิำทีต่อ้งมกีรรมมำรบัจงึจะไดเ้น้ือควำมสมบรูณ์    เช่น   Kick (เตะ),              Eat (กนิ)   เป็นตน้.

*อนึง่  สกรรมกรยิำบำงตวัหรือบำงประโยค ตอ้งมตีวัขยำยกรรมมำรบั จงึจะไดเ้น้ือควำมสมบรูณ์   เช่น  The  people   made  him  king. (ประชำชนแตง่ต ัง้ใหเ้ขำเป็นพระรำชำ)  เป็นตน้.

2.  อกรรมกรยิำ  คือกรยิำทีม่เีน้ือควำมอยู่ในตวัสมบรูณ์แลว้  ไมต่อ้งมกีรรมมำรบั   เช่น Run, sleep, swim, sit.  เป็นตน้  แตอ่กรรมกรยิำบำงตวัก็ตอ้งมตีวัขยำยกริยิำเพือ่ใหป้ระโยคไดใ้จควำมสมบรูณ์  ซึง่อกรรมกรยิำนัน้ก็ไดแ้ก ่Verb  to  be  (เป็น, อยู,่ คือ) Verb 

3.    กรยิำนุเครำะห์   หรือกรยิำช่วย  ไดแ้กก่รยิำทีไ่ปท ำหน้ำทีช่่วยกรยิำตวัอืน่  เพือ่ใหเ้ป็น  Mood,  Voice,  Tense    ซึง่กรยิำเหลำ่น้ีใช้เป็นกรยิำแทก็้ได้  ใช้เป็นกรยิำช่วยก็ได ้ มอียู่ท ัง้หมด  24  ตวั  คือ.



*ขอ้สงัเกตวำ่จะเป็นกรยิำแทห้รือเป็นกริยิำช่วยก็ใหดู้วำ่  ถำ้กรยิำตวัใดตวัหนึง่จำก  24  ตวัน้ีอยู่ในประโยคเพียงล ำพงัไมม่กีรยิำอืน่มำรว่มอยู่ดว้ย  ก็เป็นกรยิำแท ้  แตถ่ำ้มกีรยิำอืน่มำรว่มอยู่ดว้ยก็ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรยิำช่วย  เช่น.

                     2.    วำงไว้หน้ำกรยิำช่อง  3  (เฉพำะสกรรมกรยิำ) ท ำใหป้ระโยคนัน้เป็นกรรมวำจก(เอำกรรมขึน้ต้นประโยค)  มีส ำเนียงว่ำ  ถูก  เช่น  A glass is broken.    แก้วถูกท ำใหแ้ตกเสียแล้ว  เป็นต้น.

                       3.   วำงไว้หน้ำกรยิำ สภำวมำลำ Infinitive   แปลว่ำ  จะต้อง  มีควำมหมำยเป็นอนำคต  เพื่อแสดงควำมจงใจ  เช่น   I am  to  see  my  home  every  year.    ฉนัต้องไปเยี่ยมบำ้นของฉนัทุกๆปี  เป็นต้น.  

                        2.    ช่วยท ำประโยคบอกเลำ่ใหเ้ป็นประโยคปฏเิสธเหมอืนกรณีขอ้  1  (เตมิ ing                  .                                    .                               หลงั  do,  dose )



3.    ใช้ในประโยคทีใ่หผู้อ้ืน่ท ำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ให้  ในกรณีน้ีตอ้งใช้รูปประโยค    Have  +  noun  +  Verb 3  .  เช่น  He   has  his  house  repaired.  เขำใหช้่ำงซอ่มแซมบำ้นของเขำ.



            ใช้ไดก้บัทุกบรุุษและทุกพจน์(สว่นมำกใช้เป็นกรยิำช่วยในประโยคค ำถำมและประโยคปฏเิสธเทำ่นัน้ และกรยิำแทท้ีต่ำมหลงั  Need  ไมต่อ้งใช ้ To  น ำหน้ำ).

                    Dear   ถำ้เป็นกรยิำช่วยแปลวำ่ “ กลำ้”       ใช้ไดก้บัทุกบรุุษและทุกพจน์     และเป็น“ ปจัจุบนักำล   ค ำตำมหลงัไมม่ี   To.

                                 Ought  to    แปลวำ่   “ควรจะ”  เป็นกรยิำพเิศษเหมอืน is  หรือ  do  นั่นเอง    อำจใช ้  should   แทนก็ได ้ แตค่วำมหมำยอำจจะออ่นกวำ่.

                                  Used  to    แปลวำ่  “เคย”  เป็นกรยิำพเิศษหมำยควำมวำ่ “เคยกระท ำอยำ่งใด อยำ่งหนึง่เป็นประจ ำ แตบ่ดัน้ีไมไ่ดก้ระท ำแลว้”(กรยิำตำมหลงั   ตอ้งเป็นกรยิำช่อง 1 ตลอดไป  และใช ้ used  to   เหมอืน   is    หรือ   do  ).

   Conjunction   (ค ำสนัธำน) คือค ำทีใ่ช้เชือ่มประโยคตอ่ประโยค  ค ำตอ่ค ำ  หรือระหวำ่งกรยิำตอ่กรยิำ                Conjunction         แบง่ออกเป็น 2  ชนดิคือ



                     Conjunction   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ย         และใช้กนัแพรห่ลำยมดีงัน้ี    and,  or,  but,  because, so,  as,  for,  whether,  until,  after,  before,  if,  though,  that,  when,  beside   เช่น  He  is  sick  so  he  go  to  see  doctor.

                    -  Either….or    แปลวำ่”ไมอ่นัใดก็อนัหนึง่” ใช้เลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ถำ้ไปควบประธำน 2 ค ำจะใช้กรยิำเป็นรูปเอกพจน์หรือพหพูจน์นัน้ขึน้อยู่กบัประธำนตวัหลงั  เช่น   Either  he  or  I  am  mistaken. ไมเ่ขำก็ผมเป็นผูผ้ดิ.

                  -  Neither…..or   แปลวำ่ “ไมท่ ัง้สอง”  ไวส้ ำหรบัปฏเิสธโดยสิน้เชงิ(กรยิำถือตำมประธำนตวัหลงั).เช่น  เช่น  Neither   you  nor  he  studies  mathematics.  ท ัง้คุณและเขำไมไ่ดเ้รียนคณิตศำสตร์. 

                  -  As  well  as  แปลวำ่ "เช่นเดียวกนักบั"  (กรยิำถือตำมประธำนตวัหน้ำ) เช่น He  as  well  as  I  is  sick  เขำก็เช่นเดียวกนักบัผมไมส่บำย.

                    -  Not  only………but  also     แปลวำ่  “ ไมเ่พียงแต…่…..เทำ่นัน้ แตย่งัอกีดว้ย”  ใช้เน้นน ้ำหนกัขอ้ควำมท ัง้สองใหเ้ดน่ชดั  (แตต่อ้งมคีวำมหมำยทำงเดียวกนั)   (แตถ่ำ้มปีระธำน 2 ตวัใช้กรยิำตำมประธำนตวัหลงั )   เช่น   Malisa is not only  beauti

Preposition   (ค ำบรุพบท)    คือค ำทีใ่ช้เชือ่ม  หรือแสดงควำมส ำพนัธ์ระหวำ่งค ำตอ่ค ำ  เช่น นำมตอ่นำม,  กรยิำกบันำม,  กรยิำกบัสรรพนำม  สรรพนำมกบันำม, หรือนำมกบัสรรพนำม.

Preposition   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ยๆและนยิมใช้กนัมำกมอียู ่ 44  ค ำคือ  in,  on,  at,  under,  to,  from,  of,  off,  since,  for,  near,  around,  inside,  outside,  beneath,  towards,  into,  till,  until,  from…to,  with,  without,  by,  up,  down,  afte

                        In:     ใช้บอกเวลำทีเ่ป็นชือ่เดือน, ปี, ฤดูกำล, และสว่นของวนั เช่น  I  like  to  swim  in  the  morning.  ผมชอบวำ่ยน ้ำในเวลำเช้ำ.

At  :   ใช้เพือ่บอกเวลำเกีย่วกบัช ั่วโมง  ,  noon,  night,  midnight,  midday,  Christmas,  Easter  เพือ่บอกเวลำเฉพำะเจำะจง  เช่น  They  want  home  at  three  o’clock,  พวกเขำกลบับำ้นเวลำ 15.00 น.

On  :  ใช้เพือ่บอกเวลำทีเ่ป็นวนัของสปัดำห์  และวนัที ่ วนัส ำคญัทำงรำชกำร และวนัส ำคญัทำงศำสนำ  เช่น  on  Sunday,  On  New  Year’s  Day  , On  King’s  Birthday.  etc.

                         In  time    แปลวำ่   ทนัเวลำ  (กอ่นเวลำ, กอ่นก ำหนด).   เช่น    The  train  arrived  at  the  station  in  time.  รถไฟมำถงึสถำนีทนัเวลำ(มำถงึกอ่นเวลำ).



                            in  :  ใช้บอกสถำนทีท่ีใ่หญโ่ตก็ไดเ้ช่น   in  Thailand.  หรือใช้บอกสถำนทีท่ีเ่จำะจงภำยในแหง่ใดแหง่หนึง่ไมว่ำ่ใหญห่รือโตก็ได้  เช่น   In the house, in  a  country    เป็นตน้.

                           During:   ใช้ส ำหรบับอกระยะเวลำกำรกระท ำช่วงใดช่วงหนึง่ตำมทีร่ะบไุวใ้นประโยค      เช่น           During   visiting  Thailand,   I  had  seen  the  Emerald  Buddha  Temple.        ระหวำ่งกำรมำเทีย่วประเทศไทย  ฉนัไดไ้ปชมวดัพระแกว้ เ

                               Between: ใช้ส ำหรบัคร ั่นระหวำ่งของสองอยำ่ง หรือคนสองคน      เช่น  She  is  standing  between  you  and  me.  หลอ่นยืนอยู่ระหวำ่งคุณและผม  (เมือ่ใช้    between     ตอ้งม ี  and   ตำมเสมอ).

                              Among   : ใช้ส ำหรบัคร ั่นหรือเชือ่มนำม ทีม่จี ำนวนต ัง้แต่  3  ขึน้ไป   เช่น The  teacher  is standing  among  us  . เป็นตน้   

                     on  :  ใช้กบัยำนพำหนะทีม่สีภำพเปิดโลง่ แจง้ ไมป่กปิดก ำบงั เช่น  on a house,   on a  motor-cycle..

                               Preposition  วลี     คือบรุพบทต ัง้แต ่ 2  ตวัขึน้ไปมำรวมอยู่ดว้ยกนั  และมคีวำมหมำยเสมอืนเป็นบรุพบทค ำเดียว  แบง่ออกเป็น  2  ชนดิ คือ



               *  หมำยเหต ุ  ในเรือ่งกำรใช้บรุพบทน้ี   ยงัม ี กรยิำบำงตวัทีม่ขีอ้บงัคบัวำ่ตอ้งใช้บรุพบทตวัใดตำมหลงัอกีดว้ย  อยำ่งเช่น   belong  to  (เป็นของ ) ,  arrive  at  (มำถงึสถำนทีเ่ล็กๆ),  ask…. for  (ขอ),  agree  with  (เห็นดว้ย ตกลงดว้ย),  consis

Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสรำ้ง)ของกรยิำ  ทีแ่สดงใหเ้รำทรำบวำ่  กำรกระท ำหรือเหตุกำรนัน้ๆเกดิขึน้เมือ่ใด   ซึง่เรือ่ง  tense  น้ีเป็นเรือ่งส ำคญั  ถำ้เรำใช ้   tense  ไมถู่ก  เรำก็จะสือ่ภำษำกบัเขำไมไ่ด ้ เพรำะในประโยคภำษำองักฤษนัน้จะอยู่ในรูปของ  tense  เสม

                      [1.4]   S  +  has,have  +  been  +  Verb 1 ing  + …(บอกวำ่ไดท้ ำมำแลว้และก ำลงัท ำตอ่ไปอกี).



                      [3.3]  S  +  will,shall  +  have  +  Verb 3  +…(บอกเรือ่งทีจ่ะเกดิหรือส ำเร็จในช่วงเวลำใดเวลำหนึง่).

                      [3.4]  S  +  will,shall  +  have  +  been  + verb 1 ing  +.. ..(บอกเรือ่งทีจ่ะท ำอยำ่งตอ่เนือ่งในเวลำใด -  เวลำหนึง่ในอนำคตและจะท ำตอ่ไปเรือ่ยขำ้งหน้ำ).  

6.    ใช้ในประโยคเงือ่นไขในอนำคต    ทีต่น้ประโยคจะขึน้ตน้ดว้ยค ำวำ่    If    (ถำ้),       unless   (เวน้เสยีแตว่ำ่),    as  soon  as  (เมือ่,ขณะที)่,    till  (จนกระท ั่ง) ,   whenever   (เมือ่ไรก็ตำม),    while  (ขณะที)่   เป็นตน้.

7.    ใช้กบัเรือ่งทีก่ระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ  และมคี ำวเิศษณ์บอกเวลำทีส่ม ่ำเสมอรว่มอยู่ดว้ย  เช่น  always (เสมอๆ),  often   (บอ่ยๆ),    every  day   (ทุกๆวนั)    เป็นตน้.

1.    ใช้ในเหตุกำรณ์ทีก่ ำลงักระท ำอยู่ในขณะทีพู่ด(ใช ้ now รว่มดว้ยก็ได ้โดยใสไ่วต้น้ประโยค, หลงักรยิำ หรือสดุประโยคก็ได)้.



1.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดีต และตอ่เนือ่งมำจนถงึปจัจุบนั  และจะมคี ำวำ่ Since  (ต ัง้แต)่ และ for  (เป็นเวลำ) มำใช้รว่มดว้ยเสมอ.

2.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดเ้คยท ำมำแลว้ในอดีต (จะกีค่ร ัง้ก็ได ้หรือจะท ำอกีในปจัจุบนั หรือจะท ำในอนำคตก็ได)้และจะมคี ำวำ่  ever  (เคย) ,  never  (ไมเ่คย) มำใช้รว่มดว้ย.

4.    ใช้กบัเหตุกำรทีเ่พิง่จบไปแลว้ไมน่ำน(ไมไ่ดป้ระทบัใจอยู)่ ซึง่จะมคี ำเหลำ่น้ีมำใช้รว่มดว้ยเสมอ คือ  Just   (เพิง่จะ), already  (เรียบรอ้ยแลว้), yet  (ยงั), finally  (ในทีส่ดุ)  เป็นตน้.

           [1.4] Present  perfect  continuous  tense    เช่น  He  has  been  walking .  เขำไดก้ ำลงัเดนิแลว้.

*  มหีลกักำรใช้เหมอืน  [1.3]  ทุกประกำร เพียงแตว่ำ่เน้นวำ่จะท ำตอ่ไปในอนำคตดว้ย    ซึง่ [1.3] นัน้ไมเ่น้นวำ่ไดก้ระท ำอยำ่งตอ่เนือ่งหรือไม่  สว่น [1.4]  น้ีเน้นวำ่กระท ำมำอยำ่งตอ่เนือ่งและจะกระท ำตอ่ไปในอนำคตอกีดว้ย.

1.   ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้และจบลงแลว้ในอดีต   มไิดต้อ่เนือ่งมำถงึขณะทีพู่ด และมกัมคี ำตอ่ไปน้ีมำรว่มดว้ยเสมอในประโยค เช่น  Yesterday, year  เป็นตน้.

2.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีท่ ำเป็นประจ ำในอดีตทีผ่ำ่นมำในคร ัง้น ัน้ๆ ซึง่ตอ้งมคี ำวเิศษณ์บอกควำมถี ่(เช่น Always, every  day ) กบัค ำวเิศษณ์ บอกเวลำ (เช่น  yesterday,  last  month )  2  อยำ่งมำรว่มอยู่ดว้ยเสมอ.

3.    ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดเ้คยเกดิขึน้มำแลว้ในอดีต  แตป่จัจุบนัไมไ่ดเ้กดิอยู่ หรือไมไ่ดเ้ป็นด ั่งในอดีตนัน้แลว้  ซึง่จะมคี ำวำ่  ago  น้ีรว่มอยู่ดว้ย.

1.     ใช้กบัเหตุกำรณ์   2   อยำ่งทีเ่กดิขึน้ไมพ่รอ้มกนั  { 2.2  น้ีไมน่ยิมใช้ตำมล ำพงั - ถำ้เกดิกอ่นใช ้ 2.2   -  ถำ้เกดิทีหลงัใช้ 2.1}.

2.     ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีไ่ดกระท ำตดิตอ่กนัตลอดเวลำทีไ่ดร้ะบไุวใ้นประโยค  ซึง่จะมคี ำบอกเวลำรว่มอยู่ดว้ยในประโยค  เช่น  all  day  yesterday  etc.

3.     ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีก่ ำลงัท ำในเวลำเดียวกนั(ใช้เฉพำะกรยิำทีท่ ำไดน้ำนเทำ่นัน้  หำกเป็นกรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ดก็้ใช้หลกัขอ้ 1 ) ถำ้แตง่ดว้ย 2.1  กบั  2.2  จะดูจืดชืดเช่น   He  was  cleaning  the  house  while  I was  cooking  breakfast.

2.     ใช้กบัเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำอนัเดียวก็ไดใ้นอดีต แตต่อ้งระบชุ ั่วโมงและวนัใหแ้น่ชดัไวใ้นทุกประโยคดว้ยทุกคร ัง้  เช่น   She  had  breakfast  at  eight o’ clock  yesterday.



           มหีลกักำรใช้เหมอืนกบั  2.3  ทุกกรณี  เพียงแต ่ tense  น้ี  ตอ้งกำรย ำ้ถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรกระท ำที ่1  วำ่ไดก้ระท ำตอ่เนือ่งไปจนถงึกำรกระท ำที ่ 2  โดยมไิดห้ยุด  เช่น  When  we  arrive  at  the  meeting ,  the  lecturer  had  been  speaking  for 

              ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต  ซึง่จะมคี ำวำ่  tomorrow,  to  night,  next  week,  next  month   เป็นตน้  มำรว่มอยู่ดว้ย.

             Be  going  to  (จะ)  ใช้กบัควำมจงใจของมนุษย์เทำ่นัน้  หำ้มใช้กบัเหตุกำรณ์ของธรรมชำตแิละนยิมใช้ใน ประโยคเงือ่นไข.

1.  ใช้กบัเหตุกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้หรือส ำเร็จลงในเวลำใดเวลำหนึง่ในอนำคต  โดยจะมคี ำวำ่  by  น ำหน้ำกลุ่มค ำทีบ่อกเวลำดว้ย  เช่น   by  tomorrow  ,   by  next  week   เป็นตน้.

        [3.4]  Future  prefect  continuous  tense เช่น He  will  have  been  walking. เขำจะไดก้ ำลงัเดนิแลว้.

          ใช้เหมอืน  3.3  ตำ่งกนัเพียงแตว่ำ่  3.4  น้ีเน้นถงึกำรกระท ำที่  1  ไดท้ ำตอ่เนือ่งมำจนถงึกำรกระท ำที ่ 2  และจะกระท ำตอ่ไปในอนำคตอกีดว้ย.

           *   Tense  น้ีไมค่อ่ยนยิมใช้บอ่ยนกั  โดยเฉพำะกรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ด ้อยำ่น ำมำแตง่ใน  Tense  น้ีเด็ดขำด.



                      None – finite  Verb    คือค ำกรยิำทีม่ไิดท้ ำหน้ำทีเ่ป็นกรยิำจรงิ  แมจ้ะมรูีปมำจำกกรยิำก็ตำม  แตก่ลบัท ำหน้ำทีเ่ป็นนำมบำ้ง  , เป็นคุณศพัท์บำ้ง,  เป็นกรยิำวเิศษณ์บำ้ง ,หรือเป็นอืน่ใดก็ได ้อนัไมใ่ช่กรยิำแท.้

*  อนึง่  ยงัม ี Infinitive  บำงตวัทีไ่มต่อ้งใช้ To  น ำหน้ำ เรียกวำ่ Infinitive  with out to   ในกรณีทีน่ ำมำใช้ตำมหลงั  หรือขยำยนำมทีต่ำมหลงัค ำกรยิำพเิศษตอ่ไปน้ี   do,  does,  did ,     will,  would,     shall,  should,   can,  could,    may,  might,  mus

                · Gerund   คือค ำกรยิำทีเ่ตมิ  ing  แลว้น ำมำใช้อยำ่งนำม(กรยิำนำม) Verbal  noun   เช่น Walking, studying  etc.   ท ำหน้ำทีไ่ด้  5  อยำ่ง คือ

4.    ใช้ท ำหน้ำทีเ่ป็นค ำนำมผสม(หรือคุณศพัท์) และนยิมใช้ Hyphen (-) มำค ั่นไวเ้สมอ เช่น Reading-room, Swimming pool  …etc.

*  อนึง่โดยปรกตทิ ั่วๆไปแลว้  Gerund  และ  Infinitive สำมำรถใช้แทนกนัได ้ ในทุกกรณีและมคีวำมหมำยเหมอืนกนั  ท ัง้น้ีสดุแลว้แตผู่ใ้ช้  แตย่งัมกีรยิำบำงตวัทีม่ ี Gerund  และ Infinitive  มำเป็นกรรมแลว้จะมคีวำมหมำยตำ่งกนัมำก  ซึง่เรำควรศกึษำกนัในภำยหลงั.

                   ·Participle   คือค ำกรยิำทีเ่ตมิ  ing  บำ้ง  หรือเป็นรูปกรยิำช่อง  3  บำ้ง  แลว้น ำมำใช้ท ำหน้ำทีอ่ยำ่งอืน่ มไิดใ้ช้เป็นกรยิำจรงิ  แบง่ออกเป็น  3  ชนดิ คือ. 



          1.   Present  Participle    คือกรยิำช่องที ่1  เตมิ  ing  แลว้น ำมำใช้เป็นครึง่กรยิำครึง่คุณศพัท์ ไดแ้กค่ ำวำ่  Going,  walking,  eating,  sleeping,  coming,  etc.    ซึง่มวีธีิใช้ดงัน้ี.

2.    Past  Participle   คือกรยิำช่องที ่ 3  ซึง่อำจมรูีปมทำจำกกำรเตมิ  ed.  ก็ได ้หรือมรูีปมำจำก  กำรผนัก็ได ้ไดแ้กก่รยิำตอ่ไปน้ี   Walked,  slept, gone  .  ..etc.  มวีธีิใช้ดงัน้ี.

              3.   Perfect  Participle   คือ  “ Having  +  Verb  3”  เช่น  Having  finish  …+  Past  Simple  Tense เป็นตน้  ซึง่ Perfect  Participle น้ี ท ำหน้ำทีเ่ป็นคุณศพัท์ของประธำนในประโยคหลงั  และตอ้งมเีครือ่งหมำย  (,)  ดว้ย  ซึง่มหีลกักำรใช้มำกมำยซึ่

                 Question   tags คือกำรต ัง้ค ำถำมตำมประโยคบอกเลำ่หรือตำมหลงัประโยคปฏเิสธ                                               .                                                   

4.    ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำมกีรยิำช่วย  24  ตวั ตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่  เมือ่ท ำเป็นประโยค Question   tagsใหใ้ช้กรยิำช่วยตวันัน้มำรท ำเป็นประโยคค ำถำม.

5.    ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำไมม่กีรยิำช่วย  24  ตวั ตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่ เมือ่ท ำเป็นประโยค Question   tagsตอ่ทำ้ยใหใ้ช้ Verb to do มำช่วย.

6.   ถำ้ประโยคทอ่นหน้ำเป็น Question tags อะไร ประโยค Question   tags ทีต่ำมหลงัก็ตอ้งใช้ Question   tags  ในระดบัเดียวกนันัน้.                

 7.   ประโยค Question tags  ทีถ่ำมเป็นปฏเิสธนัน้ ระหวำ่งกรยิำช่วย  24  ตวักบัค ำวำ่ not  ตอ้งใช้รูปยอ่เสมอ  คือ                 do  not         =    don’t            



       *ขอ้สงัเกต  need,  dear   เมือ่น ำมำใช้เป็นกรยิำแทแ้ลว้ จะเอำมำต ัง้เป็น Question   tagsไมไ่ด ้ ตอ้งใช ้ Verb  to  do มำแทน.

        *อนึง่  กรยิำ  Used  to  เมือ่ท ำเป็น Question   tags ไมน่ยิมใช ้ used   ขึน้ตน้ประโยคของมนั  แตน่ยิมใช ้ did  มำแทนทุกคร ัง้ (เช่นเดียวกบั  Verb to  have  ถำ้แปลวำ่รบัประธำน, ไดร้บั โดยมไิดแ้ปลวำ่ ม)ี.

           ถำ้ประโยคบอกเลำ่นัน้เป็นประโยคค ำส ั่ง ,ค ำเตือน,ขอรอ้ง,เช้ือเชญิ  เพือ่ใหป้ระโยนัน้สภุำพยิง่ขึน้ ตอ้งใช้รูปเดียวคือ.

             ประโยค Question   tags  ยงัใช้ตำมหลงัส ำนวน  Let’s ,  Let  me  ทีม่สี ำนวนกำรพูดอนัหนึง่ส ำหรบัใช้ชกัชวนได้  แตต่อ้งใช้รูปเดียวคือ



                  prefixes   แปลวำ่ อปุสรรค   หมำยถงึค ำทีใ่ช้เตมิเขำ้ขำ้งหน้ำค ำอืน่แลว้ท ำใหค้ ำเดมินัน้มคีวำมหมำยผดิไปจำกเดมิ          

(])  Un   (ไม)่  ใช้เตมิหน้ำคุณศพัท์  (adj.)  หรือกรยิำวเิศษณ์(adv.)  แลว้ท ำใหค้ ำน ัน้มคีวำมหมำยตรงขำ้ม เช่น…

(4)  Re (อกี)   ใช้เตมิหน้ำค ำกรยิำ หรือค ำนำมทีม่ำจำกกรยิำเทำ่นัน้  แลว้ท ำใหม้คีวำมหมำยวำ่ “ท ำอกี”  เช่น …            .            write (เขียน)                     ®              rewrite (เขียนใหม)่



                     Suffix   แปลวำ่  ปจัจยัส ำหรบัปรุงแตง่ค ำอืน่ใหเ้ป็นนำมบำ้ง เป็นกรยิำบำ้ง แลว้มคีวำมหมำยเปลีย่นไป          (โดยกำรเตมิขำ้งหลงัค ำตำ่งๆ)  ทีพ่บเห็นบอ่ยๆมอียู่ 8 ตวัคือ.







วตัถุนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของเน้ือวตัถุ  ซึง่สว่นมำกก็ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นของเหลว, แร,่ ธำต,ุโลหะ แตน่ำมบำงชนดิเมือ่ยงัไมแ่ยกก็จดัเป็น  common Noun   แตเ่มือ่แยกแลว้จะมำเป็น   Material Noun   เช่น   cow,  ox, ววัมำแบง่เป

อำกำรนำม  ไดแ้กน่ำมทีเ่ป็นชือ่ของลกัษณะ, สภำวะ,  และกำรกระท ำ  นำมจ ำพวกน้ีไมม่ตีวัตน  เป็นเพียงกริยิำอำกำรเทำ่นัน้ มสี ำเนียงแปลวำ่ กำร หรือ ควำม  ขึน้ตน้ เช่น happiness  ควำมสขุ,  Slavery  ควำมเป็นทำส ,  eating  กำรกนิ เ



   4.   Indefinite pronoun อนยิมสรรพนำม คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนนำมไดท้ ั่วไป ไมเ่ฉพำะเจำะจงวำ่แทนคนนัน้คนน้ีโดยตรง  (ตรงขำ้มกบั Definite Pronoun)  ไดแ้กค่ ำวำ่  some,  any,  all,  someone,  somebody,  anybody,  few,  everyone,  many,  nobody,   everybody,  othe

                      ·   Which  (สิง่ไหน อนัไหน)  ใช้ถำมถงึสตัว์, สิง่ของ, เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  ถำ้เป็นประธำนไมต่อ้งใช้กรยิำอืน่มำช่วย  Which  is  the  best?  อนัไหนดีทีส่ดุ ?.(  อนึง่  ปฤจฉำสรรพนำม Whose  ,which,  what น้ี  ถำ้ใช้โดยมนีำมอืน่ต



                      6.   Relative  Pronoun   ประพนัธ์สรรพนำม  คือสรรพนำมทีใ่ช้แทนทีอ่ยู่ขำ้งหน้ำ และในขณะเดียวกนัก็ท ำหน้ำทีเ่ชือ่มประโยค ซึง่อำจเป็นประธำนของประโยคหลงัไดด้ว้ย  ไดแ้ก ่Who,  Whom,   Whose, Which,  Where,  what,  when, why,  that .

·Whose (ผูซ้ึง่…..ของเขำ)   ใช้แทนนำมทีเ่ป็นบคุคลเพือ่แสดงควำมเป็นเจำ้ของนำมทีต่ำมหลงั ดงันัน้เมือ่ม ีWhose ก็ตอ้งมนีำมตำมหลงั Whose เสมอ  เช่น  The  girl  whose  father  is  a  teacher  goes  to  school  every  day.   เด็กหญงิผูซ้ึง่พ่อของเขำเป็นครูนัน้ไ

 ·Which  (ที,่ซึง่)  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสตัว์ สิง่ของ เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม   The  animal            which  has  wing  is  a  bird.  สตัว์ทีม่ปีีกนัน้คือนก(เป็นประธำนของอนุประโยค  has  wings) The  kitten  which  I  gave  to  my  aunt  is  very  naughty. 

·Where  (อนัเป็นที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสถำนที ่เป็นไดท้ ัง้ประธำนและกรรม เช่น  The  night  club is  the  place  where  is  not  suitable  for children. ไนท์คลบัเป็นสถำนทีท่ีไ่มเ่หมำะสมส ำหรบัเด็กๆ(เป็นประธำนของอนุประโยค is  not  suitable  for  children )  Th

·What  (อะไร,สิง่ที)่  ใช้แทนนำมทีเ่ป็นสิง่ของ นำมที ่What ไปแทนท ำหน้ำทีเ่ป็นประพนัธ์สรรพนำมนัน้ไมต่อ้งปรำกฏใหเ้ห็นอยู่ขำ่งหน้ำเหมอืนประพนัธ์สรรพนำมตวัอืน่ ท ัง้น้ีเพรำะถูกละไวใ้นฐำนะทีเ่ขำ้ใจแลว้ เช่น I  know  what  is  in  the  box.  ฉนัรูว้ำ่อะไรอยู่ในก

                           4.    เป็นสรรพนำมผสมตอ่ไปน้ีตวัใดตวัหนึง่ปรำกฏอยู่แลว้ คือ someone,  somebody,  something,  anyone,  anything,  anybody,  anyone,  everything,  no  one,  nothing,  etc.  เช่น    There  is  nothing  that  I can  do  for  you.   ไ

                ในกำรสรำ้งประโยคนัน้จะตอ้งใช้กรยิำใหส้อดคลอ้งกบัพจน์ของตวัประธำน  ถำ้ประธำนเป็นเอกพจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นเอกพจน์  ถำ้ประธำนเป็นพหพูจน์กรยิำก็ตอ้งเป็นพหพูจน์    ซึง่หลกัในกำรดูวำ่นำมนัน้เป็นเอกพจน์หรือพหพูจน์นัน้ก็ใหดู้ทีท่ำ้ยศพัท์นัน้ๆคือ



                *    ขอ้ยกเวน้   มนีำมหลำยตวั หรือหลำยลกัษณะทีไ่มอ่ยู่ในหลกักำรท ัง้  ทีก่ลำ่วมำแลว้นัน้  ซึง่เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดเกนิไปทีเ่รำควรจะรูใ้นขณะน้ี  ดงันัน้จะไมก่ลำ่วถงึกรณีทีย่กเวน้เหลำ่น้ี   ถำ้ใครสนใจอยำกรูม้ำกขึน้ก็พงึหำศกึษำเอำเองตอ่ไป.





7.    Interrogative  Adj.  คุณศพัท์ค ำถำม (ใช้ขยำยนำมเพือ่ใหเ้ป็นค ำถำม ตอ้งวำงไวห้น้ำนำมเสมอ ถำ้ไมม่นีำมตำมหลงัมนัจะเป็นปฤจฉำสรรพนำม) ไดแ้กค่ ำวำ่ What (อะไร), Which (อนัไหน) ,Whose (ของใคร) เช่น  Whose  house  is  that ? นัน้คือบำ้นของใคร ? .

8.     Distributive  Adj.  คุณศพัท์แบง่แยก(ใช้ขยำยำนำมเพือ่แบง่แยกใหเ้ป็นรำยบคุคลหรือรำยสิง่ตำมทีผู่พู้ดตอ้งกำร) และนำมทีถู่กขยำยนัน้ตอ้งเป็นเอกพจน์ตลอดไป ไดแ้กค่ ำวำ่  each,  (แตล่ะ),  either (อนัใดอนัหนึง่, คนใดคนหนึง่),  neither (ไมท่ ัง้สอง),  every  (ท





2.  อกรรมกรยิำ  คือกรยิำทีม่เีน้ือควำมอยู่ในตวัสมบรูณ์แลว้  ไมต่อ้งมกีรรมมำรบั   เช่น Run, sleep, swim, sit.  เป็นตน้  แตอ่กรรมกรยิำบำงตวัก็ตอ้งมตีวัขยำยกริยิำเพือ่ใหป้ระโยคไดใ้จควำมสมบรูณ์  ซึง่อกรรมกรยิำนัน้ก็ไดแ้ก ่Verb  to  be  (เป็น, อยู,่ คือ) Verb 









                     Conjunction   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ย         และใช้กนัแพรห่ลำยมดีงัน้ี    and,  or,  but,  because, so,  as,  for,  whether,  until,  after,  before,  if,  though,  that,  when,  beside   เช่น  He  is  sick  so  he  go  to  see  doctor.

                    -  Not  only………but  also     แปลวำ่  “ ไมเ่พียงแต…่…..เทำ่นัน้ แตย่งัอกีดว้ย”  ใช้เน้นน ้ำหนกัขอ้ควำมท ัง้สองใหเ้ดน่ชดั  (แตต่อ้งมคีวำมหมำยทำงเดียวกนั)   (แตถ่ำ้มปีระธำน 2 ตวัใช้กรยิำตำมประธำนตวัหลงั )   เช่น   Malisa is not only  beauti

Preposition   ค ำเดียวทีพ่บเห็นบอ่ยๆและนยิมใช้กนัมำกมอียู ่ 44  ค ำคือ  in,  on,  at,  under,  to,  from,  of,  off,  since,  for,  near,  around,  inside,  outside,  beneath,  towards,  into,  till,  until,  from…to,  with,  without,  by,  up,  down,  afte



                           During:   ใช้ส ำหรบับอกระยะเวลำกำรกระท ำช่วงใดช่วงหนึง่ตำมทีร่ะบไุวใ้นประโยค      เช่น           During   visiting  Thailand,   I  had  seen  the  Emerald  Buddha  Temple.        ระหวำ่งกำรมำเทีย่วประเทศไทย  ฉนัไดไ้ปชมวดัพระแกว้ เ



               *  หมำยเหต ุ  ในเรือ่งกำรใช้บรุพบทน้ี   ยงัม ี กรยิำบำงตวัทีม่ขีอ้บงัคบัวำ่ตอ้งใช้บรุพบทตวัใดตำมหลงัอกีดว้ย  อยำ่งเช่น   belong  to  (เป็นของ ) ,  arrive  at  (มำถงึสถำนทีเ่ล็กๆ),  ask…. for  (ขอ),  agree  with  (เห็นดว้ย ตกลงดว้ย),  consis

Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสรำ้ง)ของกรยิำ  ทีแ่สดงใหเ้รำทรำบวำ่  กำรกระท ำหรือเหตุกำรนัน้ๆเกดิขึน้เมือ่ใด   ซึง่เรือ่ง  tense  น้ีเป็นเรือ่งส ำคญั  ถำ้เรำใช ้   tense  ไมถู่ก  เรำก็จะสือ่ภำษำกบัเขำไมไ่ด ้ เพรำะในประโยคภำษำองักฤษนัน้จะอยู่ในรูปของ  tense  เสม





3.     ใช้กบัเหตุกำรณ์  2  อยำ่งทีก่ ำลงัท ำในเวลำเดียวกนั(ใช้เฉพำะกรยิำทีท่ ำไดน้ำนเทำ่นัน้  หำกเป็นกรยิำทีท่ ำนำนไมไ่ดก็้ใช้หลกัขอ้ 1 ) ถำ้แตง่ดว้ย 2.1  กบั  2.2  จะดูจืดชืดเช่น   He  was  cleaning  the  house  while  I was  cooking  breakfast.



           มหีลกักำรใช้เหมอืนกบั  2.3  ทุกกรณี  เพียงแต ่ tense  น้ี  ตอ้งกำรย ำ้ถงึควำมตอ่เนือ่งของกำรกระท ำที ่1  วำ่ไดก้ระท ำตอ่เนือ่งไปจนถงึกำรกระท ำที ่ 2  โดยมไิดห้ยุด  เช่น  When  we  arrive  at  the  meeting ,  the  lecturer  had  been  speaking  for 



*  อนึง่  ยงัม ี Infinitive  บำงตวัทีไ่มต่อ้งใช้ To  น ำหน้ำ เรียกวำ่ Infinitive  with out to   ในกรณีทีน่ ำมำใช้ตำมหลงั  หรือขยำยนำมทีต่ำมหลงัค ำกรยิำพเิศษตอ่ไปน้ี   do,  does,  did ,     will,  would,     shall,  should,   can,  could,    may,  might,  mus

*  อนึง่โดยปรกตทิ ั่วๆไปแลว้  Gerund  และ  Infinitive สำมำรถใช้แทนกนัได ้ ในทุกกรณีและมคีวำมหมำยเหมอืนกนั  ท ัง้น้ีสดุแลว้แตผู่ใ้ช้  แตย่งัมกีรยิำบำงตวัทีม่ ี Gerund  และ Infinitive  มำเป็นกรรมแลว้จะมคีวำมหมำยตำ่งกนัมำก  ซึง่เรำควรศกึษำกนัในภำยหลงั.



              3.   Perfect  Participle   คือ  “ Having  +  Verb  3”  เช่น  Having  finish  …+  Past  Simple  Tense เป็นตน้  ซึง่ Perfect  Participle น้ี ท ำหน้ำทีเ่ป็นคุณศพัท์ของประธำนในประโยคหลงั  และตอ้งมเีครือ่งหมำย  (,)  ดว้ย  ซึง่มหีลกักำรใช้มำกมำยซึ่



ค าอธบิายเบือ้งตน้

Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause

Parts of Speech ( ชนดิของค า )

ขอ้ความ  ประกอบดว้ย"ค า" ( word ) หรอืกลุม่ค าซึง่น ามาเรยีงตอ่เนือ่งกนัเป็นวลี (phrase)   หรอืประโยค ( sentence )  

จะมหีนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ อยา่งใดใน   8 หนา้ที ่    ตามหลกัไวยากรณ์องักฤษ ( grammar )หนา้ทีข่องค าเรยีกวา่ "ชนดิของค า" ( parts of speech )  ซึง่ไดแ้ก่

1. Noun ( ค านาม )   

เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกคน สตัว ์ สิง่ของ ทัง้ทีม่รีูปร่างเชน่ โตะ๊ สมดุ และไมม่รีูปร่างเชน่ วนั เวลา อากาศ รวมทัง้ชือ่ของคน สตัว ์ หรอืสิง่ของ เชน่

2. Pronoun (ค าสรรพนาม )

เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกแทนค านามเพือ่หลกีเลีย่งการกลา่วซ ้า เชน่   I, we, you, he, she, it   

หรอืใชแ้ทนค านามทีเ่ราไมท่ราบวา่สิง่นัน้เป็นอะไร หรอืใคร   เชน่   someone,  something

แทนค าซ า้    Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer.

             = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer.

 ยงัไมรู่ว้า่เป็นอะไร     Something is missing.  ไมรู่ว้า่อะไรหายไป

3. Verb (ค ากรยิา ) 

เป็นค าทีบ่อกอาการหรอืการกระท า ( action ) หรอืบอกความเป็นอยู ่ ( being ) หรอืสภาวะความเป็นอยู ่ ( state of being ) เชน่  fly, is, am, seem, look.

4. Adjectives ( คณุศพัท ์)

เป็นค าทีอ่ธบิายหรอืขยาย noun หรอื pronoun ใหไ้ดรัายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองสิง่นัน้ๆ เพิม่ข ึน้ เชน่ new, ugly, ill, happy, afraid, careless.

He bought a new car. เขาซือ้รถใหม.่( new ขยาย car ซึง่เป็น noun )

They are ugly. พวกเขาน่าเกลยีด ( ugly ขยาย they ซึง่เป็น pronoun )

5. Adverb ( วเิศษณ ์หรอื กรยิาวเิศษณ)์

 เป็นค าทีอ่ธบิายหรอืขยาย verb หรอื adjective หรอื adverb ดว้ยกนัเอง เชน่ hard, fast, very

Adjective    (ค าคณุศพัท)์

Preposition   (ค าบพุบท)

Conjunction   (ค าสนัธาน)

Interjection   (ค าอทุาน) 

ชือ่คน: John  Mary

ชือ่สตัว:์ Lassie  Lucifer

Noun   (ค านาม)

Pronoun   (ค าสรรพนาม)

Verb  (ค ากรยิา)

Adverb (ค ากรยิาวเิศษณ์)

คน:  man  father  lady

สตัว:์ dog  cat  bird

สภาวะความเป็นอยู่

ชือ่ส ิง่ของ: Bangkok  January 

การกระท า Birds fly. นกบนิ

Danny is a boy. แดนนีเ่ป็นเด็กผูช้าย

He looks good. เขาแลดดูี

ส ิง่ของ: city  table  month 

ความเป็นอยู่



He works hard. เขาเป็นคนท างานหนัก (hard ขยาย works ซึง่เป็น verb)

He is very rich.  เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึง่เป็น adjective )

He works very hard.เขาเป็นคนทีท่ างานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึง่เป็น adverb )

6. Preposition (ค าบพุบท )

เป็นค า หรอืกลุม่ค าทีว่างหนา้ noun หรอื pronoun เพือ่แสดงวา่ค านามหรอืสรรพนามนัน้เกีย่วขอ้งกบัค าอืน่ๆในประโยคอยา่งไรเชน่  on, at, in, from, within 

I will see you on Monday.   ฉันจะพบกบัคณุในวนัจันทร์

She was waiting at the restaurant. เธอรออยูท่ีร่า้นอาหาร

There is a cockroach in my room. มแีมลงสาบตวัหนึง่ในหอ้งฉัน

We must finish the project within a year. ราจะตอ้งท าโครงการนีใ้หเ้สร็จใน 1 ปี

7. Conjunction ( ค าสนัธาน )

 เป็นค าทีใ่ชเ้ชือ่ม ค า กลุม่ค า หรอืประโยคเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหค้วามหมายสมบรูณ์ขึน้ เชน่ and, but, therefore, beside, either..or

John is rich and handsome .จอหน์เป็นคนรวยและรูปหลอ่

Either you or she has to do this job. ไมค่ณุก็เธอทีจ่ะตอ้งท างานนี้

8. Interjection ( ค าอทุาน )

 เป็นค าอทุานทีแ่สดงถงึอารมณ์  ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้  โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัค าอืน่ๆ ใน ประโยคเลย   เชน่ Oh God! , WOW, Hurrah

การพจิารณาวา่ค าไหนเป็นค าชนดิใด เราดทู ีก่ารท าหนา้ทีข่องมนัในประโยค  ค าๆเดยีวอาจท าหนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ในประโยคหนึง่  แตอ่าจท าหนา้ทีอ่ยา่งอืน่ในประโยคอืน่ดงัในตารางตอ่ไปนี้

ตอ่ไปนีเ้ป็นการแสดงถงึ Parts of Speech ตา่งๆในประโยค

verb noun verb noun verb verb

Stop! John works. John is working.

pronoun verb noun noun verb adjective noun

She loves animals. Animals like kind people.

noun verb noun adverb noun verb adjective

Tara speaks English well. Tara speaks good

pronoun verb prepositionadjective noun adverb

She ran to the station quickly.

pron. verb adj. noun conjunctionpron. verb pron.

Well ! That expensive. แหม! แพงจัง

example

noun ท าหนา้ทีเ่หมอืน adjective

John came but Mary didn't come. จอหน์มาแตแ่มรีไ่มไ่ดม้า

I work in Bangkok. ฉันท างานอยูท่ีก่รุงเทพฯ

My work is easy. งานของฉันงา่ย

We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบา่ย

We had afternoon tea.เราดืม่ชามือ้บา่ย

Everyone came but Mary. ทกุคนมานอกจากแมรี่

Are you well? คณุสบายดหีรอื?

She speaks well. เธอพดูไดด้ี

parts of speech

noun

 afternoon

               

interjection

conjunction but

 well

word

 work

verb

noun

       

       

preposition

adjective

adverb



She likes big snakes but I hate them.

ตอ่ไปนีเ้ป็นประโยคทีม่ทีกุ Parts of Speech ในประโยคเดยีว

interjectionpron. conj. adj. noun verb prep. noun

Well, she and young John walk to school

Sentence ( ประโยค )

Sentence เป็นกลุม่ค าทีม่าประกอบกนัใหม้เีนือ้ความสมบรูณ์ บอกการกระท า ความเป็นอยู ่ หรอืความเป็นไป ของสิง่หนึง่ส ิง่ใด โดยท่ัวไปประโยคจะม ี 2 ภาคคอื subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )

Phrase ( วล ี)

เป็นกลุม่ค าซึง่เป็นสว่นหนึง่ประโยคทีไ่มม่ี subject หรอื predicate

In case of emergency, push the button.  ในกรณีฉุกเฉนิใหก้ดปุ่ ม (In case of emergency เป็นวล)ี

The woman sitting in the chair is my mother.   ผูห้ญงิซึง่น่ังทีเ่กา้อีค้อืแมข่องฉัน (sitting in the chair เป็นวล้)ี

Clause ( อนปุระโยค )

เป็นกลุม่ค าทีม่ ี subject และ predicate เหมอืนประโยค ( sentence )     แตไ่มไ่ดอ้ยูต่ามล าพังจะเชือ่มตดิอยูก่บัอกี clause หนึง่เพือ่ใหเ้ป็น 1 ประโยคกลา่วคอื   ในประโยคทีม่ ี 2 ประโยคมารวมกนัแตล่ะประโยคคอื clause 

clause ที ่1 clause ที ่2

Jack did not come to work

แจ๊คไมไ่ดม้าท างาน 
because he had a bad cold.

subject    predicate

   lives in Bangkok. เขาอาศยัอยูท่ีก่รุงเทพฯ

   knew the answer. ไมม่นัีกเรยีนคนใดรูค้ าตอบ

 He

 None of the students



ขอ้ความ  ประกอบดว้ย"ค า" ( word ) หรอืกลุม่ค าซึง่น ามาเรยีงตอ่เนือ่งกนัเป็นวลี (phrase)   หรอืประโยค ( sentence )  

จะมหีนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ อยา่งใดใน   8 หนา้ที ่    ตามหลกัไวยากรณ์องักฤษ ( grammar )หนา้ทีข่องค าเรยีกวา่ "ชนดิของค า" ( parts of speech )  ซึง่ไดแ้ก่

เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกคน สตัว ์ สิง่ของ ทัง้ทีม่รีูปร่างเชน่ โตะ๊ สมดุ และไมม่รีูปร่างเชน่ วนั เวลา อากาศ รวมทัง้ชือ่ของคน สตัว ์ หรอืสิง่ของ เชน่

เป็นค าทีบ่อกอาการหรอืการกระท า ( action ) หรอืบอกความเป็นอยู ่ ( being ) หรอืสภาวะความเป็นอยู ่ ( state of being ) เชน่  fly, is, am, seem, look.

เป็นค าทีอ่ธบิายหรอืขยาย noun หรอื pronoun ใหไ้ดรัายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองสิง่นัน้ๆ เพิม่ข ึน้ เชน่ new, ugly, ill, happy, afraid, careless.

 เป็นค าทีอ่ธบิายหรอืขยาย verb หรอื adjective หรอื adverb ดว้ยกนัเอง เชน่ hard, fast, very



เป็นค า หรอืกลุม่ค าทีว่างหนา้ noun หรอื pronoun เพือ่แสดงวา่ค านามหรอืสรรพนามนัน้เกีย่วขอ้งกบัค าอืน่ๆในประโยคอยา่งไรเชน่  on, at, in, from, within 

 เป็นค าทีใ่ชเ้ชือ่ม ค า กลุม่ค า หรอืประโยคเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหค้วามหมายสมบรูณ์ขึน้ เชน่ and, but, therefore, beside, either..or

 เป็นค าอทุานทีแ่สดงถงึอารมณ์  ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้  โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัค าอืน่ๆ ใน ประโยคเลย   เชน่ Oh God! , WOW, Hurrah

การพจิารณาวา่ค าไหนเป็นค าชนดิใด เราดทู ีก่ารท าหนา้ทีข่องมนัในประโยค  ค าๆเดยีวอาจท าหนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ในประโยคหนึง่  แตอ่าจท าหนา้ทีอ่ยา่งอืน่ในประโยคอืน่ดงัในตารางตอ่ไปนี้

noun

English.

Well ! That expensive. แหม! แพงจัง

example

John came but Mary didn't come. จอหน์มาแตแ่มรีไ่มไ่ดม้า

I work in Bangkok. ฉันท างานอยูท่ีก่รุงเทพฯ

My work is easy. งานของฉันงา่ย

We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบา่ย

We had afternoon tea.เราดืม่ชามือ้บา่ย

Everyone came but Mary. ทกุคนมานอกจากแมรี่

Are you well? คณุสบายดหีรอื?

She speaks well. เธอพดูไดด้ี



adverb

slowly.

Sentence เป็นกลุม่ค าทีม่าประกอบกนัใหม้เีนือ้ความสมบรูณ์ บอกการกระท า ความเป็นอยู่ หรอืความเป็นไป ของสิง่หนึง่ส ิง่ใด โดยท่ัวไปประโยคจะม ี 2 ภาคคอื subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )

In case of emergency, push the button.  ในกรณีฉุกเฉนิใหก้ดปุ่ ม (In case of emergency เป็นวล)ี

The woman sitting in the chair is my mother.   ผูห้ญงิซึง่น่ังทีเ่กา้อีค้อืแมข่องฉัน (sitting in the chair เป็นวล้)ี

เป็นกลุม่ค าทีม่ ี subject และ predicate เหมอืนประโยค ( sentence )     แตไ่มไ่ดอ้ยูต่ามล าพังจะเชือ่มตดิอยูก่บัอกี clause หนึง่เพือ่ใหเ้ป็น 1 ประโยคกลา่วคอื   ในประโยคทีม่ ี 2 ประโยคมารวมกนัแตล่ะประโยคคอื clause 







Sentence เป็นกลุม่ค าทีม่าประกอบกนัใหม้เีนือ้ความสมบรูณ์ บอกการกระท า ความเป็นอยู ่ หรอืความเป็นไป ของสิง่หนึง่ส ิง่ใด โดยท่ัวไปประโยคจะม ี 2 ภาคคอื subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )

เป็นกลุม่ค าทีม่ ี subject และ predicate เหมอืนประโยค ( sentence )     แตไ่มไ่ดอ้ยูต่ามล าพังจะเชือ่มตดิอยูก่บัอกี clause หนึง่เพือ่ใหเ้ป็น 1 ประโยคกลา่วคอื   ในประโยคทีม่ ี 2 ประโยคมารวมกนัแตล่ะประโยคคอื clause 



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjective

ต ำแหน่งของคุณศพัท์ ( Position )

Adjective ( คุณศพัท์ ) คือค ำ ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence ) ซึง่ใช้อธบิำยหรือขยำยค ำนำม หรือสรรพนำม ใหไ้ด ้ควำมชดัเจนยิง่ขึน้ 

กลำ่วคือเป็นกำรบอกใหรู้ล้กัษณะคุณสมบตัขิองนำมหรือสรรพนำมนัน้วำ่เป็นอยำ่งไร เช่น good, bad, new, hot, my, this โดยท ั่วไปกำรวำงต ำแหน่ง คุณศพัท์ในประโยคจะวำงได ้2 แบบ

ใช้วำงประกอบข้ำงหน้ำนำม (attributive use) ทีม่นัขยำย 

She is a beautiful girl.  เธอเป็นคนสวย ( beautiful ขยำยนำม girl)

These are small envelopes. พวกน้ีเป็นซองเล็กๆ  ( small ขยำยนำม envelopes)

ใช้วำงเป็นส่วนของกรยิำ ( predicative use ) โดยอยู่ตำมหลงั verb to be เมือ่ adjective นัน้ขยำย noun หรือ pronoun ทีอ่ยู่หน้ำ verb to be 

The girl is beautiful. เด็กผูห้ญงิคนนัน้สวย

      ( beautiful เป็นคุณศพัท์ทีต่ำมหลงั verb to be  ขยำย girl และ the เป็นคุณศพัท์ขยำย girl เช่นกนั

These envelopes are small. ซองพวกน้ีมขีนำดเล็ก

      ( small เป็นคุณศพัท์ทีต่ำมหลงั verb to be ขยำย envelopes ,these เป็น คุณศพัท์ขยำย envelopes เช่นกนั )

She has been sick all week. เธอป่วยมำตลอดอำทติย่์

      ( sick เป็น คุณศพัท์ ทีต่ำมหลงั verb to be   ขยำยสรรพนำม she )

( You) Be careful. ( คุณ ) ระมดัระวงัดว้ย

      ( careful เป็นคุณศพัท์ทีต่ำมหลงั verb to be ขยำย you    ซึง่ในทีน้ี่ละไวเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจ )

That cat is fat and  white. แมวตวันัน้อว้นและมสีขีำว

     ( That เป็นคุณศพัท์ประกอบหน้ำนำม   fat และ white เป็นคุณศพัทซึง่เป็นสว่นของกรยิำขยำย cat

 หลกัเกณฑ์อืน่ๆ

1. คุณศพัท์ทีป่ระกอบหน้ำนำมไมไ่ด้ ต้องวำงหลงั verb to be หรือ linking verb* เท่ำนัน้เรียกว่ำเป็น predicate adjective ได้แก่

 เช่น 

These two women look alike. ผูห้ญงิ 2 คนน้ีดูเหมอืนกนั ( look เป็น linking verb, alike เป็น predicative adj.)

The boy is asleep. เด็กชำยก ำลงันอนหลบั ( ท ำเป็น attributive adj. ไดค้ือ The  sleeping boy. )

The sky is aglow. ทอ้งฟ้ำสวำ่งไสว ท ำเป็น attributive adj. ไดค้ือ The  glowing sky.

* linking verb หมำยถงึ กรยิำทีใ่ช่เชือ่มประธำน ( Subject) กบัค ำอืน่ใหส้มัพนัธ์ กนัเพือ่ช่วยขยำยประธำนของประโยค ใหไ้ดใ้จควำมสมบรูณ์ทีน่อกเหนือไปจำก

verb to be เช่น appear, become, feel, get, grow,keep, look, go, remain, seem, smell, sound, taste, turn.

 2. คุณศพัท์ทีใ่ช้เป็นส่วนของกรยิำ ( verb to be ) ไมไ่ด้ เช่น 

 content 

 ill 

 เหมอืน

 หลบั

 ตืน่อยู่

 ระวงั

 ลอย

 พอใจ

 ป่วย

 alike

 alone 

 alive 

 ashamed

 afloat

 asleep

 awake

 aware

 unable

 worth

 well 

 กลวั

 โดยล ำพงั

 มชีีวติอยู่

 ละอำย

ไมส่ำมำรถ

 มคีำ่

 afraid 

 สบำยดี

 neighboring

 elder  drunken

 former 

 inner

 actual

 กอ่น

 ภำยใน

 ในทำงปฏบิตัิ

 อำยุมำกกวำ่

 หลงั

 นอก

 ใกลเ้คียง

 เมำ

 latter

 outer



เช่น   A wooden heart. (ไมใ่ช่  A heart is wooden )

 3. ถ้ำคุณศพัท์นัน้ท ำหน้ำทีข่ยำยนำมหรือสรรพนำมทีเ่ป็นกรรมของประโยค ต้องวำงคุณศพัท์ไว้หลงักรรมนัน้เพื่อใหไ้ด้ควำมชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น

We considered his report  unsatisfactory.  เรำพจิำรณำเห็นวำ่รำยงำนของเขำไมเ่ป็นทีน่่ำพอใจ

      (unsatisfactory เป็นคุณศพัท์ขยำย his report  ซึง่เป็นกรรมของประโยค )

 4. เมือ่ใช้กบัข้อควำมแสดงกำรวดั ( measurement) วำงคุณศพัท์ไว้หลงันำม หรือสรรพนำม เช่น

My uncle is sixty years old.  ลุงของฉนัอำยุ 60 ปี    (ไมใ่ช่ My uncle is old sixty years.)

This road is fifty feet wide. ถนนน้ีกวำ้ง 50 ฟุต    (ไมใ่ช่ This road is wide fifty feet.)

 5. เมือ่คุณศพัท์หลำยค ำประกอบนำมหรือสรรพนำมเดียว จะวำงข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลงัก็ได้   โดยจะต้องมี and  มำค ั่นหน้ำคุณศพัท์ตวัสุดท้ำย เช่น

The building, old and unpainted, was finally demolished.   ตกึซึง่เกำ่และสทีรุดโทรม

    ในทีส่ดุก็ถูกทุบทิง้ ( วำงขำ้งหลงั ) หรือ

The old and unpainted building was finally demolished. ( วำงขำ้งหน้ำ )

 He bought a new, powerful and expensive car . เขำซ้ือรถใหมท่ีก่ ำลงัแรงสงูและรำคำแพง หรือ  

 He bought a car, new, powerful and expensive.  

 6. คุณศพัท์วำงตำมหลงัค ำสรรพนำม ( pronoun ) ทีม่นัขยำย ต่อไปน้ี        

เช่น

She wanted to marry someone rich and smart.  เธอตอ้งกำรแตง่งำนกบัใครสกัคนซึง่หลอ่และรวย

I'll tell you something important. ฉนัจะเลำ่บำงอยำ่งทีส่ ำคญัใหคุ้ณฟงั

 7. วำง คุณศพัท์ไว้หลงันำมหรือสรรพนำมถ้ำคุณศพัท์นัน้มีข้อควำม ( prepositional phrase ) ประกอบอยู่      เช่น 

Thailand is a country famous for its food and  fruits.  ไทยเป็นประเทศทีม่ชืีอ่เสยีงในเรือ่งอำหำรและผลไม้

      (famous เป็นคุณศพัท์    famous for food and fruits เป็นขอ้ควำมขยำยค ำนำม country)

She is the woman suitable for the position. เธอเป็นผูห้ญงิทีเ่หมำะสมกบัต ำแหน่ง

      (suitable เป็นคุณศพัท่์  suitable for the position.  เป็นขอ้ควำมขยำย  woman )

 8. คุณศพัท์บำงค ำมีควำมหมำยต่ำงกนั ถ้ำวำงในต ำแหน่งทีต่่ำงกนั เช่น 

He is and old friend.  เขำเป็นเพือ่นเกำ่

My friend is old.  เพือ่นของฉนัสงูอำยุ

The teacher was present.  ครูมำอยู่ทีน่ ัน้ดว้ย

The present teacher.  ครูคนปจัจุบนั

Harry was late.  แฮรีมำสำย

The late Harry.  แฮรีผู่เ้สยีชีวติไปแลว้

 someone

 somebody

 something

 anyone

 anybody

 anything

 no one

 nobody

 nothing

 everyone

 everything

 everybody

 entire

 especial 

 middle

 ท ัง้สิน้

 โดยเฉพำะ

 กลำง

 shrunken

 wooden

 หด

 ท ำดว้ยไม ้



 9. กลุ่มของค ำทีเ่ป็นวลี ( phrase) หรืออนุประโยค ( clause ) เมือ่ขยำยค ำนำม ต้องวำงหลงันำมหรือสรรพนำมทีม่นัประกอบ เช่น

The woman sitting in the chair is my mother .  ผูห้ญงิทีน่ ั่งทีเ่ก้ำอี้เป็นแมข่องฉนั

      ( sitting in the chair  เป็นวลี ขยำยค ำนำม  the woman)

The man who came to see me this morning is my uncle.     ผูช้ำยทีม่ำหำฉนัเมือ่เช้ำน้ีคือลุงของฉนั

     ( who came to see me this morning  เป็นอนุประโยคขยำยค ำนำม the man )

หมำยเหตุ่    ถำ้นำมใดมที ัง้วลี และ อนุประโยค มำขยำยพรอ้มกนั ใหเ้รียงวลีไวห้น้ำอนุประโยคเสมอ เช่น

I like the picture on the wall which was  painted by my friend.     ฉนัชอบรูปภำพทีแ่ขวนบนขำ้งซึง่วำดโดยเพือ่นของฉนั

      ( on the wall เป็นวลีขยำย the picture) ( which was painted by my friend เป็นอนุประโยคขยำย the picture )

There is only one solution possible.   (possible วำงหลงัค ำนำม solution )

There are some tickets available.   ( available วำงหลงัค ำนำม tickets)

 10. คุณศพัท์ทีเ่ป็นสมญำนำมไปขยำยค ำนำมทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ ใหว้ำงหลงัค ำนำมนัน้เสมอ เช่น 

 Alexander the Great

William the Conqueror 

 11.โดยปกตคิุณศพัท์จะต้องวำงหลงั article ทีเ่ป็น a หรือ an เช่น a good man ยกเวน้คุณศพัท์ตอ่ไปน้ี เมือ่น ำไปขยำยค ำนำมทีเ่ป็นเอกพจน์และนบัได้

ใหว้ำงคุณศพัท์นัน้ไวห้น้ำ a หรือ an ไดแ้ก ่half, such, quite,  rather และ many เช่น

John is such a good man. ( a good man เป็นนำมเอกพจน์ )

This is rather a valuable picture ( a valuable picture เป็นนำมเอกพจน์ )

 12. เมือ่ adjective หลำยค ำประกอบค ำนำมเดียว ควรวำงล ำดบัก่อนหลงัดงัน้ี 

สญัชำตแิหลง่ก ำเนดิ

old 

antique 

red 

black

oldbig English

gorgeous

short

ส ี

four

beautiful

expensive

คุณภำพลกัษณะ

บอกจ ำนวนนบั 

modernMany

two

Some

The

Her

An

Our

delicious

ค ำอธบิำยลกัษณะ

Article

Demonstrative

Thai

Possessive

Indefinite

Adjective

A

รูปรำ่งขนำด

long-stemmed 

small

Italian

อำยุ



Adjective ( คุณศพัท์ ) คือค ำ ( word ) วลี ( phrase ) หรือประโยค ( sentence ) ซึง่ใช้อธบิำยหรือขยำยค ำนำม หรือสรรพนำม ใหไ้ด ้ควำมชดัเจนยิง่ขึน้ 

กลำ่วคือเป็นกำรบอกใหรู้ล้กัษณะคุณสมบตัขิองนำมหรือสรรพนำมนัน้วำ่เป็นอยำ่งไร เช่น good, bad, new, hot, my, this โดยท ั่วไปกำรวำงต ำแหน่ง คุณศพัท์ในประโยคจะวำงได ้2 แบบ

ใช้วำงเป็นส่วนของกรยิำ ( predicative use ) โดยอยู่ตำมหลงั verb to be เมือ่ adjective นัน้ขยำย noun หรือ pronoun ทีอ่ยู่หน้ำ verb to be 

      ( small เป็นคุณศพัท์ทีต่ำมหลงั verb to be ขยำย envelopes ,these เป็น คุณศพัท์ขยำย envelopes เช่นกนั )

1. คุณศพัท์ทีป่ระกอบหน้ำนำมไมไ่ด้ ต้องวำงหลงั verb to be หรือ linking verb* เท่ำนัน้เรียกว่ำเป็น predicate adjective ได้แก่

These two women look alike. ผูห้ญงิ 2 คนน้ีดูเหมอืนกนั ( look เป็น linking verb, alike เป็น predicative adj.)

* linking verb หมำยถงึ กรยิำทีใ่ช่เชือ่มประธำน ( Subject) กบัค ำอืน่ใหส้มัพนัธ์ กนัเพือ่ช่วยขยำยประธำนของประโยค ใหไ้ดใ้จควำมสมบรูณ์ทีน่อกเหนือไปจำก

verb to be เช่น appear, become, feel, get, grow,keep, look, go, remain, seem, smell, sound, taste, turn.



 3. ถ้ำคุณศพัท์นัน้ท ำหน้ำทีข่ยำยนำมหรือสรรพนำมทีเ่ป็นกรรมของประโยค ต้องวำงคุณศพัท์ไว้หลงักรรมนัน้เพื่อใหไ้ด้ควำมชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น

 5. เมือ่คุณศพัท์หลำยค ำประกอบนำมหรือสรรพนำมเดียว จะวำงข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลงัก็ได้   โดยจะต้องมี and  มำค ั่นหน้ำคุณศพัท์ตวัสุดท้ำย เช่น

 7. วำง คุณศพัท์ไว้หลงันำมหรือสรรพนำมถ้ำคุณศพัท์นัน้มีข้อควำม ( prepositional phrase ) ประกอบอยู่      เช่น 



 9. กลุ่มของค ำทีเ่ป็นวลี ( phrase) หรืออนุประโยค ( clause ) เมือ่ขยำยค ำนำม ต้องวำงหลงันำมหรือสรรพนำมทีม่นัประกอบ เช่น

I like the picture on the wall which was  painted by my friend.     ฉนัชอบรูปภำพทีแ่ขวนบนขำ้งซึง่วำดโดยเพือ่นของฉนั

      ( on the wall เป็นวลีขยำย the picture) ( which was painted by my friend เป็นอนุประโยคขยำย the picture )

 11.โดยปกตคิุณศพัท์จะต้องวำงหลงั article ทีเ่ป็น a หรือ an เช่น a good man ยกเวน้คุณศพัท์ตอ่ไปน้ี เมือ่น ำไปขยำยค ำนำมทีเ่ป็นเอกพจน์และนบัได้

นำมรองท ำหน้ำที่

คุณศพัท์ 

touring

silver 

   sheep-dogs.

brick

นำมหลกั

hair.

roses.

วสัดุ 

ค ำอธบิำยลกัษณะ

mirror.

car.

houses.

food.



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjectives ( ค าคณุศพัท ์)

Types (ชนดิของคณุศพัท)์

โดยท่ัวไปแบง่ออกได ้ 8 ชนดิคอื

 1. Proper adjective ( คณุศพัทแ์สดงสญัชาต ิ)

เป็นค าคณุศพัทท์ีข่ยายนามเพือ่บอกสญัชาต ิ มรีูปเปลีย่นแปลงมาจาก Proper noun และตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตวัใหญเ่สมอ เชน่

เชน่ประโยค 

We learn the French literature every Monday. เราเรยีนวรรณคดฝีร่ังเศสทกุวนัจันทร์

I like Chinese food. ฉันชอบอาหารจนี

Proper adjective จะมวีธิกีารเขยีนไมเ่หมอืนกนัดงันี ้

1.1 Proper adjective ทีล่งทา้ยดว้ย - ese เชน่

1.2 Proper adjective ทีล่งทา้ยดว้ย -an

5. Demonstrative adjective

6. Distributive adjective

7. Possessive adjective

8. Interrogative adjective

1. Proper adjective 

2. Descriptive adjective

3. Quantitative adjective

4. Numeral adjective 

Proper Adjective

Chinese =แหง่ประเทศจนี,ชาวจนี

French =แหง่ประเทศฝร่ังเศส, ชาวฝร่ังเศส

Italian =แหง่ประเทศอติาล,ีชาวอติาลี

Proper noun 

China =ประเทศจนี 
France =ประเทศฝร่ังเศส

Italy =ประเทศอติาล ี

Chinese

CongoleseCongo

Japan Japanese

Burma 

Bhutan

China 

Proper proper proper

nounadjective noun

proper

adjective

Lebanese

Nepalese

Portuguese

Taiwanese

Vietnamese

Lebanon

Nepal 

Portugal

Taiwan 

Proper proper

Vietnam 

Burmese

Bhutanese

noun

Algeria 

Angola

Argentina 

Australia

Belgium

Canada

Brazil

Cuba 

Egypt 

proper

adjective

Algerian

Angolan

Argentinean,Argentinian

Australian

Belgian

Brazilian

Niger Canadian 

Cuban

Egyptian

Norway

Panama

Mexico

Morocco 

Mozambique

Nicaragua

noun

Libya 

Malaysia 

proper

adjective

Libyan

Malaysian

Mexican

Moroccan

Mozambican

Nicaraguan

Nigerian

Norwegian

Panamanian



1.3 ค า Proper adjective ทีล่งทา้ยดว้ย – i 

1.4 ค าพเิศษ 

1.5 ประเทศซึง่ค าคณุศพัท ์กบัค าทีเ่รยีกคนของประเทศน ัน้ไมเ่หมอืนกนั

 2. Descriptive Adjective ( คณุศพัทแ์สดงคณุสมบตั ิ)

Holland(The Netherlands)

Ireland 

Cyprus

Denmark

Czechoslovakia

Finland

Fiji

Germany 

Ghana 

Haiti 

Honduras 

Indonesia

Iran 

Italy

Jordan 

Laos 

Jordanian

German 

Ghanaian

Haitian 

Honduran 

Indonesian

Iranian 

Italian

Fijian Paraguay

Peru 

Rhodesia 

Romania 

Russia 

Singapore 

Syria 

Tahiti 

Tibet 

Zaire Zairean,Zairian

Paraguayan

Peruvian

Rhodesian

Romanian

Iraq 

proper noun

Oman

Yemen 

Pakistan 

Russian

Syrian

Singaporean

Tahitian

Tibetan

Laotian

Kuwait 

proper adjective

Bahraini 

Iraqi 

Israeli 

Kuwaiti 

Proper noun

Bahrain

Israel 

proper adjective

Omani

Yemeni

Pakistani

Proper

noun

Thailand 

Greece 

proper

adjective 

Thai 

Greek

proper proper

adjective

Malay

Ceylonese

noun

Malaya

Sri Lanka

Proper Noun

Botswana

person

Motswana ( เอกพจน)์

Batswana( พหพูจน)์ 

Afghanistan Afghan

Luxemburg 

Mongolia

New Zealand

The Philippines

Poland

Somalia 

Spain

Sweden

Turkey 

Yugoslavia 

Iceland

Proper adjective

Setswana (ภาษา)

Cyprian

Czech

Danish

Finnish

Dutch

Icelandic

Irish 

Luxemburg

Mongolian

New Zealand 

Philippine

Polish 

Somalian

Spanish 

Swedish 

Turkish 

Yugoslavian

Cypriot

Czechoslovakian

Dane

Finn

Hollander

Icelander

Luxemburger

Irishman

Mongol

New Zealander

Filipina ( หญงิ )

Pole

Yugoslav

Filipino ( ชาย ) 

Somali

Spaniard

Swede

Turk



เป็นค าคณุศพัทบ์อกลกัษณะ คอืจะไปขยายนามเพือ่บอกใหรู้ว้า่ นามนัน้มลีกัษณะ คณุสมบตั ิ หรอืความพเิศษอยา่งไร เป็นชนดิทีใ่ชม้ากทีส่ดุ เชน่ 

large fat big huge

heavy light thin small

cheap expensive brave coward

white dark tall handsome

ตวัอยา่ง เชน่    a dark, tall and handsome man,  an expensive car

 3. Quantitative Adjective ( คณุศพัทแ์สดงปรมิาณทีน่บัไมไ่ด ้)

เป็นค าคณุศพัทบ์อกปรมิาณ คอืไปขยายนามทีนั่บไมไ่ด ้ (uncountable noun ) เพือ่บอกใหท้ราบปรมิาณของสิง่นัน้ วา่มมีากหรอืนอ้ย แตไ่มบ่อก จ านวนแน่นอน เชน่

much any half enough

all whole some great

ตวัอยา่งเชน่

We needed some money. เราตอ้งการเงนิจ านวนหนึง่

He showed great patience. เขาแสดงใหเ้ห็นวา่มคีวามอดทนสงู

 4. Numeral Adjective

เป็นค าคณุศพัทท์ีบ่อกจ านวนมากนอ้ยของนามทีนั่บได  ้ ( countable noun )หรอืบอกล าดบักอ่นหลงั ( order ) ของค านาม แบง่เป็น 2 พวก 

1. บอกจ านวนทีแ่น่นอน ( Definite Numeral ) อาจจะแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ชนดิ

(1) บอกจ านวนนับ ( Cardinal)  one, two, three, four ………..

(2) บอกล าดบัที ่ ( Ordinal )  first, second, third…………….

(3) บอกจ านวนเทา่ ( Multiplicative )   single, double, triple……………

2. บอกจ านวนทีไ่มแ่น่นอน ( Indefinite Numeral ) เชน่ 
many no few some

several any all enough

 5. Demonstrative Adjective

เป็นค าคณุศพัทช์ีเ้ฉพาะค านาม ซึง่ระบเุจาะจงไปโดยชดัแจง้วา่เป็นค านามอนัไหน สิง่ไหน หรอืคนใด แบง่เป็น 2 ชนดิ

1. Definite Demonstrative ชีเ้ฉพาะโดยชดัแจง้ ไดแ้ก่

the this these that

those such the same the other

2. Indefinite Demonstrative ชีใ้หเ้ห็นอยา่งกวา้ง ไดแ้ก่

a one such any other

an a certain some other

any certain another

 6. Distributive Adjective 

เป็นค าคณุศพัทซ์ ึง่ไปขยายค านามเพือ่แยกค านามนัน้ๆออกจากกนั เชน่ 



each แตล่ะ ใชส้ าหรับ 2 สิง่หรอืมากกวา่ขึน้ไป

every ทกุๆ ใชเ้ฉพาะนามทีม่ากกวา่ 2 สิง่ข ึน้ไป

either อนัใดอนัหนึง่ใน 2 สิง่

neither ไมใ่ชทั่ง้ 2 สิง่ 

 7. Possessive Adjective 

เป็นค าคณุศพัทป์ระกอบหนา้นามเพือ่แสดงความเป็นเจา้ของ เชน่  my , your, his , her, its, their our

 8. Interrogative Adjective

เป็นค าคณุศพัทข์ยายค านามเพือ่แสดงค าถาม เชน่   what   which   whose

หมายเหต ุค าคณุศพัทเ์หลา่นีจ้ะตอ้งมคี านามตามหลงัเพราะหากไมม่คี านามตามหลงั  จะกลายเป็นสรรพนาม ( pronoun ) ไมใ่ชค่ณุศพัท ์ เชน่

Pronoun Adjective

What did you see ?What book did you read?



เป็นค าคณุศพัทท์ีข่ยายนามเพือ่บอกสญัชาต ิ มรีูปเปลีย่นแปลงมาจาก Proper noun และตอ้งขึน้ตน้ดว้ยตวัใหญเ่สมอ เชน่

5. Demonstrative adjective

6. Distributive adjective

7. Possessive adjective

8. Interrogative adjective

Proper Adjective

Chinese =แหง่ประเทศจนี,ชาวจนี

French =แหง่ประเทศฝร่ังเศส, ชาวฝร่ังเศส

Italian =แหง่ประเทศอติาล,ีชาวอติาลี

proper

adjective

Lebanese

Nepalese

Portuguese

Taiwanese

Vietnamese

proper

adjective

Libyan

Malaysian

Mexican

Moroccan

Mozambican

Nicaraguan

Nigerian

Norwegian

Panamanian



Zairean,Zairian

Paraguayan

Peruvian

Rhodesian

Romanian

Russian

Syrian

Singaporean

Tahitian

Tibetan

proper adjective

Omani

Yemeni

Pakistani

proper

adjective

Malay

Ceylonese



เป็นค าคณุศพัทบ์อกลกัษณะ คอืจะไปขยายนามเพือ่บอกใหรู้ว้า่ นามนัน้มลีกัษณะ คณุสมบตั ิ หรอืความพเิศษอยา่งไร เป็นชนดิทีใ่ชม้ากทีส่ดุ เชน่ 

เป็นค าคณุศพัทบ์อกปรมิาณ คอืไปขยายนามทีนั่บไมไ่ด ้ (uncountable noun ) เพือ่บอกใหท้ราบปรมิาณของสิง่นัน้ วา่มมีากหรอืนอ้ย แตไ่มบ่อก จ านวนแน่นอน เชน่

little

sufficient

เป็นค าคณุศพัทท์ีบ่อกจ านวนมากนอ้ยของนามทีนั่บได  ้ ( countable noun )หรอืบอกล าดบักอ่นหลงั ( order ) ของค านาม แบง่เป็น 2 พวก 

เป็นค าคณุศพัทช์ีเ้ฉพาะค านาม ซึง่ระบเุจาะจงไปโดยชดัแจง้วา่เป็นค านามอนัไหน สิง่ไหน หรอืคนใด แบง่เป็น 2 ชนดิ



เป็นค าคณุศพัทป์ระกอบหนา้นามเพือ่แสดงความเป็นเจา้ของ เชน่  my , your, his , her, its, their our

หมายเหต ุค าคณุศพัทเ์หลา่นีจ้ะตอ้งมคี านามตามหลงัเพราะหากไมม่คี านามตามหลงั  จะกลายเป็นสรรพนาม ( pronoun ) ไมใ่ชค่ณุศพัท ์ เชน่



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjectives 

Formation (การท าใหเ้ป็นค าคณุศพัท ์) 

ค าคณุศพัทน์อกจากเป็นดว้ยตวัของมันเองแลว้ ยังสามารถน าชนดิของค าอืน่มาท าใหเ้ป็นค าคณุศพัทไ์ดด้ว้ย  เชน่ 
1. ค าคณุศพัทท์ีม่าจากค านามโดยการเตมิ Suffix ทา้ยค าเชน่

2. ค าคณุศพัทท์ีม่าจากค ากรยิา ( Verb) โดยการเตมิ suffix ทา้ยค า เชน่ 

acceptable

washable

ชา่งพดู

งว่งนอน

ความแตกตา่ง

เป็นทีย่อมรับได ้

ซกัได ้

ยอมรับ

ซกั

talk

sleep

differ

accept

wash

หลบั

แตกตา่ง

talkative

sleepy

different

เกีย่วกบัการศกึษา

ท าดว้ยทอง

อยา่งโง่ๆ

ไมร่ะมัดระวงั

educational

เป็นอนัตราย

ความยุง่ยาก

เต็มไปดว้ยฝุ่ น

ค านาม

ค ากรยิา ค าคณุศพัท์

dust

ยุง่ยาก

ฝุ่ น

friend

ค าคณุศพัท์

พดู

เป็นเพือ่น

dangerous

troublesome

dusty

อนัตราย

golden

foolish

careless

friendly

trouble

education

gold

fool

care

danger

การศกึษา

ทอง

ความโง่

ระมัดระวงั

เพือ่น



ค าคณุศพัทน์อกจากเป็นดว้ยตวัของมันเองแลว้ ยังสามารถน าชนดิของค าอืน่มาท าใหเ้ป็นค าคณุศพัทไ์ดด้ว้ย  เชน่ 



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjectives

การเปรยีบเทยีบค าคณุศพัท ์( Comparison of Adjectives )

การเปรยีบเทยีบค าคณุศพัท ์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรยีบเทยีบค าคณุศพัทท์ีไ่ปแสดงคณุภาพของนามเพือ่จะบอกใหรู้ว้า่นามนัน้มลีกัษณะ เทา่เทยีมกนัหรอืไม ่ อยา่งไร แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ คอื

การเปรยีบเทยีบข ัน้ปกต ิ( Positive Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบความเทา่เทยีมกนั ไมเ่ทา่เทยีมกนั เชน่ long, short, small , big , fast, slow เป็นตน้

การเปรยีบเทยีบข ัน้กวา่ ( Comparative Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบกบันาม 2 จ านวน เชน่ longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นตน้

การเปรยีบเทยีบข ัน้สงูสดุ ( Superlative Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบกบันามทีม่จี านวนตัง้แต ่ 3 ขึน้ไป เชน่ longest, shortest, smallest, biggest เป็นตน้

 1. การเปรยีบเทยีบข ัน้ปกต ิ( Positive Degree ) มตีวัเชือ่มหลายรูปแบบดงัตอ่ไปนี้

รูปแบบ as+ คณุศพัทข์ ัน้ปกต ิ( positive degree) + as แสดงความ เทา่เทยีมกนั เชน่

This pencil is as long as that one.   ดนิสอแทง่นีย้าวเทา่ๆกบัแทง่นัน้

รูปแบบ as + much หรอื many + นาม + as แสดงความเทา่เทยีมกนั เชน่

I have as much money as you. ฉันมเีงนิมากเทา่ๆกบัคณุ

I have as many books as you. ฉันมหีนังสอืมากเทา่ๆกบัคณุ

รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเทา่เทยีมกนั เชน่

Malee is the same age as มาลมีอีายเุทา่กบัลดัดา

แตถ่า้ประธานเป็นพหพูจน์ ใหต้ดั as ออกไดเ้ลย เชน่
Malee and Ladda are the same age. มาลแีละลดัดาอายเุทา่กนั

รูปแบบ Verb to be + like แปลวา่เหมอืนกนั เป็นค าเชือ่มแสดงความเทา่เทยีมกนั แตถ่า้ประธานเป็น พหพูจน ์ ใหใ้ช ้ verb to be + alike เชน่

She is like her father. เธอเหมอืนกบัพอ่ของเธอ

Your car and mine are alike. รถยนตข์องคณุและของฉันเหมอืนกนั

รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลวา่ เหมอืนกนั คลา้ยกนั เป็นค าเชือ่มแสดงความเทา่เทยีมกนั เชน่

Your bag is similar to mine. ถงุของเธอคลา้ยกบัถงุของฉัน

กรณีตอ้งการเปรยีบเทยีบความไมเ่ทา่กนัมรีูปแบบดงันี้

not so + คณุศพัทข์ ัน้ปกต ิ+ as หรอื not as + คณุศพัทข์ ัน้ปกต ิ+ as เชน่

This road is not so long as that one. ถนนเสน้นีไ้มย่าวเทา่เสน้นัน้ หรอื
This road is not as long as that one.

not as + much/many + นาม + as    เชน่

I don’t have so much money as you . ฉันไมม่เีงนิมากเทา่คณุ หรอื

I don’t have as much money as you. 

 2. การเปรยีบเทยีบข ัน้กวา่ ( Comparative Degree )

การเปรยีบเทยีบทีส่งูกวา่   แสดงในรูป  คณุศพัทข์ ัน้กวา่ + than   เชน่



This road is longer than that one. ถนนเสน้นีย้าวกวา่เสน้นัน้

You are taller than me. หรอื You are taller than I am. เธอสงูกวา่ฉัน

การเปรยีบเทยีบทีต่ า่กวา่กนั แสดงในรูป less + positive degree + than  เชน่

Malee is less careful than Somchai. มาลเีป็นคนทีร่อบคอบนอ้ยกวา่สมชาย

It is less hot today than it was yesterday. วนันีอ้ากาศรอ้นกวา่เมือ่วานนี้

เมือ่น าคณุศพัทข์ัน้กวา่มาใชเ้ปรยีบเทยีบกบัค านาม ( noun ) ดว้ยกนั  ใหใ้ชรู้ปแบบดงันี้

fewer + นามพหพูจนนั์บได ้ + than = นอ้ยกวา่

less + นามนับไมไ่ด ้ + than = นอ้ยกวา่

more + นามพหพูจนนั์บได,้ นามนับไมไ่ด ้ + than = มากกวา่    เชน่

There are fewer students in this room than in that room. มนัีกเรยีนในหอ้งนีน้อ้ยกวา่ในหอ้งนัน้

I spent less money than you. ฉันใชจ้า่ยเงนินอ้ยกวา่คณุ

There are more students in this room than in that room. มนัีกเรยีนในหอ้งนี ้ มากกวา่ในหอ้งนัน้
My mother have more money than my father. แมข่องฉันมเีงนิมากกวา่พอ่

หมายเหต ุ  ในกรณีที ่ than ท าหนา้ทีเ่ป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ทีต่ามหลงั than ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธาน ตอ้งม ี verb ตามดว้ย ดงันี้

ในกรณีที ่ than ท าหนา้ทีเ่ป็น preposition    pronoun ทีต่ามหลงั than ท าหนา้ทีเ่ป็น object ไมต่อ้งม ี verb ตามดงันี้

โดยท่ัวไปใชไ้ดแ้ละมคีวามหมายไมต่า่งกนัทัง้สองกรณี

 3. การเปรยีบเทยีบข ัน้สงูสดุ ( Superlative Degree ) รูปแบบมดีงันี ้ the + คณุศพัทข์ ัน้สงูสดุ + นาม

What is the longest river in the world? แมน่ ้าอะไรยาวทีส่ดุในโลก

My eldest son is 16 years old. ลกูชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี

Jane is my best friend. เจนเป็นเพือ่นทีด่ทีีส่ดุของฉัน

     ( ถา้ม ี possessive adjective อยูห่นา้คณุศพัทข์ัน้สงูสดุแลว้ ไมต่อ้งใช ้ the )

She eats less than I do.

เธอเป็นคนกนินอ้ยกวา่ฉัน 

than ท าหนา้ทีเ่ป็นค าเชือ่ม 2 อนุประโยค ( clause) เขา้ดว้ยกนั  คอื

She eats less เป็น main clause

I do เป็น subordinate clause

โดย I ท าหนา้ทีป่ระธานของประโยคที ่ 2 ม ี verb do ตาม

than ท าหนา้ทีเ่ป็น preposition  ดงันัน้ pronounทีต่ามหลงั

than อยูใ่นรูป ของกรรม ( object ) คอื me จงึไมต่อ้งม ี verb ตาม

She eats less than me.

เธอเป็นคนกนินอ้ยกวา่ฉัน 

than I do เป็น adverbial clause of comparison



การเปรยีบเทยีบค าคณุศพัท ์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรยีบเทยีบค าคณุศพัทท์ีไ่ปแสดงคณุภาพของนามเพือ่จะบอกใหรู้ว้า่นามนัน้มลีกัษณะ เทา่เทยีมกนัหรอืไม ่ อยา่งไร แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ คอื

การเปรยีบเทยีบข ัน้ปกต ิ( Positive Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบความเทา่เทยีมกนั ไมเ่ทา่เทยีมกนั เชน่ long, short, small , big , fast, slow เป็นตน้

การเปรยีบเทยีบข ัน้กวา่ ( Comparative Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบกบันาม 2 จ านวน เชน่ longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นตน้

การเปรยีบเทยีบข ัน้สงูสดุ ( Superlative Degree ) ใชเ้ปรยีบเทยีบกบันามทีม่จี านวนตัง้แต ่ 3 ขึน้ไป เชน่ longest, shortest, smallest, biggest เป็นตน้

รูปแบบ Verb to be + like แปลวา่เหมอืนกนั เป็นค าเชือ่มแสดงความเทา่เทยีมกนั แตถ่า้ประธานเป็น พหพูจน ์ ใหใ้ช ้ verb to be + alike เชน่

รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลวา่ เหมอืนกนั คลา้ยกนั เป็นค าเชือ่มแสดงความเทา่เทยีมกนั เชน่



There are more students in this room than in that room. มนัีกเรยีนในหอ้งนี ้ มากกวา่ในหอ้งนัน้

หมายเหต ุ  ในกรณีที ่ than ท าหนา้ทีเ่ป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ทีต่ามหลงั than ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธาน ตอ้งม ี verb ตามดว้ย ดงันี้

ในกรณีที ่ than ท าหนา้ทีเ่ป็น preposition    pronoun ทีต่ามหลงั than ท าหนา้ทีเ่ป็น object ไมต่อ้งม ี verb ตามดงันี้

 3. การเปรยีบเทยีบข ัน้สงูสดุ ( Superlative Degree ) รูปแบบมดีงันี ้ the + คณุศพัทข์ ัน้สงูสดุ + นาม

than ท าหนา้ทีเ่ป็นค าเชือ่ม 2 อนุประโยค ( clause) เขา้ดว้ยกนั  คอื

She eats less เป็น main clause

I do เป็น subordinate clause

โดย I ท าหนา้ทีป่ระธานของประโยคที ่ 2 ม ี verb do ตาม

than ท าหนา้ทีเ่ป็น preposition  ดงันัน้ pronounทีต่ามหลงั

than อยูใ่นรูป ของกรรม ( object ) คอื me จงึไมต่อ้งม ี verb ตาม

than I do เป็น adverbial clause of comparison



กลบัไปยงัหน้ำเดมิ

Adjectives ( articles -a/an )

Articles เป็นค าคณุศพัทอ์ยา่งหนึง่   การเรยีน Articles ตอ้งท าความเขา้ใจควบคูไ่ปกบัเรือ่งนามนับได  ้ ( Countable Nouns ) และนามนับไมไ่ด ้ ( Uncountable Nouns ) ซึง่เป็นเรือ่งคอ่นขา้งสบัสนส าหรับผูเ้รยีนซึง่ทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ( Non-native speakers of English ) หรอืเรยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาตา่งประเทศ ( English as a Foreign Language )  เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ักจะตดัสนิใจยากวา่อะไรเป็นนามนับได  ้ และอะไรเป็นนามนับไมไ่ด ้  บางครัง้ค าเดยีวกนัสามารถเป็นไดทั้ง้สองอยา่ง เป็นเรือ่งทีม่กีฎเกณฑม์าก และขณะเดยีวกนั ก็มขีอ้ยกเวน้มากเชน่กนั ตอ้งอาศยัความจ าและประสบการณ์ ในการใชภ้าษา เป็นเวลานานจงึจะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

หลกัการใช ้article น าหนา้นาม คอื

Articles แบง่เป็น 2 ชนดิคอื

Indefinite Article ไดแ้ก ่ a  และ an ใชน้ าหนา้นามนับได ้ ( Countable Nouns ) เอกพจนท่ั์วๆไป ( Singular )

Definite Article ไดแ้ก ่ the  ซึง่ใชน้ าหนา้ค านามนับได ้ ( Countable Nouns ) และนามนับไมไ่ด ้ ( Uncountable Nouns ) ทัง้รูปเอกพจน ์ Singular ) และพหพูจน ์ ( Plural ) เพือ่ใหน้ามนัน้มคีวามหมายเฉพาะเจาะจง

การใช ้Indefinite Article : a, an 

1. ใช ้a น าหนา้ค านามนบัได ้เอกพจน ์ขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะและมคีวามหมายท ัว่ไปในความหมาย หนึง่ โดยไมต่อ้งการเนน้จ านวน เชน่   a woman, a dog, a dentist, a newspaper, a city , a book , a shop  เชน่

He is reading a newspaper.  เขาก าลงัอา่นหนังสอืพมิพ์

2. ใช ้an น าหนา้ค านามนบัได ้เอกพจนข์ ึน้ตน้ดว้ยสระ และมคีวามหมายท ัว่ไป เชน่ an orange, an umbrella, an hour, an article

It's raining.You will need an umbrella .ฝนก าลงัตก คณุจะตอ้งมรี่มกนัฝน.

หมายเหต ุ

ถา้ค านามนับได ้ เอกพจน ์ นัน้ขึน้ตน้ดว้ยสระ   แตว่า่ออกเสยีงเป็นพยัญชนะ ใหใ้ช ้a   เชน่ a uniform, a university, a European, a eucalyptus ( ตน้ยคูาลบิตสั ), a utensil, a union, a useful, a unit

ถา้ค านามนับได ้ เอกพจน ์ นัน้มคีณุศพัท้น์ าหนา้ขยาย   ใหด้ดูงันี้

   -หากค าคณุศพัท้นั์น้ขึน้ตน้ดว้ยเสยีงพยัญชนะก็ใหใ้ช ้ a  เชน่  a sweet orange, a big umbrella

   -หากขึน้ตน้ดว้ย เสยีงสระใหใ้ช ้ an เชน่   an old city, an ugly woman  เป็นตน้

ถา้ค านามนัน้ขึน้ตน้ดว้ยพยัญชนะ แตอ่อกเสยีงเป็นสระ   หรอืม ี adjective ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยสระมาขยายขา้งหนา้นามนัน้ใหใ้ช  ้ an เชน่

   -ออกเสยีงเป็นสระ เชน่ an hour, an heir, an honor

   -มคีณุศพัท้ท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยสระ เชน่ an important person

3. ใช ้a, an น าหนา้นามเอกพจน ์เม ือ่กลา่วถงึค านามน ัน้เป็นคร ัง้แรก เชน่

There is a shop on the corner.   มรีา้นอยู ่ 1 รา้นทีห่ัวมมุ ( ใช ้ a เพราะเป็นการพดูถงึครัง้แรก )

4. ใช ้a, an แทนพวก กลุม่ หมูเ่หลา่ เชน่

A cow is an animal. ววัเป็นสตัวข์นดิหนึง่

= Cows are animals.ววัเป็นสตัว์

An owl can see in the dark. นกเคา้แมวมองเห็นไดใ้นความมดื

5. ใช ้a, an ในการบอกอตัราตอ่ 1 หนว่ย ( per ) เชน่

She runs three miles a day. เธอวิง่วนัละ 10 ไมล ์ ( เป็นกจิวตัร )

I go to the cinema about once a month. ฉันไปดภูาพยนตป์ระมาณเดอืนละครัง้

เมือ่กลา่วเป็นการท่ัวไป

เมือ่กลา่วเป็นการชีเ้ฉพาะ

นามนับไดเ้อกพจน์ จะตอ้งม ี a หรอื an น าหนา้เสมอ

นามพหพูจนแ์ละนามนับไมไ่ด ้ ไมต่อ้งม ี article ใดๆ

จะตอ้งใช ้ the น าหนา้เสมอไมว่า่จะเป็นนามเอกพจนห์รอืพหพูจน์ เป็นนามนับไดห้รอืไมไ่ด ้



6. ใช ้a, an หนา้ชือ่เฉพาะของผูม้ชี ือ่เสยีงทีรู่จ้กัท ัว่ไป เพราะมคีณุสมบตั ิความสามารถ หรอือปุนสิยัเหมอืนผูท้ ีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ

He is an Einstein. เขาเป็นคนฉลาดเหมอืนไอนส์ไตน์

He is a Soontorn Poo of our school.  เขาเป็นคนทีแ่ตง่กลอนเกง่ ( เหมอืนสนุทรภู่) ของโรงเรยีนเรา

     หมายเหต ุ แตถ่า้ใช ้the แทน a หมายความวา่คนเชน่นัน้มคีนเดยีว

He is the Soontorn Poo of our school.  เขาเป็นคนทีแ่ตง่กลอนเกง่ของโรงเรยีนเรา ( เพยีงคนเดยีว)

He is the Khun Phaen of our family.  เขาเป็นคนเจา้ชู(้ เหมอืนขนุแผน)คนเดยีวในครอบครัวเรา

7. ใช ้a, an น าหนา้ค านามทีเ่ป็นส านวนในประโยคอทุาน เชน่

What a pity !น่าสงสารจัง

What a shame ! น่าอายจัง !

8. ใช ้a, an น าหนา้ค านามเอกพจนท์ีก่ลา่วถงึการเป็นสมาชกิของกลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่อาชพี เชือ้ชาต ิศาสนา

My father is a teacher.  อาชพี

Robert is an American.  เชือ้ชาติ

John is a Catholic.   ศาสนา

9. ใช ้a, an แทนจ านวน หนึง่หนา้ค านามทีเ่ป็นส านวนเกีย่วกบัการนบัจ านวนหรอืแสดงจ านวนมาก

10. ใช ้a, an น าหนา้นามทีเ่ป็นส านวนเกีย่วกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วย  โครงสรา้งคอื have + a+ อาการเจ็บป่วย

ยกเวน้ถา้เป็นชือ่โรค ไมใ่ช ้a, an เชน่

เชน่

He had an itch in the middle of his back .เขามอีาการคนัทีก่ลางหลงั

He had a pain in the neck.  เขามอีาการปวดคอ

She is suffering from rheumatism.  เธอก าลงัทกุขท์รมานดว้ยโรคปวดขอ้

11. ใช ้a,an ในส านวนทีม่คี าตอ่ไปนีน้ าหนา้คอื    such, quite, rather, many

We didn't expect such a hot day.  เราไมไ่ดค้าดวา่มันจะเป็นวนัทีอ่ากาศรอ้นเชน่นี้

He is quite a good boy. เขาเป็นเด็กดทีดียีว

It was rather a short trip. มันเป็นการเดนิทางทีค่อ่นขา้งสัน้

Many a place in Thailand impressed them. สถานทีห่ลายแหง่ในประเทศไทยประทับใจพวกเขามาก

12. ใช ้a, an หลงัโครงสรา้งตอ่ไปนี้

a dozen of eggs.

a gross of pens

a lot of people

a number of friends

ไขจ่ านวน 1 โหล

ปากกาจ านวน 12 โหล

ประชาชนจ านวนมาก

เพือ่นจ านวนมาก

have a headache ( ปวดหัว )

have a stomachache ( ปวดทอ้ง )

have a toothache ( ไมม่ ี a ก็ได ้ ) ( ปวดฟัน )

have a pain in the chest ( เจ็บหนา้อก )

have a cold ( เป็นหวดั )

have a fever ( เป็นไข ้ )

rheumatism( โรคปวดขอ้ )

influenza (ไขห้วดัใหญ )

diabetes ( เบาหวาน )

้c่ancer ( มะเร็ง ) 



so + adjective+a + นามนบัได ้เอกพจน ์( such a+ นาม ) เชน่

      We didn't expect so great a crowd.  .เราไมค่าดคดิวา่จะมคีนมากมายอยา่งนี้

too + adjective + a + นามนบัได ้เอกพจน์

      This is too hard a job for him.  นีเ่ป็นงานหนักเกนิไปส าหรับเขา

however + adjective + a + นามนบัไดเ้อกพจน้์

      However nice a girl she is, he never like her. ไมว่า่เธอจะเป็นคนน่ารักอยา่งเขาก็ไมช่อบเธอ

as + adjective + a + นามนบัได ้เอกพจน+์ as

      She is as good a student as you are.เธอเป็นนักเรยีนทีด่เีชน่เดยีวกบัคณุ

13. ส านวนในภาษาองักฤษทีใ่ช ้a,an

การใช ้a/an และ one

ทีผ่า่นมาเป็นการใช ้ a/an กบันามนับไดใ้นความหมายของสิง่เดยีว ( singular ) บางครัง้ทีเ่ราตอ้งการเนน้ตวัเลข สามารถใช ้ one กบันามนับไดเ้อกพจน์ เชน่

We'll be in Australia for one ( or a ) year. เราจะอยูใ่นออสเตรเลยี 1 ปี

She scored one ( or a ) hundred and eighty points.  เธอไดค้ะแนน 168 คะแนน

จะใช ้one เทา่น ัน้เม ือ่

ตอ้งการทีจ่ะเนน้วา่ส ิง่ทีก่ลา่วถงึ ม/ีเป็น เพยีง 1 ไมใ่ช ่ 2,3,4...... เชน่

Do you want one sandwich or two? คณุตอ้งการแซนดว์ชิ 1 หรอื 2 อนั

Are you staying just one night ? คณุจะพักคา้งคนืวนัเดยีวหรอื

ใช ้ one ในรูปแบบ one ...other / another เชน่

Close one eye, and then the other. ปิดตาขา้งหนึง่กอ่นแลว้จงึปิดอกีขา้ง

Bees carry pollen from one plant to another. ผึง้น าเกสรดอกไมจ้ากตน้หนึง่ไปอกีตน้

all of a sudden 

as a matter of fact 

in a hurry/rush

in a good/bad mood

as a rule 

do a favor

earn a living

give an idea

go for a walk

go for a ride 

have a good time

have a hair cut

it's a shame

it's a pity that

take a trip

take a picture

take a seat

with a view to 

on an/the average

a couple of 

ทันใดนัน้

อนัทีจ่รงิแลว้

ตามปกต ิ โดยท่ัวไป
ชว่ยเหลอื

หาเลีย้งชพี

ใหค้วามคดิ

เดนิเลน่

น่ังรถเลน่

สนุกสนาน

ตดัผม

น่าขายหนา้

น่าเสยีดาย,น่าสงสาร

เดนิทาง

ถา่ยรูป

น่ัง

เพือ่จะท าให ้

โดยเฉลีย่

สองสาม 

keep an eye on

make a decision

make a living

make a mistake

make a noise

make a speech

make a wish

make a fool of 

make a request 

tell a lie, tell lies

take a look at

keep a secret

in a position to 

on a large scale

make a remark

play a joke on 

อยา่งเร่งรบี

อารมณ์ด/ีเสยี

เฝ้าดู

ตดัสนิใจ

หาเลีย้งชพี

ท าผดิ

ท าเสยีงดงั

กลา่วสนุทรพจน์

อธษิฐาน

ท าใหข้ายหนา้

ขอรอ้ง

โกหก

ใหข้อ้สงัเกต

ลอ้เลน่

มอง ดู
เก็บเป็นความลบั

อยูใ่นฐานะทีจ่ะ

อยา่งมาก



Articles เป็นค าคณุศพัทอ์ยา่งหนึง่   การเรยีน Articles ตอ้งท าความเขา้ใจควบคูไ่ปกบัเรือ่งนามนับได  ้ ( Countable Nouns ) และนามนับไมไ่ด ้ ( Uncountable Nouns ) ซึง่เป็นเรือ่งคอ่นขา้งสบัสนส าหรับผูเ้รยีนซึง่ทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ( Non-native speakers of English ) หรอืเรยีนภาษาองักฤษ เป็นภาษาตา่งประเทศ ( English as a Foreign Language )  เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ักจะตดัสนิใจยากวา่อะไรเป็นนามนับได  ้ และอะไรเป็นนามนับไมไ่ด ้  บางครัง้ค าเดยีวกนัสามารถเป็นไดทั้ง้สองอยา่ง เป็นเรือ่งทีม่กีฎเกณฑม์าก และขณะเดยีวกนั ก็มขีอ้ยกเวน้มากเชน่กนั ตอ้งอาศยัความจ าและประสบการณ์ ในการใชภ้าษา เป็นเวลานานจงึจะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

Indefinite Article ไดแ้ก ่ a  และ an ใชน้ าหนา้นามนับได ้ ( Countable Nouns ) เอกพจนท่ั์วๆไป ( Singular )

Definite Article ไดแ้ก ่ the  ซึง่ใชน้ าหนา้ค านามนับได ้ ( Countable Nouns ) และนามนับไมไ่ด ้ ( Uncountable Nouns ) ทัง้รูปเอกพจน ์ Singular ) และพหพูจน ์ ( Plural ) เพือ่ใหน้ามนัน้มคีวามหมายเฉพาะเจาะจง

1. ใช ้a น าหนา้ค านามนบัได ้เอกพจน ์ขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะและมคีวามหมายท ัว่ไปในความหมาย หนึง่ โดยไมต่อ้งการเนน้จ านวน เชน่   a woman, a dog, a dentist, a newspaper, a city , a book , a shop  เชน่

2. ใช ้an น าหนา้ค านามนบัได ้เอกพจนข์ ึน้ตน้ดว้ยสระ และมคีวามหมายท ัว่ไป เชน่ an orange, an umbrella, an hour, an article

ถา้ค านามนับได ้ เอกพจน ์ นัน้ขึน้ตน้ดว้ยสระ   แตว่า่ออกเสยีงเป็นพยัญชนะ ใหใ้ช ้a   เชน่ a uniform, a university, a European, a eucalyptus ( ตน้ยคูาลบิตสั ), a utensil, a union, a useful, a unit

   -หากค าคณุศพัท้นั์น้ขึน้ตน้ดว้ยเสยีงพยัญชนะก็ใหใ้ช ้ a  เชน่  a sweet orange, a big umbrella

ถา้ค านามนัน้ขึน้ตน้ดว้ยพยัญชนะ แตอ่อกเสยีงเป็นสระ   หรอืม ี adjective ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยสระมาขยายขา้งหนา้นามนัน้ใหใ้ช  ้ an เชน่

There is a shop on the corner.   มรีา้นอยู ่ 1 รา้นทีห่ัวมมุ ( ใช ้ a เพราะเป็นการพดูถงึครัง้แรก )

นามนับไดเ้อกพจน์ จะตอ้งม ี a หรอื an น าหนา้เสมอ

นามพหพูจนแ์ละนามนับไมไ่ด ้ ไมต่อ้งม ี article ใดๆ

จะตอ้งใช ้ the น าหนา้เสมอไมว่า่จะเป็นนามเอกพจนห์รอืพหพูจน์ เป็นนามนับไดห้รอืไมไ่ด ้



6. ใช ้a, an หนา้ชือ่เฉพาะของผูม้ชี ือ่เสยีงทีรู่จ้กัท ัว่ไป เพราะมคีณุสมบตั ิความสามารถ หรอือปุนสิยัเหมอืนผูท้ ีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ

He is a Soontorn Poo of our school.  เขาเป็นคนทีแ่ตง่กลอนเกง่ ( เหมอืนสนุทรภู่) ของโรงเรยีนเรา

He is the Soontorn Poo of our school.  เขาเป็นคนทีแ่ตง่กลอนเกง่ของโรงเรยีนเรา ( เพยีงคนเดยีว)

He is the Khun Phaen of our family.  เขาเป็นคนเจา้ชู(้ เหมอืนขนุแผน)คนเดยีวในครอบครัวเรา

8. ใช ้a, an น าหนา้ค านามเอกพจนท์ีก่ลา่วถงึการเป็นสมาชกิของกลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่อาชพี เชือ้ชาต ิศาสนา

9. ใช ้a, an แทนจ านวน หนึง่หนา้ค านามทีเ่ป็นส านวนเกีย่วกบัการนบัจ านวนหรอืแสดงจ านวนมาก

10. ใช ้a, an น าหนา้นามทีเ่ป็นส านวนเกีย่วกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วย  โครงสรา้งคอื have + a+ อาการเจ็บป่วย

Many a place in Thailand impressed them. สถานทีห่ลายแหง่ในประเทศไทยประทับใจพวกเขามาก

ไขจ่ านวน 1 โหล

ปากกาจ านวน 12 โหล

ประชาชนจ านวนมาก

เพือ่นจ านวนมาก

have a pain in the chest ( เจ็บหนา้อก )

have a cold ( เป็นหวดั )

have a fever ( เป็นไข ้ )

diabetes ( เบาหวาน )

้c่ancer ( มะเร็ง ) 



      However nice a girl she is, he never like her. ไมว่า่เธอจะเป็นคนน่ารักอยา่งเขาก็ไมช่อบเธอ

ทีผ่า่นมาเป็นการใช ้ a/an กบันามนับไดใ้นความหมายของสิง่เดยีว ( singular ) บางครัง้ทีเ่ราตอ้งการเนน้ตวัเลข สามารถใช ้ one กบันามนับไดเ้อกพจน์ เชน่

อยา่งเร่งรบี

อารมณ์ด/ีเสยี

เฝ้าดู

ตดัสนิใจ

หาเลีย้งชพี

ท าผดิ

ท าเสยีงดงั

กลา่วสนุทรพจน์

อธษิฐาน

ท าใหข้ายหนา้

ขอรอ้ง

โกหก

ใหข้อ้สงัเกต

ลอ้เลน่

มอง ดู
เก็บเป็นความลบั

อยูใ่นฐานะทีจ่ะ

อยา่งมาก
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Definite Article ไดแ้ก ่ the  ซึง่ใชน้ าหนา้ค านามนับได ้ ( Countable Nouns ) และนามนับไมไ่ด ้ ( Uncountable Nouns ) ทัง้รูปเอกพจน ์ Singular ) และพหพูจน ์ ( Plural ) เพือ่ใหน้ามนัน้มคีวามหมายเฉพาะเจาะจง

1. ใช ้a น าหนา้ค านามนบัได ้เอกพจน ์ขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะและมคีวามหมายท ัว่ไปในความหมาย หนึง่ โดยไมต่อ้งการเนน้จ านวน เชน่   a woman, a dog, a dentist, a newspaper, a city , a book , a shop  เชน่
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