Grammar ในภาษาอังกฤษที่มก
ั ใชเปนประจํา
Tense (กาล) คือ รูปแบบ หรือโครงสรางของกริยา ที่แสดงใหเราทราบวา การกระทําหรือ
เหตุการณ นัน
้ ๆเกิดขึน
้ เมื่อใด
Tense หลักๆ มี 3 Tense คือ
1. Present Tense เปนเรือ
่ งที่เกิดขึน
้ ในปจจุบน
ั
2. Past Tense เปนเรื่องราวในอดีต
3. Future Tense เปนเรือ
่ งราวในอนาคต
Tense หลัก แบงออกเปน 4 Tense ยอย รวมเปน 12 Tense ดังนี้
1. Present Tense = เรื่องที่เกิดขึน
้ ในปจจุบน
ั
1.1 Present Simple บอกขอเท็จจริงทัว่ ไป
- The sun rises in the east. (พระอาทิตยขน
ึ้ ทางทิศตะวันออก)
1.2 Present Continuous บอกเหตุการณที่กาํ ลังกระทําขณะนี้
- I am riding a bike. (ฉันกําลังปน
 จักรยาน)
1.3 Present Perfect บอกเหุตการณที่ไดทาํ เสร็จแลวขณะพูด หรือ เหตุการณทก
ี่ ระทําตอเนือ
่ ง
มาจนถึงปจจุบน
ั นี้
- I have been here since I was about 15 years old. (ฉันอยูทน
ี่ ต
ี่ ั้งแตฉน
ั อายุ15ป)
1.4 Present Perfect Continuous บอกเหตุการณที่ทาํ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบน
ั คลายกับ Present
Perfect แตเปนการเนนวาทําแบบไมหยุดเลย
- We have been waiting here for over two hours. (เรารออยูทน
ี่ เี่ ปนเวลามากกวาสอง
ชั่วโมงแลว)
2. Past Tense = เรือ
่ งราวในอดีต
2.1 Past Simple บอกวาไดทําอะไร เมื่อไหรในอดีต
- I ate rice yesterday. ฉันกินขาวเมื่อวาน
2.2 Past Continuous บอกเหตุการณที่กาํ ลังกระทําอยูใ นอดีต
- I was eating rice when my dad came. ฉันกําลังกินขาวอยู เมือ
่ พอมาถึง
2.3 Past Perfect บอกเหุตการณที่ไดทําเสร็จแลวในอดีต
- I had eaten rice when my dad came. ผมกินขาวเสร็จแลว เมื่อพอมาถึง
2.4 Past Perfect Continuous บอกเหตุการณทท
ี่ ําตอเนื่องมาจนถึง ณ เวลาหนึ่งในอดีต
- I had been eating rice for 1 hour when my dad came. ผมกินขาวเปนเวลา 1
ชั่วโมงแลวเมือ
่ พอมาถึง

3. Future Tense = เรือ
่ งราวในอนาคต
3.1 Future Simple บอกวาจะทําอะไร ในอนาคต
- I will eat rice tomorrow. ฉันจะกินขาวพรุงนี้
3.2 Future Continuous บอกเหตุการณที่จะกระทําอยู ณ ชวงเวลาหนึ่งในอนาคต
- At nine o’clock tomorrow, I will be eating rice. เกาโมงเชาวันพรุงนี้ ฉันจะกําลังกิน
ขาวอยู
3.3 Future Perfect บอกเหุตการณที่จะทําเสร็จแลวในอนาคต
- At nine o’clock tomorrow, I will have eaten rice. เกาโมงเชาวันพรุงนี้ ผมจะกินขาว
เสร็จแลว
3.4 Future Perfect Continuous บอกเหตุการณที่ทาํ ตอเนื่องมาจนถึง ณ เวลาหนึ่งในอนาคต
- At nine o’clock tomorrow, I will have been eating rice for 1 hour. เกาโมงเชาวัน
พรุงนี้ ผมจะกินขาวแลวเปนเวลา 1 ชั่วโมงแลว
Tense (กาล)

Structure (โครงสราง)

Present

Simple Tense

S + V1 [ s , es ]

Continuous Tense

S + is , am , are + V.ing

Perfect Tense

S + has , have + V3

Perfect Continuous Tense

S + has , have + been + V.ing

Simple Tense

S + V2

Continuous Tense

S + was , were + V.ing

Perfect Tense

S + had + V3

Perfect Continuous Tense

S + had been + V.ing

Simple Tense

S + will , shall + V1

Continuous Tense

S + will , shall + be + V.ing

Perfect Tense

S + will , shall + have + V3

Perfect Continuous Tense

S + will , shall + have been + V.ing

Past

Future

Double Tenses (การใช Tenses คู)
- ใชในการพูดถึงเหตุการณสองเหตุการณ สองเวลา ในประโยคเดียวกัน
แบบที่ 1. เหตุการณหนึ่งในอดีตกําลังเกิดอยูและมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดแทรกเขามา เหตุการณที่กาํ ลังเกิด
อยูกอนใชรป
ู Past Continuous Tense สวนเหตุการณที่เกิดแทรกขึน
้ มาใช Past Simple Tense และมักใช
when หรือ while เปนตัวเชื่อมประโยค (Conjunction) ดังนี้
Example: A friend called him while he was cleaning his car.
(เพือ
่ นโทรศัพทมาหาเขาเมื่อตอนทีเ่ ขากําลังลางรถ)
My sister was sleeping when I entered the room.
(นองสาวของฉันกําลังหลับอยูเ มื่อตอนทีฉ
่ น
ั เขาไปในหอง)
แบบที่ 2. เหตุการณสองเหตุการณกําลังเกิดอยูในเวลาเดี

ยวกัน ขณะทีเ่ หตุการณหนึ่งกําลังเกิดอยูอ
 ีก
เหตุการณก็กาํ ลังเกิดอยูด
 วย ใช Past Continuous Tense ทั้งสองเหตุการณ และมักใช when หรือ while
เปนตัวเชื่อมประโยค (Conjunction) ดังนี้
Example: Sam was singing while he was cleaning his car.
(แซมรองเพลงในขณะทีเ่ ขากําลังลางรถ)
แบบที่ 3. เหตุการณในอดีต 2 เหตุการณเกิดไมพรอมกัน เหตุการณหนึ่งเกิดกอนอีกเหตุการณหนึง่
เหตุการณที่เกิดกอนใช Past Perfect Tense สวนเหตุการณทเี่ กิดหลังใช Past Simple Tense มัก
มีคําวา before, after หรือ when เปนตัวเชื่อม ดังนี้
Example: Malinee had turned off the light before she went out.
(มาลินด
ี บ
ั ไฟกอนทีห
่ ลอนจะออกไป)

Exercise
1.

Mario is a funny man. He ...... people laugh.
a. seldom make

2.

c. always make

d. always makes

It was still early in the morning, when we ......... at Chiang Rai.
a. arrive

3.

b. seldom makes

b. arrived

c. will arrive

d. are arriving

A: Did Linda cook something in the kitchen?
B: Yes, she ……….. some eggs and boiled water.
a. fry

4.

b. fries

c. fried

d. will fry

c. cleaned

d. is cleaning

Dang ...... his bedroom every morning.
a. cleans

b. clean

5.

A: When ...... you go there?
B: I think next week.
a. did

6.

b. are

c. will

d. do

She ......... in Indonesia to study Indonesian culture in a private university in Central
Java since last year.
a. is

7.

b. was

c. has been

d. have been

The train………………..when we………………. to the station.
a. has left, get

b. had left, had got

c. left, had got

d. had left, got

การถามคําถามในภาษาอังกฤษ ????
มี 2 ประเภท คือ
1. Yes/No Questions
ประโยคคําถามประเภทนี้ ถาเปรียบเทียบกับภาษาไทย ก็คือคําถามที่ถามวา ใชหรือไม ใชไหม เปน
อยางนัน
้ หรือเปลา ฯลฯ
1.1 ขึ้นตนคําถามดวย Verb to be เชน
ถาพูดเปนประโยคบอกเลา Verb to be จะอยูหลังประธาน ดังนัน
้ เมื่อทําเปนประโยคคําถาม Verb to
beจะอยูขน
ึ้ ตนประโยค เชน
ประโยคบอกเลา

ประโยคคําถาม

คําตอบ

This woman is beautiful.

Is this woman beautiful?

Yes, she is. / No, she isn’t.

They are your children.

Are they your children?

Yes, they are. / No, they aren’t.

1.2 ขึ้นตนคําถามดวย Verb to do (Do, Does, Did)
Do ใชกบ
ั ประธานพหูพจน = I, You, We, They
Does ใชกบ
ั ประธานเอกพจน = He, She, It
*ประโยคคําถามทีข
่ ึ้นตนดวย Do หรือ Does มาจากประโยคบอกเลาธรรมดา ที่ไมมีกริยาชวยตัวอืน
่ อยุดว ย
* Did จะใชแทน Do, Does เมื่อกลาวถึงเวลาในอดีต
ประโยคบอกเลา

ประโยคคําถาม

คําตอบ

He knows Anna.

Does he know Anna?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

They discovered the truth. Did they discover the truth? Yes, they did. / No, they didn’t.

1.3 ขึ้นตนคําถามดวยกริยาชวยตัวอืน
่ ๆ
ในกรณีทป
ี่ ระโยคมีกริยาชวย เชน can, may, will, could เปนตน เราจะเอากริยาชวย เหลานี้ มาวาง
ไวหนาประโยค เชน
Can you speak slowly, please?
Will you come back?
Would you like to try it on?
ตัวอยาง
ถาม : Can you speak English?
ตอบ : Yes, I can. / No, I cannot.

2. สรางประโยคคําถามโดยใชคําแสดงคําถาม (Question words)
เชน คําแสดงคําถาม + กริยาชวย + ประธาน + กริยาแท (What + do + you + want?)
การตอบคําถามในลักษณะประโยคเชนนี้ไมไดตอบดวย Yes หรือ No แตเปนการตอบโดยใช
ประโยคบอกเลาธรรมดา เชน
Question
words
who
where
why

Meaning

Examples

person
place
reason

when
how
what
which
whose
whom
what kind
what time
how many
how much

time
manner
object, idea or action
choice
possession
object of the verb
description
time
quantity (countable)
amount, price
(uncountable)
duration, length
frequency
distance
age
reason

Who's that? That's Nancy.
Where do you live? In Boston.
Why do you sleep early? Because I've got to get up
early.
When do you go to work? At 7:00.
How do you go? By car.
What do you do? I am an engineer.
Which one do you prefer? The red one.
Whose is this book? It's Alan’s book.
Whom did you meet? I met the manager.
What kind of music do you like? I like quiet songs.
What time did you come home? 1 am.
How many students are there? There are twenty.
How much time have we got? Ten minutes

how
how
how
how
how

long
often
far
old
come

How long did you stay in that hotel? For two weeks.
How often do you go to the gym? Twice a week.
How far is your school? It is about a mile.
How old are you? I'm 16.
How come I didn't see you at the party? I didn’t join
them last night.

Exercise
1. _________are children crying? Because they are hungry.
2. _________ fans do they want? five.
3. _________ clock is this? It’s mine.
4. _________speak English very well? Mary.
5. _________ does she want? Some apples.
6. _________ is your teacher? She is thirty - five years old.
7. ________ will we go to Japan? Next month.
8. _________ is this? It’s 200 baht.
9. _________ is the doctor? At the hospital.

ประโยคปฎิเสธ (Negative)
ประโยคปฏิเสธในภาษาไทยมีคําวา "ไม" แตในภาษาอังกฤษ จะมีคาํ วา "not" อยูในประโยค ตําแหนงใน
ประโยค จะเปนดังนี้
ประธาน + กริยาชวย/Verb to be+ not +(กริยา)+ สวนอืน
่ ๆ

ถาประโยคเดิม มี Verb to be หรือ กริยาชวยตัวอืน
่ เชน can, will ฯลฯ อยูแลว คําวา not จะอยูหลัง verb
to be หรือกริยาชวยเหลานัน
้ แตถา ไมมี verb to be หรือ กริยาชวยตัวอืน
่ ใด จะตองนํา do หรือ does มา
ชวยทําใหเปนประโยคปฏิเสธ
ตัวอยาง
It is not expensive.
We don't have the blue one.
I don't like being late.
The price won't come down.

Passive & Active Voice
Active Voice หมายถึง ประโยคทีป
่ ระธานเปนผูกระทํา (ใคร ทําอะไร)
เชน

Thai people eat rice. คนไทยกินขาว (ประธานคือ คนไทย)

Passive Voice หมายถึง ประโยคทีป
่ ระธานเปนผูถ
 ูกกระทํา (ใคร ถูกทํา)
เชน

Rice is eaten by Thai people. ขาวถูกกินโดยคนไทย (ประธานคือ ขาว)

ตัวอยางการเปลี่ยนประโยคจาก active เปน passive voice (จะใสby หรือไมใสกไ็ ด)
Active Voice

1. Present Simple
- The teacher punishes the boy.
- Do you always laugh at him?
2. Present Continuous
- The painters are painting our house.
- Are the students doing the exercises?
3. Present Perfect
- They have built a new hotel.
- Has the boy caught a bird?
4. Past Simple
- My sister wrote a letter.
- Did the servant polish Tom's shoes?
5. Past Continuous
- While John was introducing me, the
telephone rang.
- Weren't they digging this hole when
you went past yesterday?
6. Past Perfect
- The guests had eaten all the food.
- Had he seen you before?
7. Future Simple
- His mother will beat him if he does that
again.
- Will Mary invite Jack to her party?
9. Future Continuous
- They will be mowing the grass at two
o'clock tomorrow.
10. Future Perfect
- By next March the pupils will have
taken the examination.
- Will she have announced the results
by the end of next month?

Passive Voice

is , am, are + V3
- The boy is punished by the teacher.
- Is he always laughed at by you?
is, am, are + being + V3
- Our house is being painted by the
painters.
- Are the exercises being done by the
students?
has, have + been + V3
- A new hotel has been built by them.
- Has a bird been caught by the boy?
was , were + V3
- A letter was written by my sister.
- Were Tom's shoes polished by the
servant?
was , were + being + V3
-While I was being introduced by John,
the telephone rang.
- Wasn't this hole being dug by them
when you went past yesterday?
had + been + V3
- All the food had been eaten by the
guests.
- Had you been seen by him before?
will + be + V3
- He will be beaten by his mother if he
does that again.
- Will Jack be invited by Mary to her
party?
will be + being + V3
- The grass will be being mown at two
o'clock tomorrow by them.
will have + been + V3
- By next March the examination will
have been taken by the pupils.
- Will the results have been
announced by her by the end of next
month?

11. Future perfect Continuous
- By next year they'll have been
building that road for a year.

will have been being + V3
- By next year that road will have been
being built by them for a year.

Exercise
จงเปลี่ยนโครงสราง Active ตอไปนีใ้ หเปน Passive
1. I read a book every day.
_______________________________________________________________
2. He will write his letter in the evening.
________________________________________________________________
3. Sak has opened the door.
_________________________________________________________________
4. They are playing football now.
__________________________________________________________________
5. She was cleaning a chair.
__________________________________________________________________
6. You had sent a parcel.
___________________________________________________________________
7. The horse kicked the naughty boy.
___________________________________________________________________
8. I ordered to do this.
___________________________________________________________________
9. We speak English every day.
____________________________________________________________________
10. Amnat likes coffee and tea.
____________________________________________________________________

Quantifier
Quantifier คือ คําบอกปริมาณ
คําบอกปริมาณทีพ
่ บและใชบอ
 ยๆ ไดแก
Few/Little
นามนับได

นามนับไมได

A few

A little

ความหมายเชิงบวก

few

little

ความหมายเชิงลบ

Example:

I have been to that Chinese restaurant a few times. It's good.
I have little time for people who never listen to anyone else.

Much/Many
Much + นามนับไมได
Many + นามนับไดพหูพจน
Example:

How much money do you have?
There are many books on the table.

Some/Any
Some ใชไดทั้งนามนับไดและนับไมได
1. ใชกบ
ั ประโยคบอกเลา
Example:

There are some books on the table.
There is some water in the glass.

2. ใชในคําถามทีผ
่ ูถามคาดหวังคําตอบไวแลววาจะเปนอยางไร
Example:
Example:

Do you have some pencils?
Is there some fruit juice in the fridge?

Any ใชไดทั้งนามนับไดและนับไมได
1. ใชกบ
ั ประโยคที่มค
ี วามหมายเชิงลบ
Example:

I don't have any pens.
He doesn't have any money.

2. ใชกบ
ั ประโยคคําถาม
Example:

Do you have any pens?
Is there any milk in the glass?

Exercise
1. We only have ________ time between the first and second lesson - not enough to drink
coffee.
a. a few

b. few

c. a little

d. not many

2. I live in a quiet part of the city so there __________ to do in the evening.
a. isn't much

b. isn't any

c. aren't enough

d. aren't any

3. You need to take ____________ with you on the trip to London, to pay for lunch.
a. not much pounds

b. much money

c. a few pounds

d. little pounds

4. At five o'clock every evening, there are ________ cars on White ladies road. It's the rush
hour.
a. too much

b. not much

c. little

d. too many

5. If you travel to work at six o'clock in the morning _________________ traffic on the road
and you can get there quickly.
a. there is not much

b. there are few

c. there are not enough

d. there are too few

6. How ____ pairs of shoes do you take when you go on a business trip.
a. much

b. many

c. few

d. enough

7. Our teacher doesn't drink a lot of alcohol but he has ________ wine on Saturday nights.
a. too few

b. not enough

c. a few

d. a little

8. I feel sorry for her. She has _______ friends
a. very few

b. a few

c. very little

d. a little

9. I have ______ money, so I don’t have enough money to go home.
a. very few

b. very little

c. a few

d. a little

Comparison (การเปรียบเทียบ)
มี 3 แบบ คือ
1. การเปรียบเทียบขัน
้ ปกติ (Positive Degree) ใชเปรียบเทียบความเทาเทียมกัน ไมเทาเทียมกัน
ใชโครงสราง …….as + adjectives + as…….
•

Apple is as delicious as pineapple.

•

Mrs. Pisamai is as beautiful as Mrs. Supatra.

•

Mr.Puang is as tall as Mr.Daeng.

2. การเปรียบเทียบขัน
้ กวา (Comparative Degree) ใชเปรียบเทียบกับนาม 2 จํานวน เชน longer,
shorter, smaller, bigger, faster, slower เปนตน
**** มักมีคาํ วา than (กวา) เพือ
่ เปรียบเทียบสองสิ่งเขาดวยกัน
3. การเปรียบเทียบขัน
้ สูงสุด (Superlative Degree) ใชเปรียบเทียบกับนามที่มีจาํ นวนตั้งแต 3 ขึน
้ ไป
เชน longest, shortest, smallest, biggest เปนตน
**** มักมีคาํ วา the อยูขางหนาคํา adj/ adv เสมอ
กฏการแปลงคํา adj. ใหเปนขัน
้ กวา หรือขัน
้ สูงสุด
1. คํา 1 พยางคทั่วไป และ คํา 2 พยางคทล
ี่ งทายดวย er, le, ow, y ใหเติม er ทายคํา adjective ในขัน
้
กวา และ est ทายคํา adjective ในขัน
้ สูงสุด
เชน

cheap

cheaper

cheapest

cold

colder

coldest

pretty

prettier

prettiest

shallow

shallower

shallowest

clever

cleverer

cleverest

2. พยางคที่มส
ี ระเสียงสัน
้ ใหเติมตัวสะกดเขาไปอีกหนึ่งตัวแลวจึงเติม er ทายคํา adjective ในขัน
้ กวา
และ est ทายคํา adjective ในขั้นสูงสุด
เชน

hot

hotter

hottest

big

bigger

biggest

fat

fatter

fattest

thin

thinner

thinnest

3. คํา 2 พยางคทน
ี่ อกเหนือจากกฎขอ 1 และคํา3พยางคขน
ึ้ ไป ใหเติม more (มากกวา) หรือ less (นอย
กวา) นําหนา adjective ในขัน
้ กวาและ most (มากทีส
่ ด
ุ ) หรือ least (นอยทีส
่ ด
ุ ) นําหนา adjective ในขั้น
สูงสุด
peaceful

more (less) peaceful

most (least) peaceful

useful

more (less) useful

most (least) useful

boring

more (less) boring

most (least) boring

difficult

more (less) difficult

most (least) difficult

dangerous

more (less) dangerous

most (least) dangerous

delicious

more (less) delicious

most (least) delicious

comfortable

more (less) comfortable

most (least) comfortable

4. คําบางคําเปลี่ยนรูป เชน
good / well

better

best

bad / badly

worse

worst

far

farther/ further

farthest / furthest

little

less

least

much / many

more

most

ตัวอยางประโยค
การเปรียบเทียบขัน
้ กวา (Comparative degree)
This building is bigger than that building.
English is more difficult than science.
English is less difficult than science.
John is better than Jim.
John works more carefully than Jim.
การเปรียบเทียบขัน
้ สูงสุด (Superlative degree)
This building is the biggest of all the buildings.
This road is the narrowest in this country.
English is the most difficult of all the subjects.
John works the least carefully in his office.
Exercise
1. Sarah is my new neighbor. She is as ………..as me.
a. older
b. more older than
c. the oldest

d. old
2. This job is so much ……………….. than my last one.
a. hard
b. as hard as
c. harder
d. the hardest
3. Who is ………………….. man in your country ?
a. the most famous
b. as famous as
c. the famousest
d. more famous than
4. The new bridge will be ………………… and the most expensive one.
a. longer
b. as long as
c. longer than
d. the longest
5. Each of them is very talented but only the ………………. one will win the prize.
a. goodest
b. best
c. better than
d. as good as
6. Which job is …………………dangerous, a policeman or a fireman.
a. as
b. much
c. so
d. more
7. Tom looks ………………… than last week.
a. unhappier
b. the unhappiest

c. more unhappy
d. more unhappier
8. We met three girls yesterday; Mary was ……..………..one.
a. the prettiest
b. as pretty as
c. prettier
d. more pretty than
9. Mr. Smith looks ………………….than his two elder brothers.
a. as old as
b. more old
c. so older
d. older
10. It is usually ………………here in May than in August.
a. hot
b. hotter
c. hoter
d. the hottest

คําบุพบท
(prepositions)
Preposition หรือ คําบุพบท ทําหนาทีเ่ ชือ
่ มคํานาม คําสรรพนาม หรือคําอืน
่ ๆ ที่ทาํ หนาทีเ่ ปนคํานาม เขา
กับสวนอืน
่ ๆ ในประโยค เพื่ออธิบายการกระทําวาเกิดขึน
้ ที่ใด เมือ
่ ไร อยางไร ฯลฯ
ประเภทของคําบุพบท
1. คําบุพบทบอกสถานที่ (prepositions of place) เชน at, on, in, etc.
ตัวอยาง
Jane is at home.
Henry is on the ship.
The Smiths are in Italy.
2. คําบุพบทบอกตําแหนง (prepositions of position) เชน above, beneath, behind, in front of, etc.

ตัวอยาง
There is a big tree in front of Jane’s house.
Henry is hiding behind the bush.
Peter’s book is beneath Bill’s book.
3. คําบุพบทบอกการเคลือ
่ นไหว (prepositions of motion) เชน through, into, towards, out of, away
from, etc.
ตัวอยาง
The train is going through the tunnel.
Peter is walking towards the monument.
Ann is driving into the parking lot.
4. คําบุพบทบอกทิศทาง (prepositions of direction) เชน up, down, across, along, etc.
ตัวอยาง
Susan is driving up the hill.
Peter is walking across the street.
Jane is walking along Chang Klan Road.
5. คําบุพบทบอกเวลา (prepositions of time) เชน on, in, at, by, after, before, since, for etc.
ตัวอยาง
I play football on Monday.
I will finish the project in a year.
Jane gets up at six o’clock.
I arrived before Jim.
My sister graduated on 27 May 2011.
They have been gone since last month.
Steve is going on business trip for five days.
6. คําบุพบทบอกลักษณะอาการ (prepositions of manner) เชน in, with, without, etc.
ตัวอยาง
Ann speaks in a very low voice.
Peter listened with great interest.
Nobody can live without hope.

7. คําบุพบทบอกความสัมพันธ (prepositions of relationship) เชน about, of, with, in, from, etc.
ตัวอยาง
The children are talking about toys.
Bangkok is the capital of Thailand.
The girl with long hair is my sister.
The boy in the blue suit is my son.
*ถึงแมวาคําบุพบทแตละคําจะมีความหมายของตัวเอง แตคําบุพบทมักถูกนําไปใชคูกบ
ั คําอืน
่ ๆ และทําให
เกิดความหมายพิเศษ มีลก
ั ษณะคลายสํานวน
ตัวอยาง
satisfied with (พอใจกับ)

We are satisfied with our success.

believe in (เชื่อ)

We believe in God.

depend on (พึ่งพา)

We have to depend on our parents.

look at (มองดู)

Tom is looking at a painting.

look after (ดูแล)

Jane looks after her aged mother.

look for (มองหา)

Jane is looking for her lost ring.

proud of (ภูมิใจใน)

We are proud of our children.

Exercise
1. I start work ............ 8.30 every morning.
2. My birthday is..........March.
3. Julia goes to her fitness class .........Tuesdays.
4. Michael was born ......... 1962.
5. I look ………the word in the dictionary every day.
6. I’m listening ………….the radio.
7. The boy runs …………. the side of the riverbank.
8. John sits .............Peter and Sam?
9. This story is .............a dog and a cat.
10. Bo and bee has been close friends …………15 years.

Phrasal Verb
Phrasal Verb (two-word verbs) คือ การใชคาํ กริยาทีป
่ กติแลวมีความหมายอยางหนึ่ง แตเมือ
่
คํากริยานัน
้ รวมกับ preposition or particle เปน Phrasal verbs แลว อาจจะทําใหเกิดความหมายใหมซึ่ง
อาจไมมเี คาความหมายของคํากริยาเดิมเลย
Exercise
passed away, made up, look for, turn down, get on, take off, run out, put on, look forward to

1.

I don't know where my book is. I must _________ it.

2.

The music is too loud. Could you _________ the volume, please?

3.

Quick, _______ the bus or you'll have to walk home.

4.

When you enter the house, _______ your shoes and _______ your slippers.

5.

I___________________ seeing my friends again.

6.

I'm afraid; we have_________ of apple juice. Will an orange juice do?

7.

As an excuse for being late, she __________ a whole story.

8.

She was very sad because her father ____________ last week.

Conditional sentence (ประโยคเงือ
่ นไข)
Conditional sentence (ประโยคเงื่อนไข) คือ ประโยคที่แสดงวาเหตุการณหรือสภาพบางอยางจะเกิดขึน
้ ได
ก็ตอเมื่อมีเหตุการณหรือสภาพบางอยาง เปนเงื่อนไขกําหนด มี 3 แบบ คือ
แบบที่ 1

ใชกบ
ั เหตุการณทเี่ ปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
If + Present Simple, Will + V1

เชน
แบบที่ 2

If I have enough money, I will go to Japan. (ถาฉันมีเงิน ฉันจะไปญีป
่ น
ุ )
ใชกบ
ั เหตุการณทต
ี่ รงขามความจริงในปจจุบน
ั หรือ อนาคต
If + Past Simple, would + V1

เชน

If I were you, I would not say that.
(ถาฉันเปนคุณ ฉันก็ไมนา จะพูดเชนนัน
้ >> จริงๆ แลว ฉันไมไดเปนคุณ)

แบบที่ 3

ใชกบ
ั เหตุการณทต
ี่ รงขามความจริงในอดีต
If + Past perfect, would have + V3

เชน

If you had worked harder, you would have passed your exam.
(ถาคุณขยันใหมากกวานี้ คุณก็นา จะสอบผาน >> จริงๆ แลวสอบตกไปแลว)

Exercise
1.

It would be nice if you ___________ (help) me do the housework.

2.

I _____________ (not go) outside if the weather is cold.

3.

If I knew her name, I ________ (tell) you.

4.

If I _____________ (meet) you before, we would have been together.

5.

If I have time, I _________(help) you.

6.

She would be safer if she _______ (has) a car.

7.

If you eat too much, you __________ (get) fat.

8.

If you had asked me, I _________________ (tell) you.

9.

I would have been in big trouble if you __________________(not help) me.

10.

If he is late, we___________ (start) the meeting without him.

คําสันธาน
(Conjunction)
คําเชือ
่ ม คือคําสําหรับเชื่อมโยง คําตอคํา หรือประโยคตอประโยค เพื่อใหประโยคมีเนื้อหาเดียวกัน
เลือกใชตามความหมาย โดยแบงเปนกลุม
 ๆ ดังนี้
1. ตัวเชือ
่ มบอกความคลอยตาม หรือ เสริมความเพิ่มเติมขอมูล
มักจะมีความหมายเหมือนคําวา “and” แปลวา “และ” เวลาใชตอ
 งใชหลักการคูข
 นาน (Parallelism)
ดวยทุกครั้ง คือ ถาหนา and เปน noun หลัง and ก็ตอ
 งเปน noun หรือ หนา and เปน adj. หลัง and ก็
ตองเปน adj. ไดแก Not only … but also (ไมเพียงแต … แตยัง …)/ Both … and … (ทั้ง … และ…) / …
and … ( … และ …) / … as well as … ( … และ …)
ตัวอยาง

Not only Mr. White but also Mr. Bean takes in charge of this job.
Jenny works as a translator as well as a teacher.

นอกจากนี้ยังมีคาํ วา Besides (นอกจากนี้) / Moreover, Furthermore, In addition (ยิ่งไปกวานัน
้ )
ซึ่งจะตองตามดวยประโยค (S+V)
ตัวอยาง

I don’t want to go shopping; besides, I haven’t got any money.

2. ตัวเชือ
่ มบอกความขัดแยง
กลุมนี้มค
ี วามหมายเหมือน “but” แปลวา “แต” ไดแก while, although, though, even tough,
even if, but, however, nevertheless, nonetheless, still, yet, no matter what, no matter how
ตัวอยาง

Although he wore dirty clothes, he was a rich man. หรือ

He was a rich man although he wore dirty clothes.
He never listens no matter what I say.
แตถาหลังตัวเชือ
่ มเปนกลุมคําเราตองเปลี่ยนมาใช Preposition ในกรณีทต
ี่ องการความขัดแยง
[S + V + despite / in spite of + N / V.ing]
เชน Despite having just a little money, we enjoy our life.
3. ตัวเชือ
่ มใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
Either … or ….หรือ …. (ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง)
Neither …. nor …. ไมทั้ง …. และ ….(ไมทั้งคู)
ตัวอยาง

You can ask either Nid or Nee to go with you.
Neither my mom nor I like fast food.

4. ตัวเชือ
่ มที่ใชบอกเหตุ ทั้งหมดแปลวา “เพราะ, เนือ
่ งจาก”
ตัวเชือ
่ มระหวางประโยคกับประโยค [S + V (ผล) + because, since, for + S + V (เหตุ).]
ตัวอยาง

We have to work harder because/as/since/for we need more money.

ตัวเชือ
่ มบอกเหตุที่ใชเชือ
่ มระหวางประโยคกับกลุมคํา ไดแก due to / owing to / because of /
as a result of / on account of / thanks to + V.ing / Noun (เหตุ)
ตัวอยาง

Owing to the bad weather, the match was cancelled.
Our flight was delayed on account of bad weather.

***ตองใหตวั เชือ
่ มอยูหนาประโยค หรือกลุมคํา บอกเหตุเสมอ
5. ตัวเชือ
่ มบอกผล แปลวา “ดังนัน
้ ”
ไดแก So / Therefore, / Thus, / Hence, / Thereby, / Accordingly, As a result/ Consequently, + S
+ V. (ผล)
ตัวอยาง

The traffic was very heavy as a result I arrived late.
Our new home is very nice; therefore, we are very happy.

6. ประโยคบอกวัตถุประสงค แปลวา “เพือ
่ ทีว่ า”
[S + V + in order that / so that + S + Modal verb (can,could) + V.inf ]
ตัวอยาง

We get up early in order that we could catch the bus.
She wore glassed so that nobody could recognize her.

หรือ อาจจะใชเชื่อมกับกลุมคํา ก็ได [S + V + in order to / so as to + V.inf ]
ตัวอยาง

She travelled by train in order to / so as to avoid the traffic.

7. ประโยคบอกตัวอยาง
[S + V. For example, S + V. (ตัวอยาง)]
ตัวอยาง

There are many ways to keep you fit. For example, you should exercise at least
30 minutes a day.

หรือ อาจจะเปนตัวเชื่อม กับ กลุมคําหรือคํา (S + V + such as + noun / phrase)
ตัวอยาง

Fatty foods such as chips, burger, and popcorn are bad for you.

8. ประโยคทีบ
่ อกปริมาณ ในความหมายทีว่ า มาก…… เสียจนกระทั่ง
[S + V + so + adj/adv. + that + S + V.]
[S + V + such + noun + that + S + V.]
ตัวอยาง

The teacher speaks so clearly that we understand everything.
He is such an annoying man that we avoid talking with him.

หรืออาจใชเปนตัวเชื่อมคํา
[S + V + too + adj/adv. + to + V.inf] แปลวา มากเกินไป
ตัวอยาง

He walks too slowly to arrive on time.

Exercise
1. (Either/ Neither) he or you must go seeing the lawyer this evening.
2. A boy (and/ so) a girl are learning English now.
3. Suchat is (not only/ neither) clever (or, but also) diligent.
4. She is ill (so, but) she goes to hospital.
5. They must wait (although, until) their parents return here.
6. Pong (both, as well as) his friends is doing his exercises.
7. (Although, Moreover) he is a fool, he is honest to everybody.
8. He is punished (because, due to) his absence for school yesterday.
9. (Neither/ Either) Sak nor his relatives are working in the field.
10. Yaya likes intense colors, (such as, For example) hot pink, electric blue and deep purple.

สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชทว
ั่ ไปในชีวต
ิ ประจําวัน
1. การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวแสดงความเสียใจ
(Congratulations and Commiserations)
congratulations!

ขอแสดงความยินดี!

well done!

ทําไดดีมาก!

good luck!

โชคดีนะ!

never mind!

ไมเปนไร!

what a pity! or what a shame!

นาสงสารจัง!

glad to hear it

ดีใจที่ไดยน
ิ อยางนัน
้

sorry to hear that

เสียใจที่ไดยน
ิ อยางนัน
้

2. การถาม และการแสดงความคิดเห็น (Asking and expressing opinions)
What do you think?

คุณคิดยังไง?

I think that ...

ฉันคิดวา..

I hope that ...

ฉันหวังวา..

I'm afraid that ...

ฉันกลัววา..

In my opinion, ...

ตามความเห็นของฉัน, ...

I agree

ฉันเห็นดวย

I disagree or I don't agree

ฉันไมเห็นดวย

I think so

ฉันก็คด
ิ เชนนัน
้

I hope so

ฉันก็หวังเชนนัน
้

I don't mind

ฉันไมสนใจ

It's up to you

มันก็แลวแตคณ
ุ

That's interesting

นัน
่ ก็นา สนใจดี

3. Making Offers & Responding to offers (การเสนอและการตอบกลับคําเสนอ)
สํานวนที่เกี่ยวกับการเสนอความชวยเหลือ ไดแก
Can I… ?
Shall I… ?
Would you like … ?
How about ...?

การตอบกลับคําเสนอ มีรป
ู แบบดังนี้
Accepting (ตอบรับ)
Declining (ปฏิเสธ)
Yes please. I'd like to.
It's OK, I can do it myself.
That would be very kind of you.
Don't worry, I'll do it.
No, thanks
Yes please, that would be lovely.
No, thank you
Yes please, I'd love to.
If you wouldn't mind.
If you could.
Thank you, that would be great.

Examples:
A: "Can I help you?"
B: "No thanks, I'm just having a look."
A: "Shall I help you with your math problem?"
B: "Yes, please. That would be very nice of you."
A: "Would you like a cup of tea?"
B: "No thanks." or, "No thank you."
A: "Would you like another piece of cake?"
B: "Yes please, that would be nice." Or "Yes please, I'd love one."

การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
(Writing Business Letter)
จดหมายธุรกิจ ใชตด
ิ ตอระหวางบุคคลกับสํานักงานธุรกิจ หรือระหวางสํานักงานธุรกิจดวยกัน
สํานวนที่มักใชในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
Salutation
(คําขึ้นตน)

•
•
•
•

Dear Mr. Brown/ Dear Ms. White
Dear Sir/ Madam
Dear Sir or Madam
Gentlemen

Starting
(ประโยคเริ่มตน)

• We are writing
- to inform you that ...
- to confirm ...
- to request ...
- to enquire about ...
• I recently read/heard about ... and would like to know ...
• I received your address from ----- and would like to ...

Making a request
(การขอรอง)

•
•
•
•

We would appreciate it if you would ...
I would be grateful if you could ...
Could you please send me ...
In addition, I would like to receive ...

Offering help
(การเสนอใหความ
ชวยเหลือ)

•
•
•
•

Would you like us to ...?
We would be happy to ...
We are quite willing to ...
Our company would be pleased to ...

Giving good news
(การแจงขาวดี)

• We are pleased to announce that ...
• I am delighted to inform you that ..
• You will be pleased to learn that ...

Giving bad news
(การแจงขาวราย)

•
•
•
•

ยอหนาสุดทาย

• I am looking forward to hearing from / meeting you.
• I would be grateful if you will let me know as soon as possible.
• If you have further questions, please contact …

We regret to inform you that ...
I'm afraid it would not be possible to ...
Unfortunately we cannot / we are unable to ...
After careful consideration we have decided (not) to ...

Complementary
Close (คําลงทาย)

ตัวอยาง รูปแบบการเขียนจดหมาย

•
•

Yours sincerely,
Yours faithfully,

เฉลยแบบฝกหัดทายบท
Tense
1. c 2.b 3.c 4.a 5.c 6.c 7.d
WH Question
1. Why 2. How many 3. Whose 4. Who 5. What 6. How old 7. When 8. How much 9. where

Passive & Active Voice
1. A book is read by me every day.
2. His letter will be written by him in the evening.
3. The door has been opened by Sak.
4. Football is being played by them then.
5. A chair was being cleaned by her.
6. A parcel had been seen by you.
7. The naughty boy was kicked by the horse.
8. This was ordered to be done by me.
9. English is spoken by us every day.
10. Coffee and tea are liked by Amnat.
Quantifier
1. c 2. a 3.c 4.d 5.a 6. b 7.d 8. a 9. b

Comparison
1. d 2. c 3. a 4. d 5. b, 6. d 7. a 8. a 9. d 10. b
Preposition
1. at 2.in 3.on 4.in 5.up 6.to 7.along 8.between 9.about 10.for

Phrasal Verb
1. look for
2. turn down
3. get on
4. take off, put on
5. look forward to
6. run out
7. made up
8. passed away
Conditional Sentence
1.
It would be nice if you helped me do the housework.
2.
I won’t go outside if the weather is cold.
3.
If I knew her name, I would tell you.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

If I had met you before, we would have been together.
If I have time, I will help you.
She would be safer if she had a car.
If you eat too much, you will get fat.
If you had asked me, I would have told you.
I would have been in big trouble if you had not helped me.
If he is late, we will start the meeting without him.

Conjunction
1. Either
2. and
3. not only, but also
4. so
5. until
6. as well as
7. Although
8. due to
9. Neither
10. such as

