คำนำม (noun)
คำนำมเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สถำนที่ สิ่งของและนำมธรรม เช่น student, policeman, dog, snake,
airport, river, television, sugar, love, etc.
คำนำมเป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ โดยคำนำมส่วนมำก เติม s ที่รูปเอกพจน์เมื่อต้องกำรรูปพหูพจน์
แต่มีข้อยกเว้น มีรูปพหูพจน์เฉพำะหรือไม่เปลี่ยนรูปเช่น
Singular เอกพจน์

Plural พหูพจน์

Fish
Tooth
Man
woman

Fish
Teeth
Men
women

คำนำมนับได้ (countable noun) คือคำนำมที่นับจำนวนได้ จึงมีรูปเอกพจน์ (singular form) และรูป
พหูพจน์ (plural form) คำนำมกลุ่มนี้สำมำรถใช้กับจำนวนตัวเลขเนื่องจำกสำมำรถนับได้ เช่น friends, chairs,
houses, boys
คำนำมนับไม่ได้ (uncountable noun)คือ คำนำมที่เรียกสิ่งที่นับจำนวนไม่ได้หรือไม่สำมำรถแยกนับเป็น
หนึ่งสองสำมฯลฯได้ เช่นmoney, bread, water, coffee

Noun

countable

singular

uncountable

plural
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singular

Pronoun
Pronoun คำสรรพนำม คือ คำที่ใช้แทนคำนำมหรือคำเสมอนำม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
กล่ำวถึงซ้ำซำก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่ำงผู้พูดผู้ฟัง หรือแทนสิ่งของที่ยังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่ำเป็นอะไรและเป็น
คำแทนชื่อของผู้พูด และผู้สนทนำด้วยเช่น ผม คุณ ท่ำนมัน เขำ เธอ เป็นต้น ใช้เป็นประธำนและกรรมในประโยค
รูปประธำน

รูปกรรม

I
We
You
He
She
It
They

me
us
you
him
her
it
them

Possessive Form
Adjective
Pronoun
my
mine
our
ours
your
yours
his
his
her
hers
its
its
their
theirs

Reflexive
Pronoun
myself
ourselves
yourself
himself
herself
itself
themselves

เช่น
I saw a boy on the bus. He seemed to recognize me.
ฉันเจอเด็กคนหนึ่งบนรถประจำทำง เขำดูเหมือนจะจำฉันได้
(He ในประโยคที่สองแทน a boy และ me แทน I ในประโยคที่หนึ่ง)
My friend and her brother like to swim. They swim whenever they can.
เพื่อนฉันและน้องชำยของเธอชอบว่ำยน้ำ พวกเขำไปว่ำยน้ำทุกครั้งที่มีโอกำส
(they ในประโยคที่สอง แทน My friend และ her brother ในประโยคที่ 1)
This is my book.
นี่คือหนังสือของฉัน
(my ในประโยคนี้เป็น possessive adjective ขยำย book)
This book is mine.
หนังสือนี้เป็นของฉัน
(mine ในประโยคนี้เป็น possessive pronoun ทำหน้ำที่เป็นส่วนสมบูรณ์ (complement) ของคำกริยำ is)
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Indefinite Pronouns
1. Indefinite Pronoun ที่ใช้เป็นเอกพจน์เสมอ เช่น
Everyone
Everybody
Everything
Anyone
Anybody
Anything
Each
Either
Neither
Someone
Somebody
Something
No one
Nobody
Nothing
สรรพนำมเหล่ำนี้เมื่อใช้อย่ำงเอกพจน์ ดังนั้นกริยำที่ใช้กับสรรพนำมเหล่ำนี้ก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย เช่น
 Nobody is home.
ไม่มีใครอยู่บ้ำนเลย
(** กำรใช้ No one , Nobody และ Nothing เนื่องจำกว่ำมันมีควำมหมำยเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว ดังนั้นประโยคจึงเป็น
บอกเล่ำ ไม่ต้องเป็นปฏิเสธอีก เพรำะมันจะให้ควำมหมำยที่เป็นปฏิเสธ ซ้ำซ้อน เช่น ถ้ำเรำเขียนว่ำ Nobody isn’t
home. แปลว่ำ ไม่มีใครไม่อยู่บ้ำน ซึ่งก็มีควำมหมำยเดียวกันกับประโยค Everybody is home. ทุกคนอยู่บ้ำน)
 Someone is knocking the door.
มีใครบำงคนกำลังเคำะประตู
 Everything seems to be fine so far.
จนถึงตอนนี้ทุกอย่ำงก็ยังปกติดีอยู่
 Each player has five cards.
ผู้เล่นแต่ละคนจะได้กำร์ด 5 ใบ
ในกลุ่มของคำที่ลงท้ำยด้วย -one, -body และ –thing เรำสำมำรถใส่ else ต่อท้ำย โดยจะหมำยถึง คนอื่นๆ หรือ
สิ่งอื่นๆ เช่น
 Do you want anything else?
คุณต้องกำรอะไรอย่ำงอื่นอีกมั้ย
 No one else can love you like I do.
ไม่มีใครคนอื่นที่จะรักเธอได้อย่ำงฉันอีกแล้ว
2. Indefinite Pronoun ที่ใช้อย่ำงพหูพจน์เสมอ เช่น Both, Few, Many, Several
 Both are great work.
ทั้งสองอันเป็นผลงำนที่เยี่ยมยอดทั้งคู่
 Few attend the meeting.
มีไม่กี่คนที่เข้ำร่วมประชุม
 Several problems are already solved.
หลำยๆ ปัญหำได้รับกำรแก้ไขแล้ว
3. Indefinite Pronoun บำงคำเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ขึ้นอยู่กับว่ำจะใช้แทนคำนำมอะไร เช่น All,
Some, None
 I have three houses. All are in America.
 Some of this money is yours.
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Relative Pronouns
Relative Pronouns เป็นคำสรรพนำมที่ใช้แทนคำนำมข้ำงหน้ำและยังสำมำรถทำหน้ำที่เชื่อมประโยคเข้ำ
ด้วยกันได้ด้วย เมื่อใช้ Relative Pronouns ใน Defining Relative Clauses.
ตัวอย่ำง
ใช้กบั คน (For Person)
WHO/THAT ประธาน
He was the man who helped the hero at the end of the film.
(เขำคือชำยผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือพระเอกในตอนจบของเรื่อง)
WHOM/THAT กรรม
The person whom you want is not here.
The person that you want is not here.
(คนที่คุณต้องกำรพบไม่ได้อยู่ที่นี่)
WHOSE เจ้าของ
This is the man whose house we just bought.
(นี้คือชำยคนที่บ้ำนของเขำเรำเพิ่งซื้อไป)
ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ (For things)
WHICH/THAT ประธาน
The newspaper that is on the table belongs to me.
(หนังสือพิมพ์ฉบับที่วำงอยู่บนโต๊ะเป็นของฉัน)
WHICH/THAT กรรม
The pen which he bought is expensive.
The pen that he bought is expensive..
(ปำกกำด้ำมที่เขำซื้อมำแพง)
WHOSE/OF WHICH เจ้าของ
The dog whose name was Jim died yesterday.
(สุนัขที่ชื่อของมันคือจิมได้ตำยไปเมื่อวำนนี้)
ข้อควรจำ ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องใช้ that เสมอ
1. หลังคำคุณศัพท์ขั้นสุด (Superlatives)
เช่น - He is the smallest man that I have ever seen.
2. หลังคำแสดงลำดับที่
เช่น - She is the first girl that can write it correctly.
3. หลังคำต่อไปนี้ต้องใช้ that เท่ำนั้น คือ all, everything, everyone, nothing, nobody, not
any, none, no, much, little, only, very เช่น - I have nothing that would fit you.
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Relative clause
คือ อนุประโยคที่ทำหน้ำที่เหมือนกับ Adjective นั่นคือขยำยคำนำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ, relative clause จะช่วย
ให้เรำรู้ว่ำสิ่งที่เรำกำลังพูดถึงอยู่ คือ สิ่งใด หรือ ใครกันแน่ ทั้งนี้ Relative Clause เวลำใช้จะตำมหลัง Relative
Pronoun (who, whom, which, that, whose) และสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ
1. Defining Relative Clause
2. Non-defining Relative Clause
วิธีสร้ำงประโยคในรูปแบบ Relative Clause
A man is talking to Jenny.
Do you know the man?
โดยปกติเวลำจะเปลี่ยนประโยค 2 ประโยคให้เป็น Relative Clause เรำจะดึงเอำส่วนที่เป็นประโยคหลักมำ
ก่อนในที่นี้ก็คือ เรำอยำกรู้ว่ำผู้ชำยคือใคร ดังนั้น ประโยคหลักคือ :
Do you know the man…
จำกประโยคข้ำงต้น เรำไม่มีทำงรู้เลยว่ำผู้ชำยที่พูดถึงเป็นใคร ดังนั้นเรำจึงต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม A man is
talking to Jenny ใช้ A man เฉพำะในส่วนประโยคแรก และในส่วนที่สองเรำแทนที่ด้วย relative pronoun (ใช้
who ในกรณีอ้ำงถึงบุคคล) ดังนั้นประโยคจะเปลี่ยนเป็น
Do you know the man who is talking to Jenny?
คุณรู้จักผู้ชำยที่กำลังคุยกับเจนนี่ไหม?
Defining relative clause
ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่กำลังพูดถึง (หำกขำดไปจะไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำพูดถึงอะไร) เช่น
 I like the woman who lives next door.
(ถ้ำเรำไม่บอกว่ำ ‘who lives next door’ ก็จะไม่ทรำบเลยว่ำหมำยถึงผู้หญิงคนไหน).
Defining Relative Clause โดยปกติแล้วจะมีลักษณะดังนี้
1. ทำหน้ำที่คล้ำยคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยำยนำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ ให้ได้ใจควำมสมบูรณ์และชัดเจนว่ำ
หมำยถึง ใคร สิ่งไหน หรือ ของใคร เป็นต้น
2. ไม่มีเครื่องหมำย comma (,) คั่นระหว่ำงนำมกับ Defining Relative Clause
3. จะขึ้นต้นด้วยคำสรรพนำม (Relative Pronoun) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนำมที่ขยำย เช่น ถ้ำขยำยนำมที่
เป็นคน Relative Pronoun ก็ต้องเป็นคำที่ใช้แทนคน ฯลฯ
เรำใช้ non-defining relative clause บอกถึงข้อมูลเพิ่มเติมของสิ่งที่เรำกำลังพูดถึง (เรำไม่จำเป็นต้องมี
ข้อมูลนี้เพื่อที่จะเข้ำใจว่ำพูดถึงอะไร) เช่น
 I live in London, which has some fantastic parks.
(ทุกคนทรำบดีว่ำลอนดอนอยู่ที่ไหน ดังนั้น ‘which has some fantastic parks’ ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม จะมี
หรือไม่มีก็ได้).
Non-defining relative Clause มีลักษณะที่สำคัญ อยู่ 3 ประกำร
1. เป็น clause ที่เพิ่มเข้ำมำ ไม่มีความจาเป็น แก่ใจควำมในประโยค เพียงแต่เพิ่มเข้ำมำเพื่อให้ได้ควำม
ละเอียดมำกขึ้น
2. ต้องมีเครื่องหมำย comma ข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง clause เสมอ
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3. ต้องใช้ relative pronouns ซึ่งไม่ชี้เฉพำะเจำะจง เช่น who, whom ,whose หรือ which เท่ำนั้น
จะใช้ that ไม่ได้เลย ตัวอย่ำงเช่น
 My boss, who is very nice, lives in Manchester.
 My bicycle, which I’ve had for more than ten years, is falling apart.
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Verb Forms
Verb forms หมำยถึง รูปกริยำภำษำอังกฤษซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หลำยรูปแบบและมีลักษณะวิธีใช้ที่
แตกต่ำงกัน รูปกริยำภำษำอังกฤษ สำมำรถจำแนกได้ 4 รูปแบบหลัก และมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้
Base form
Past form
Past participle form
Present participle form

กริยำช่องที่ 1 (รูปกริยำพื้นฐำน ที่ยัง walk, go, eat, work, love, see
ไม่ผัน จะไม่ลงท้ำยด้วย -s, -es, ed หรือ -ing)
กริยำช่องที่ 2
Walked, loved, looked,
stopped, went, ran
กริยำช่องที่ 3
Bitten, broken, driven, written,
bought, taught
กริยำเติม ing
Crying, talking, walking,
running, working, singing

1. Base Form
Base form คือรูปกริยำพื้นฐำน หรือ กริยำช่องที่ 1 ลักษณะของรูปกริยำ base form จะไม่ลงท้ำย
ด้วย -s, -es, -ed หรือ –ing โดยมีหลักกำรใช้ดังนี้
1.1 Base form เป็นรูปกริยำที่ใช้กับประโยค Present Simple Tense ตัวอย่ำงเช่น
I usually get up at 6 a.m.
They go to school every day.

ปกติฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้ำ
พวกเขำไปโรงเรียนทุกวัน

หมำยเหตุ: ในกรณีประธำนของประโยคเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 [he, she, it (3rd person singular) หรือนำมนับ
ไม่ได้ (uncountable noun) เช่น water, milk, tea] ให้เติม –s หรือ –es ต่อท้ำย base form ตัวอย่ำงเช่น
- He works as an English teacher at the secondary school. (เขำทำงำนเป็นครูสอนภำษำอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยม)
- Jackson teaches English at this school. (แจ๊คสันสอนภำษำอังกฤษที่โรงเรียนแห่งนี้)
- She studies Chinese twice a week. (หล่อนเรียนภำษำจีนสัปดำห์ละสองครั้ง)
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1.2 กริยำแท้ที่ตำมหลังกริยำช่วย (Auxiliary verbs หรือ modals) จะมีรูปกริยำเป็น Base form
กริยำช่วย (Auxiliary verbs หรือ modals ) เช่น
do, does, did, shall, should, will, would, can could, may, might, must, ought to,
used to, have to, would rather, had better
You should go home soon.
Peter can play the piano.
She doesn’t like to travel by train.

คุณควรจะกลับบ้ำนโดยเร็ว
ปีเตอร์สำมำรถเล่นเปียโนได้
หล่อนไม่ชอบที่จะเดินทำงโดยรถไฟ

1.3 รูปกริยำ Base form ใช้ตำมหลัง to หรือที่เรียกว่ำ Infinitive with to ตัวอย่ำงเช่น
I want to study English.
I’m so glad to see you.

ฉันต้องกำรที่จะเรียนภำษำอังกฤษ
ฉันดีใจมำกๆที่ได้เจอคุณ

2. Past Form
Past form(กริยำช่องที่ 2) คือรูปอดีต ซึ่งใช้ใน Past Simple Tense โดยกริยำช่องที่ 2 นี้สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. Regular verbs คือกลุ่มกริยำช่องที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 ด้วยกำรเติม –ed เช่น
walk – walked, love – loved, finish – finished, stop – stopped, visit – visited, cry – cried
Wichai played football every day last year. วิชัยเล่นฟุตบอลทุกวันเมื่อปีที่แล้ว
They lived there ten years ago.
พวกเขำอำศัยอยู่ที่นั้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
2. Irregular verbs คือกลุ่มกริยำช่องที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 โดยไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ในข้อ 1
โดยกริยำประเภทนี้จะมีรูปต่ำงไปจำกเดิม หรือ คงรูปเดิมไว้ เช่น run – ran, go – went, see – saw,
sit – sat, think – thought, make – made, cut – cut, put – put
She ate a tuna sandwich for lunch.
Malee came to see me last month.

หล่อนกินแซนวิชทูน่ำในมื้อกลำงวัน
มำลีมำหำฉันเมื่อเดือนที่แล้ว
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3. Past Participle Form
Past participle form คือ กริยำช่องที่ 3 ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปกริยำเติม –ed กริยำที่คงรูปเดิม หรือ
กริยำที่เปลี่ยนรูปไปก็ตำม โดย Past participle form มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้
3.1 ใช้ใน Perfect Tense คือใช้กับ verb to have เช่น
Peter has worked as an engineer for ten
ปีเตอร์ทำงำนเป็นวิศวกรมำเป็นเวลำ 10 ปีแล้ว
years.
(ขณะนี้ก็ยังคงทำอยู่)
Jill has lived in Canada since 1998.
จิลอำศัยอยู่ในแคนำดำตั้งแต่ปี 1998 (ขณะนี้ก็ยัง
อยู่ที่แคนำดำ)
They have gone to Chiang Mai.
พวกเขำไปเชียงใหม่แล้ว
3.2 วำงไว้หลัง verb to be จะกลำยเป็นรูปประโยคแบบ passive voice (ประธำนเป็นผู้ถูกกระทำ)
The boy is bitten by a dog.
My money was stolen by that woman last
week.
The thief was shot last night.

เด็กผู้ชำยคนนั้นถูกสุนัขกัด
เงินของฉันถูกขโมยไปโดยผู้หญิงคนนั้นเมื่ออำทิตย์
ที่แล้ว
ขโมยถูกยิงเมื่อคืนนี้

3.3 วำงไว้หน้ำคำนำมที่ขยำย ทำหน้ำที่เสมือน adjective จะให้ควำมหมำยเป็นนำมนั้นถูกกระทำ เช่น
My father is fixing the broken table.
พ่อกำลังซ่อมโต๊ะที่หักอยู่
The stolen bag has been found.
กระเป๋ำที่ถูกขโมยได้ถูกพบแล้ว
3.4 ใช้ในกำรลดรูปในประโยค adjective clauses และ adverb clauses ซึ่งคือประโยคย่อยที่ขยำย
คำนำมที่อยู่ข้ำงหน้ำ โดยใช้ในควำมหมำยที่ถูกกระทำ เช่น
The man who was stabbed last night has
ผู้ชำยที่ถูกแทงเมื่อวำนตำยแล้ว
already died.
= The man stabbed last night has already
died.
This is the bag which was made in Korean.
นี่คือกระเป๋ำที่ผลิตในเกำหลี
= This is the bag made in Korean.
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4. Present Participle Form
Present participle form คือกริยำที่อยู่ในรูป verb ที่เติม ing โดย present participle นั้น
สำมำรถพบได้ในตำแหน่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี
4.1 ใช้หลัง Verb to be ในประโยค Continuous Tense เช่น
She is talking on the phone.
I saw Smith when I was walking home
last night.
My mother is sleeping on the sofa.

หล่อนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่
ฉันเห็นสมิธในขณะที่ฉันกำลังเดินกลับบ้ำนเมื่อ
คืนนี้
แม่ของฉันกำลังนอนอยู่บนโซฟำ

4.2 ใช้ขยำยคำนำม ทำหน้ำที่เสมือน adjective โดยวำงไว้หน้ำคำนำมนั้น เช่น
A crying baby is my daughter.

เด็กที่กำลังร้องไห้อยู่เป็นลูกสำวของฉัน

A boiling kettle is on the stove.

กำน้ำที่กำลังเดือดอยู่วำงอยู่บนเตำไฟ

4.3 ใช้ขยำยนำมโดยเป็นกำรลดรูปของ adjective clause ในควำมหมำยที่นำมนั้นเป็นผู้กระทำ
The man who talked to Timmy yesterday ผู้ชำยที่คุยกับทิมมี่เมื่อวำนนี้คือพ่อของฉัน
is my dad.
= The man talking to Timmy yesterday is
my dad.
I saw a man who was stealing your car. ฉันเห็นชำยคนหนึ่งกำลังขโมยรถของคุณอยู่
= I saw a man stealing your car.
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Subject-verb agreement
Subject-verb agreement คือกำรใช้คำกริยำให้ถูกต้องสอดคล้องกับประธำน สำหรับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน เป็นกิจวัตร หรือเป็นจริง (present tense) โดยหลักกำรใช้กริยำให้สอดคล้องกับประธำน สำมำรถแจกแจงได้
ดังต่อไปนี้
1. ถ้ำประธำนเป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียว กริยำที่ใช้จะต้องเป็นเอกพจน์ และถ้ำประธำนเป็นพหูพจน์คือมีหลำย
คนหรือหลำยสิ่ง กริยำก็ต้องเป็นพหูพจน์ เช่น
Jane lives in China.
เจนอำศัยอยู่ในประเทศจีน
These children live in France.
เด็กๆเหล่ำนี้อำศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
2. ถ้ำประธำนมี 2 ตัวเชื่อมด้วย “and” ให้ถือเป็นประธำนพหูพจน์ กริยำจึงต้องเป็นพหูพจน์ด้วย เช่น
Mike and Tom are going to school.
ไมค์และทอมกำลังจะไปโรงเรียน
Swimming and jogging are good exercise.
กำรว่ำยน้ำและวิ่งเหยำะๆ เป็นกำรออกกำลังกำยที่
ดี
3. กรณีที่มีประธำน 2 ตัว เชื่อมด้วย “and” แต่ถือเป็นสิ่งเดียวกันหรือหน่วยเดียวกัน ให้ถือเป็นเอกพจน์และใช้
กริยำเป็นเอกพจน์
Bread and butter is my favorite breakfast.

ขนมปังและเนยเป็นอำหำรโปรดของฉัน
(ขนมปังและเนยหรือขนมปังทำเนยถือเป็นชิ้น
เดียวกัน มันจึงเป็นเอกพจน์)
ข้ำวและแกงกระหรี่เป็นอำหำรโปรดของลูกชำยฉัน

Rice and curry is my son’s favorite food.

4. คำนำม 2 คำ เชื่อมด้วย and แต่ไม่มีคำหน้ำนำม (article) a, an, the หน้ำคำนำมตัวที่ 2 หมำยควำมว่ำ
คำนำมทั้ง 2 คำเป็นสิ่งเดียวกัน
The manager and supervisor of the ผู้จัดกำรซึ่งเป็นทั้งผู้ควบคุมดูแลบริษัทนั้นรวย
company is rich.
(ผู้จัดกำรและผู้ควบคุมดูแลเป็นคนเดียวกัน)
The manager and the supervisor of the ผู้จดั กำรและผู้ควบคุมดูแลบริษัทนั้นรวย
company are rich.
(ผู้จดั กำรและผู้ควบคุมดูแลเป็นคนละคน)
5. ประโยคที่ประธำนมีวลีหรือคำขยำยต่อท้ำยนั้ น คำกริยำจะต้องสอดคล้องกับประธำนที่อยู่ข้ำงหน้ำคำขยำย
เหล่ำนั้น
The children playing in the yard are very เด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนเป็นเด็กที่ซน
naughty.
That boy who comes to class late is not เด็ ก ผู้ ช ำยคนนั้ น ผู้ ซึ่ ง มำเรี ย นสำย เป็ น คนที่ ไ ม่
responsible.
รับผิดชอบ
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6. ประธำนที่มีวลี หรือคำขยำยต่อไปนี้ต่อท้ำย จะใช้กริยำที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นั้น จะต้องยึดเอำประธำน /
คำนำมที่อยู่ข้ำงหน้ำเป็นหลัก
accompanied by (พร้อมด้วย)
along with (พร้อมด้วย)
together with (พร้อมด้วย)
in company with (พร้อมด้วย)

as well as (เช่นเดียวกับ)
including (รวมทั้ง)
In addition to (นอกจำก)

excluding (ไม่นับ)
but (ยกเว้น)
except (ยกเว้น)

My father, together with his children, goes พ่อของฉันรวมทั้งลูกๆไปดูหนังกันทุกวันอำทิตย์
to a movie every Sunday.
Many boys including my brother like
เด็กผู้ชำยหลำยคนรวมทั้งน้องชำยของฉันชอบเล่น
playing computer games.
เกมคอมพิวเตอร์
7. คำต่อไปนี้ เมื่อเป็นประธำนของประโยคให้ถือว่ำเป็นเอกพจน์
someone everybody anybody nothing
somebody everything anything no one
something anyone nobody
Nobody wants to go there.
Everyone agrees to your plan.

ไม่มใี ครอยำกไปที่นั่น
ทุกคนเห็นด้วยกับแผนของคุณ

8. ให้ผันกริยำตำมประธำนที่มีคำในกลุ่ม each, either, neither, not only…but also ดังนี้
each, either, neither + นำมเอกพจน์ + กริยำ
เอกพจน์

Each woman wears her national
costume.
ผู้หญิงแต่ละคนสวมใส่ชุดประจำชำติ
each of, either of, neither of + นำม
Each of the students is clever.
พหูพจน์ + กริยำเอกพจน์
นักเรียนแต่ละคนฉลำด
neither … nor…
Not only Jim but also his friends are
either … or…
+ กริยำที่ผันตำมคำนำม coming to the party tonight.
not only… but also…
ตัวหลัง
ไม่เพียงแต่จิมแต่เพื่อนๆของเขำด้วยที่จะมำ
งำนเลี้ยงในคืนนี้
Either my friend or you have to go.
ไม่เพื่อนผมก็คุณนั้นแหละที่ต้องไป
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9. คำต่อไปนี้ถ้ำใช้แทนคำนำมนับได้ ถือเป็นพหูพจน์เสมอ
all, both, (a) few, many,
Both are working hard. พวกเขำทั้งสองทำงำนอย่ำงหนัก
several, some
Some want to go to a movie. บำงคนอยำกไปดูหนัง
10. วลีบอกปริมำณต่อไปนี้ ถ้ำตำมด้วยนำมนับไม่ได้ ต้องใช้กริยำเอกพจน์ และถ้ำตำมด้วยนำมพหูพจน์ ต้องใช้
กริยำพหูพจน์ กล่ำวคือกริยำที่ตำมหลังคำบอกปริมำณเหล่ำนี้ ต้องสอดคล้องกับคำนำมที่ตำมหลัง of
a lot of หรือ lots of
all of
A lot of people are in the room.
plenty of
none of
ผู้คนจำนวนมำกอยู่ในห้องนี้
most of
some of
Some of my jewelry is missing.
one-third of (เศษส่วน)
อัญมนีบำงชิ้นของฉันหำยไป
three-fifths of (เศษส่วน)
11. วลีบอกปริมำณต่อไปนี้ใช้กับคำนำมนับได้ที่เป็นพหูพจน์ และกริยำก็ต้องเป็นพหูพจน์ตำมด้วย
A number of
+ นำมพหูพจน์ + A number of students are studying English.
Many
กริยำพหูพจน์
นักเรียนจำนวนมำกกำลังเรียนภำษำอังกฤษ
A great number of
The number of
+ นำม
The number of students in this room is 45.
พหูพจน์ +
จำนวนนักเรียนในห้องนี้คือ 45 คน
กริยำเอกพจน์
วลีบอกปริมำณต่อไปนี้ใช้กับนำมนับไม่ได้ กริยำต้องใช้รูปเอกพจน์
Much
+ นำมนับไม่ได้
A large amount of money was stolen from
A large amount of
เอกพจน์ +
the bank.
A great deal of
กริยำเอกพจน์
เงินจำนวนมำกถูกขโมยไปจำกธนำคำร
12. ประธำนที่ขึ้นต้นด้วย Infinitive Phrase (วลีที่นำหน้ำด้วย to) หรือ Gerund (Ving) ถือว่ำเป็นเอกพจน์ กริยำ
ต้องเป็นรูปเอกพจน์
To drink a lot of water is good to one’s health. กำรดื่มน้ำมำกๆทำให้สุขภำพดี
Swimming is my favourite sport.
กำรว่ำยน้ำเป็นกีฬำที่ฉันโปรดปรำน
13. กลุ่มคำที่แสดงระยะเวลำ ระยะทำง และจำนวนนับ ใช้กริยำเอกพจน์
Two days is enough for a holiday.
เวลำ 2 วันนั้นเพียงพอแล้วสำหรับวันหยุด
Three thousand miles is a long way.
ระยะทำง 3,000 ไมล์นั้น เป็นระยะทำงที่ไกล
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Sentence Pattern
Sentence patterns คือรูปแบบประโยค โดยรูปแบบประโยคพื้นฐำนในภำษำอังกฤษมี 5 แบบดังนี้
1. Subject + (Intransitive) Verb
รูปแบบในประโยคนี้มีแค่ประธำนกับกริยำ นั่นแสดงว่ำ กริยำในประโยคแบบนี้ไม่ต้องกำรกรรมมำ
รองรับ เมื่ออ่ำนแล้วมีใจควำมสมบูรณ์ สำมำรถทรำบว่ำประธำนกระทำอะไร โดยไม่จำเป็นต้องมีกรรม กริยำ
แบบนี้ เรำเรียกว่ำ อกรรมกริยำ (Intransitive Verb) เช่น walk, sleep, stand, run เป็นต้น
She walks to school every day.
หล่อนเดินไปโรงเรียนทุกวัน
They are sleeping like a log.
พวกเขำกำลังนอนหลับเป็นตำย
วลี “to school every day” กับ “like a log” เป็นส่วนที่มำขยำยกริยำ ไม่ใช่กรรมของประโยค
2. Subject + (Transitive) Verb + Direct Object
ประโยคนี้เพิ่มกรรมเข้ำมำ แสดงว่ำกริยำในประโยคนี้เป็นกริยำที่ต้องกำรกรรมมำรองรับ หรือที่เรียกว่ำ
สกรรมกริยำ (Transitive Verb) ส่วนกรรมนั้น เป็นกรรมตรง (Direct Object) คือ กรรมที่โดนกระทำจำก
ประธำนโดยตรง
วิธีที่ง่ำยที่สุดเพื่อสังเกตว่ำกริยำตัวไหนต้องกำรกรรมหรือไม่ต้องกำรกรรม ให้ลองแปล ถ้ำแปลแล้วไม่ได้ n
ใจควำมสมบูรณ์ แสดงว่ำกริยำนั้นต้องกำรกรรมเพื่อมำทำให้ประโยคมีใจควำมสมบูรณ์
The children speak Spanish.
I love my mother.
I meet your sister.

เด็กๆพูดภำษำสเปน
ฉันรักแม่
ฉันพบพี่สำว/น้องสำวของคุณ

3. Subject + (Transitive) Verb + IO (Indirect Object) + DO (Direct Object)
ประโยคที่มีกรรม สำมำรถมีกรรมได้ 2 ตัว คือ กรรมตรง (Direct Object) และ กรรมรอง (Indirect
Object) โดยสรุปได้ง่ำยๆว่ำ กรรมตรงจะเป็นสิ่งของ กรรมรองจะเป็นคน
Subject
I
I

Verb

IO

gave
sent

John
Jane
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DO
a book.
a gift.

อีกกรณีหนึ่ง ถ้ำเรำอยำกเอำกรรมตรงซึ่งเป็นสิ่งของขึ้นก่อน สำมำรถทำได้โดยกำรเพิ่มคำว่ำ to หรือ
for เข้ำไป เช่น
Subject
I
I

Verb

Object
a book
a gift

gave
sent

to/for
to
to

Object of prep.
John.
Jane.

4. Subject + V. to be/Linking verb + Subject Complement
ประโยคนี้ส่วนที่ตำมหลังคำกริยำคือ Subject Complement ซึ่งคือส่วนเติมเต็มของ
ประโยค ทำหน้ำที่ขยำยประธำน กริยำในประโยคแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็น verb to be หรือ linking verb
Linking verb คือ กริยำที่ใช้แสดงสภำพหรือควำมรู้สึกของประธำน เช่น become, seem,
turn, appear, feel, sound เป็นต้น
Subject
She
John
We

V. to be/Linking verb
is
became
are

Subject Complement
rich.
the president.
happy.

5. Subject + (Transitive) Verb + Object + Object Complement
ประโยคนี้มีกำรเพิ่ม Object Complement เข้ำมำ ซึ่งก็คือ ส่วนเติมเต็มกรรม เพื่อทำให้กรรม
สมบูรณ์ขึ้น ทำให้เรำทรำบว่ำ กรรมเป็นใคร ทำอะไร หรือมีลักษณะอย่ำงไร
Subject
Our class
The news
They

Verb

Object

choose
made
considered

Bill
him
John
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Object Complement
our leader.
happy.
intelligent.

Parallel Structure [รูปโครงสร้ำงขนำน]
Parallelism Structure นั้น เป็นโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมควำมที่มีฐำนทำงไวยำกรณ์
เหมือนกัน และนั่นก็คือข้อควำมที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันจะต้องแสดงออกด้วยรูปของคำที่ เรียกว่ำ กฎ Parallelism
ซึ่งเป็นกำรแสดงออกได้โดยลักษณะกำรใช้คำๆเดียวหรือกำรใช้รูปวลี และกำรใช้อนุประโยค (Clauses) เพื่อให้ข้อควำม
ในประโยคต่ำงๆ เป็นลำดับหรือรำยกำร
1.กำรใช้คำๆ เดียว (Single word) เช่น
My father was as officer, a gentleman and a magician. (กำรใช้คำนำมเหมือนๆกัน)
He studied, thought and experimented. (ใช้กริยำรูปอดีตเหมือนๆกัน)
The young actor was tall, dark and handsome. (ใช้คำคุณศัพท์ [Adjectives] เหมือนๆกัน )
2.โดยกำรใช้รูปวลี (Phrases) เช่น
She has traveled by land, by sea and by air. (ใช้ Prepositional phrases เหมือนๆกัน)
To support his family and to put himself through college, he worked seven hours a
day.(ใช้ To infinitive phrases เหมือนๆกัน)
Buying a car and beginning a job were the next steps in her life. [ใช้ Gerund phrases
เหมือนๆกัน]
3. โดยกำรใช้อนุประโยค (Clauses)เช่น
A father who spends time with his son and who thoughtfully answers his son's
questions will be respected and loved. (ใช้ Adjective clause เหมือนกัน)
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Quantity Words
Quantity Words หรือ Quantifiers หมำยถึง คำที่ใช้วำงหน้ำคำนำม เพื่อแสดงจำนวนหรือปริมำณของนำม
ตัวนั้น ๆ
with CNs

with UNs

in positive sentences

in questions

in negative
sentences









*

*










We use ....

some
any
much
many
a lot of / lots of
a few
a little













Note:
* ใช้ some ในประโยคคำถำมที่มีลักษณะเป็นกำรเชื้อเชิญ (invitations) กำรเสนอ/ อำสำว่ำจะช่วย (offers)
และกำรขอร้อง/ ร้องขอ (requests) รวมทั้งคำถำมที่ผู้ถำมคำดหวังคำตอบที่เป็นกำรตอบรับ ‘Yes’.
* ใช้ any ในประโยคบอกเล่ำที่ต้องกำรสื่อควำมหมำยว่ำ “อันไหนก็ได้ / สิ่งใดก็ได้” หรือไม่มีข้อจำกัดเรื่อง
ควำมเป็นไปได้
- CNs: Countable Nouns (คำนำมนับได้ทั้งเอกพจน์และ พหูพจน์) เช่น: a cup, a girl, a child, an apple,
two bowls, five eggs, ten children
- UNs: Uncountable Nouns (คำนำมนับไม่ได้) เช่น: time, water, sugar, milk, rice, bread, music,
money
กำรใช้ some และ any
Some:
 ใช้กับคำนำมนับได้พหูพจน์ และคำถำมนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่ำ
ตัวอย่ำง
I’d like some sugar.
There are some books in that cupboard.
I’ve got something for you. I need some advice.
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 ใช้ในประโยคคำถำมที่มีลักษณะเป็นกำรเชื้อเชิญ (invitations) กำรเสนอ/ อำสำว่ำจะช่วย (offers) และ
กำรขอร้อง/ ร้องขอ (requests)
ตัวอย่ำง
Can I have some cake?
Would you like some pizza?
Would you like some tea? Could you give me some advice?
 ใช้ในประโยคคำถำมที่ผู้ถำมคำดหวังคำตอบที่เป็นกำรตอบรับ ‘Yes’.
ตัวอย่ำง
Have you got some homework to give me?
 ใช้ในประโยคบอกเล่ำที่ต้องกำรสื่อควำมหมำยว่ำ ‘ไม่ใช่ทั้งหมด’ (not all)
ตัวอย่ำง
Some of the people / Some people were drowned, but others survived.
Any:
 ใช้กับคำนำมนับได้พหูพจน์ ในประโยคคำถำมและปฏิเสธ
ตัวอย่ำง
Have you got any pets?
He didn’t buy any apples.
Hello? Is anybody there? Are there any books in that cupboard?
 ใช้กับคำนำมนับไม่ได้ ในประโยคคำถำมและปฏิเสธ และใช้กับกริยำเอกพจน์
ตัวอย่ำง
Is there any sugar in this tea? There isn’t any water left.
Is there any information about this subject?
 ใช้ในประโยคบอกเล่ำที่ต้องกำรสื่อควำมหมำยว่ำ ‘สิ่งใดก็ได้/ อันไหนก็ได้’ (whichever one you like)
ตัวอย่ำง
You can borrow any books you need from the library.
กำรใช้ much และ many
Many และ Much:
 ใช้ในประโยคบอกเล่ำในรูปแบบที่เป็นทำงกำร หรือเป็นภำษำเขียน
ตัวอย่ำง
Many people hunt wild animals for sport. Much damage has been caused
by this kind of hunting.
Not many:
 ใช้กับคำนำมนับได้พหูพจน์ ในประโยคปฏิเสธ
ตัวอย่ำง
There are not many tigers left in the world today.
She didn’t take many photos on holiday.
Not much:
 ใช้กับคำนำมนับไม่ได้ในประโยคปฏิเสธ
ตัวอย่ำง
Hurry! There isn’t much time left.
There isn’t much milk left in the fridge.
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How many:
 ใช้ถำมจำนวนของคำนำมนับได้
ตัวอย่ำง
How many people were at the party last night?
How many tigers are there in the world today?
How much:
 ใช้ถำมปริมำณของคำนำมนับไม่ได้
ตัวอย่ำง
How much money have you got?
How much water is there on Earth?
กำรใช้ a lot of / lots of
 ใช้ได้กับทั้งคำนำมนับได้พหูพจน์และคำนำมนับไม่ได้
ตัวอย่ำง
There’s a lot of butter. / There’s lots of butter.
I’ve got a lot of friends. / I’ve got lots of friends.
Are there a lot of tourists in your country? / Are there lots of tourists
in your country?
There was a lot of rain last month. / There was lots of rain last month.
กำรใช้ a few และ a little
A few:
 ใช้กับคำนำมนับได้พหูพจน์ในประโยคบอกเล่ำ
ตัวอย่ำง
There are a few cigarettes left.
A little:
 ใช้กับคำนำมนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่ำ
ตัวอย่ำง
There is a little water left in this bottle.
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Comparisons
Comparisons มี 3 ลักษณะ คือ กำรเปรียบเทียบที่เท่ำกัน กำรเปรียบเทียบที่แสดงควำมมำกน้อยกว่ำกัน
และกำรเปรียบเทียบแสดงควำมเป็นที่สุด
คำที่ใช้เปรียบเทียบ กำรเปรียบเทียบที่เท่ำกันคือ
as…………………………………………………as
not so…………………………………………..as
the same………………………………………as
1. as…………………………….as
ใช้แสดงควำมหมำยที่เท่ำกันในประโยคบอกเล่ำ คำที่อยู่ระหว่ำง as………………………….as จะเป็น
adjective หรือ adverb เช่น
You are as tall as Anong.
เธอสู่งเท่ำๆ กันอนงค์
My shirt is as long as yours.
เสื้อของฉันยำวเท่ำๆกับของเธอ
2. not so…………………………….as
ใช้ในประโยคปฏิเสธ เพื่อบอกควำมหมำยที่ไม่เท่ำกัน คำที่อยู่ระหว่ำง
not so…………………………….as เป็น adjective หรือ adverb เช่น
You are not so tall as Anong.
เธอสูงไม่เท่ำกับอนงค์
This hole is not so deep as that one.
หลุมนี้ไม่ลึกเท่ำกับหลุมนั้น
ข้อสังเกต ระวังเกี่ยวกับกำรใช้ pronoun หลัง “as”
He is as clever as me. (X)
He is as clever as I (am clever). ()
3. the same…………………………….as ใช้บอกควำมหมำยว่ำเท่ำกัน คำที่อยู่ระหว่ำง the
same…………………………….as ต้องเป็นคำนำม (noun) เช่น
My coat is the same length as yours.
เสื้อของฉันมีควำมยำวเท่ำๆกับของเธอ
His shoes are the same size as yours.
รองเท้ำของเขำมีขนำดเท่ำกับของคุณ
กำรเปรียบเทียบที่แสดงควำมมำกน้อยกว่ำกันใช้ในกำรเปรียบเทียบของ “สองสิ่ง” เท่ำนั้นและ มี “than”
ตำมหลัง เช่น
Mr. Henry is older than his wife.
นำยเฮนรี่แก่กว่ำภรรยำของเขำ
Ann is more beautiful than Mary. แอนสวยกว่ำแมรี่
You speak more clearly than I.
เธอพูดได้ชัดเจนกว่ำฉัน
กำรเปรียบเทียบแสดงควำมเป็นที่สุด (Superlative Degree) ใช้ในกำรเปรียบเทียบของตั้งแต่ “สำมสิ่ง”
ขึ้นไป
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ลักษณะกำรใช้
1. คำ superlative ที่ประกอบข้ำงหน้ำนำม ต้องมี the นำหน้ำเสมอ เช่น
This is the highest building in this town.
นี่เป็นอำคำรที่สูงที่สุดในเมืองนี้ (the highest ประกอบ building)
2. ถ้ำใช้เป็นส่วนของกริยำ (หลัง verb to be) จะมี the หรือไม่มีก็ได้
That way is the shortest. = That way is shortest.
This book is the most expensive. = This book is most expensive.
3. ถ้ำคำนำมนั้นมีคำแสดงควำมเป็นเจ้ำของอยู่ข้ำงหน้ำไม่ต้องใช้ “the”
This is my best book.
4. คำ superlative ที่เป็น adverb ไม่ต้องใช้ the นำหน้ำ เช่น
She did best of all.
They make it worst.

1.

2.

3.

4.

กำรสร้ำงรูปคำคุณศัพท์เพื่อแสดงกำรเปรียบเทียบ กระทำได้ 2 วิธี คือ
1. สร้ำงรูปขั้นกว่ำ โดยกำรเติม er เข้ำข้ำงท้ำย หรือเติม more เข้ำข้ำงหน้ำ
2. สร้ำงรูปขั้นสุด โดยกำรเติม est เข้ำข้ำงท้ำย หรือเติม most เข้ำข้ำงหน้ำ
เติม er ในขั้นกว่ำ และ est ในขั้นสุดเมื่อคำคุณศัพท์นั้นเป็นคำพยำงค์เดียวที่ลงท้ำยด้วยพยัญชนะ 2 ตัว หรือลง
ท้ำยด้วยพยัญชนะตัวเดียว แต่ข้ำงหน้ำมีสระ 2 ตัว
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
small
smaller
smallest
เล็ก
fair
fairer
fairest
ดี, งำม, ยุติธรรม
ถ้ำเป็นคำพยำงค์เดียวมีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว ก่อนเติม er หรือ est
ต้องเติมตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
big
bigger
biggest
ใหญ่
ถ้ำเป็นคำพยำงค์เดียวที่ลงท้ำยด้วย e อยู่แล้ว ให้เติมเฉพำะ r และ st
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
brave
braver
bravest
กล้ำหำญ
wise
wiser
wisest
ฉลำด
คำพยำงค์เดียวที่ลงท้ำยด้วย y และหน้ำ y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วจึงเติม er และ est
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
dry
drier
driest
แห้ง
sly
slier
sliest
ขี้โกง
shy*
shyer
shyest
ขี้อำย
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5.

6.

7.

8.

9.

ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถ้ำหน้ำ y เป็นสระ
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
gay
gayer
gayest
ร่ำเริง
grey
greyer
greyest
สีเทำ
หลังคำสองพยำงค์นั้น โดยปกติต้องเติม more หรือ most เข้ำข้ำงหน้ำ แต่สำหรับคำสองพยำงค์ซึ่งลงท้ำย
ด้วย er,le,y และ ow ให้เติม er และ est เช่น
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
feeble
feebler
feeblest
อ่อนแอ
noble
nobler
noblest
มีเกียรติ
happy
happier
happiest
สุข
คำสองพยำงค์ที่ลงเสียงหนักที่พยำงค์หลัง ให้เติม er และ est เช่น
ขั้นธรรมดำ
ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
polite
politer
politest
สุภำพ
sedate
sedater
sedatest
เงียบขรึม
คำกริยำวิเศษณ์ที่ลงท้ำยด้วย ly ให้เติม more ในขั้นกว่ำ และ most ในขั้นสุด
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
slowly
more slowly
most slowly
ช้ำ
loudly
more loudly
most loudly
ดัง
คำต่อไปนี้จะเติม er, est หรือ more, most ก็ได้
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
cruel
crueler
cruelest
ใจร้ำย
more cruel
most cruel
common
commoner
commonest
ธรรมดำ
more common
most common
คำซึ่งต้องเติม more หรือ most
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
ขั้นสุด
ควำมหมำย
frugal
more frugal
most frugal
ตระหนี่
hopeful
more hopeful
most hopeful
มีหวัง
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10. คำกริยำวิเศษณ์ที่ไม่เป็นไปตำมกฏ
ขั้นธรรมดำ ขั้นกว่ำ
good (well) better
bad (ill)
worse
much (many) more
little
less (lesser)
far
farther (further)

ขั้นสุด
best
worst
most
least
farthest (furthest)
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ควำมหมำย
ดี
เลว
มำก
น้อย
ไกล

Linking words
คำหรือกลุ่มคำที่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำ กลุ่มคำหรือประโยค
 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลที่คล้อยตำมกันในเชิงบวก ได้แก่ and, both …and, too, besides (this/that),
moreover, what is more, in addition (to), also, as well as (this/that), furthermore, etc
ตัวอย่ำงเช่น Tony is both kind and helpful.
 แสดงกำรเพิ่มข้อมูลที่คล้อยตำมกันในเชิงลบ ได้แก่ neither (…nor), nor, neither, either, etc
ตัวอย่ำงเช่น Neither Sue nor I went to the club.
 แสดงควำมขัดแย้ง ได้แก่ but, however, on the other hand, yet, still, etc
although (+clause), in spite of (+noun/-ing), despite (+noun/-ing), while (+clause), whereas
(+clause), even though (+clause), etc
ตัวอย่ำงเช่น Even though we hurried, we still missed the bus.
 แสดงกำรตัวอย่ำง ได้แก่ such as, like, for example, for instance, especially, in particular, etc
ตัวอย่ำงเช่น The weather has been bad this week, and Friday in particular was very cold.
 แสดงเหตุ/ผล ได้แก่ as, because, because of, since, for this reason, due to, so, as a result (of),
etc
ตัวอย่ำงเช่น She had to take a taxi because her car had run out of petrol.
 แสดงเงื่อนไข ได้แก่ if, whether, only if, in case of, in case, provided (that), providing (that),
unless, as/so long as, otherwise, or (else), on condition (that), etc
ตัวอย่ำงเช่น Joy said she could lend me 50 as long as I paid it back by Monday.
 แสดงจุดประสงค์ ได้แก่ to, so that, so as(not) to, in order (not) that, in case, etc
ตัวอย่ำงเช่น David went to the bank to get a loan.
 แสดงผล ได้แก่ such/so …that, so, consequently, as a result, therefore, for this reason, etc
ตัวอย่ำงเช่น She doesn’t really like her job so she is looking for a new one.
 แสดงเวลำ ได้แก่ when, whenever, as, as soon as, while, before, until/till, after, since, etc
ตัวอย่ำงเช่น They’ll go out as soon as I get there.
 แสดงข้อยกเว้น ได้แก่ except (for), apart from, etc
ตัวอย่ำงเช่น He paid all the bills except for the electricity.
 สรรพนำมเชื่อมควำม ได้แก่ who, whom, whose, which, what, that
ตัวอย่ำงเช่น That’s the man who works in the library.
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Word Order
Order of Objects
Certain transitive verbs may take two objects, the Direct Object and the Indirect Object.
Indirect Object. An indirect object answers the question TO WHOM? or FOR WHOM? Usually
indirect objects are persons. Often they are Personal Pronouns, e.g. me, him, her, them.
Indirect Object
Bring me a cup of coffee. me
The teacher gave the boy a prize. (the) boy
He sold them his silk. them

Direct Object
(a) cup (of coffee)
(a) prize
(his) silk

Direct Object. A direct object answers the question WHAT? Usually direct objects are things. They
may be single words or groups of words – phrases or clauses.
She often causes us trouble. SINGLE WORD
She advised him what to do. PHRASE
She asked the teacher if the exam was going to be difficult. CLAUSE
Mostly indirect objects come before direct objects; as, She is teaching him English. He owed
me five baht.
The indirect object is placed AFTER the direct object when (1) it is long, or (2) it is
emphasized.
Indirect Objects after Certain Verbs
Sentences with two objects can be expressed in two different types :
Type 1
1. He gave me a pen.
2. He bought me a pen.

Type 2
1. He gave a pen to me.
2. He bought a pen for me.

But not all sentences can be converted from Type 1 to Type 2 as in the examples above.
Verbs which can have two objects are classified, according to the ability of being converted, into 3
groups :
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Group 1
The verbs in this group are used in Type 1 only. They cannot be converted to Type 2, i.e.
they are never used with prepositions.
envy
ask

อิจฉำ
ถำม

charge
save

คิดรำคำ
ประหยัด

fine
forgive

ปรับ
ยกโทษให้

Indirect Object
They envied him his good luck. him
They will save you a lot of trouble. you
This watch cost me a hundred baht. me

cost

มีค่ำ ทำให้ ต้อง
จ่ำย (เงิน)

Direct Object
his good luck
a lot of trouble
a hundred baht

Group 2
The verbs in this group are not used in Type 1. They are use in Type 2 only, i.e. they are
always used with the preposition to or for.

deny
wish
hand
tell
pay

With preposition “to”
introduce
แนะนำให้รู้จัก
explain
อธิบำย
announce
ประกำศ
speak
พูด

With preposition “for”
prepare
เตรียม
prescribe
สั่ง (ยำ)
answer
ตอบ
design
ออกแบบ

He will explain the matter to you.
She introduced her to all her
guests.

She is going to prepare dinner for
us.
The doctor prescribed a wonderful
medicine for the sick boy.
With preposition “for”
get
นำมำให้ order
สั่ง
buy
ซื้อให้
leave
ทิ้งไว้ให้
make
ทำให้
find
หำมำให้เหลือ
bring
นำมำ
spare
ไว้ให้, เผื่อ
build
สร้ำง
sell
ขำย

With preposition “to”
ปฏิเสธ
give
ให้พร, ปรำรถนำ lend
ส่งให้
take
บอก, เล่ำ
send
จ่ำย
throw

ให้
ให้ยืม
นำไป
ส่ง
โยนให้

Type 1
She handed him a letter.
They wished the teacher good health.
She ordered herself a new dress.
She bought me a pen.

Type 2
She handed a letter to him.
They wished good health to the teacher.
She ordered a new dress for herself.
She bought a pen for me.
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Position of Adjectives
Two or more modifiers are placed in order before a noun. Usually the article or the
demonstrative or the possessive comes first ; as, a blue pen, this blue pen, my blue pen.
The following adjectives come before the article :
half

such

too

so

quite

rather

many

He spent half a day on gambling.
Such a man cannot be allowed.
This is too hard a problem for him. (= This problem is too hard for him.)
He is so good a boy. He is quite a good boy. He is rather a good boy.
1
2
3
4
5
6
7
a, an, Possessives Ordinals, Cardinals Descriptive little Colors
the, Nouns and first,
many Adjectives old
my,
their
next
several
new
your, modifiers
only
other
etc.
same
the
man’s
first
two
interesting little
red
his
father’s
only
two
_____
_____ _____
the
_____
only
other
_____
_____ _____
_____ John’s
_____
two
_____
new _____
my
_____
only
other
_____
_____ black
_____
_____
_____
_____
beautiful little white
the admiral’s
next
several outstanding _____ _____
the
_____
same
_____
delicious
old _____
_____
_____
_____
_____
ripe
_____ cream
a
_____
_____
many
beautiful new colored
other
_____
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8
Class
Adj.

9
Nouns

10
Head
Noun

French
adult
English
_____
_____
_____
naval
French
black
Italian

oil
_____
flower
history
silk
_____
_____
_____
_____
sports

Paintings
children
garden
books
socks
roses
victory
wine
olives
car

Order of Modifying Phrases and Clauses
1.
When two or more phrases modify the same noun, the shorter one is placed
immediately after the noun.
Do you know the boy with gray hair in our chemistry class?
Did you see the boy near the teacher in the front row in the lecture hall?
2.
When a phrase and a clause modify the same noun, the phrase comes before the
clause.
Do you know the man in the room who told her the way to the library?
Did you see the picture on the wall which was painted by her?

Adverb of Frequency
Adverb of frequency หรือ กริยำวิเศษณ์แสดงควำมถี่ของเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ ซึ่งคำเหล่ำนี้นั้นมีอยู่
มำกมำย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ
always
often
frequently
usually
sometimes
mostly
normally
generally

เป็นประจำ, อย่ำงสม่ำเสมอ
บ่อยๆ
บ่อยๆ
โดยปกติ
บำงครั้ง
โดยส่วนใหญ่
โดยปกติแล้ว
โดยทั่วไป

repeatedly
occasionally
*seldom
*hardly
*barely
*rarely
*scarcely
*never
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ซ้ำไปซ้ำมำ
ในบำงโอกำส
ไม่ค่อยจะ, นำนๆครั้ง
แทบจะไม่
แทบจะไม่
แทบจะไม่
แทบจะไม่
ไม่เคย

*คำว่ำ seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีควำมหมำยเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เรำจึงไม่ควร
ทำให้ ป ระโยคเป็ นรู ป ปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่ ำนี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้ำวเลย
และนอกจำกคำเหล่ำนี้ยังมี Adverbs อีกมำกมำยที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรบ่งบอกถึงควำมถี่ได้ เช่น
infrequently
habitually
chiefly
continuously
constantly
commonly
regularly
sporadically
periodically
intermittently
spasmodically

นำนๆที
ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย
โดยส่วนใหญ่
ติดต่อกัน, เรื่อยๆ
สม่ำเสมอ
โดยทั่วไป
สม่ำเสมอ
นำนๆครั้ง
เป็นบำงครั้งบำงครำว
เป็นพักๆ
เป็นพักๆ

และนอกจำกคำเหล่ำนี้แล้ว ยังกลุ่มคำที่ผสมกัน ซึ่งสำมำรถแสดงถึงควำมถี่ได้ (adverb phrases of frequency) เช่น
once a week, twice a day, every year
ตำแหน่งในกำรวำง adverbs of frequency
1. หำกประโยคมี Verb to be เรำจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลัง Verb นั้นๆ
Verb to be
Adverb of Frequency
Anna
is
always
late
Anna
isn’t
usually
late
2. หำกประโยคมีกำรใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้ำ Verb นั้นๆ
Adverb of Frequency
Main Verb
Anna
always
watches
a television
Anna
always
gets up
early
3. เมื่อใดก็ตำมที่ประโยคมี กำรใช้ Auxiliary Verb (กริยำช่วย) หรือ ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เรำ
มักจะใส่ Adverbs of Frequency ไปข้ำงหลัง Auxiliary Verb นั้นๆ
Auxiliary Verb
Adverb of Frequency
Main Verb
Anna
can
never
come
early
Anna
doesn’t
usually
read
books
Anna
has
always
cooked
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*เรำสำมำรถเติม Adverbs of Frequency ไปหลัง may, might, can, could และอื่นๆได้ ยกเว้น “have to” และ
“used to” Adverb จะต้องอยู่ด้ำนหน้ำเสมอ เช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go
trekking.
4. ประโยคคำถำม ให้เรำนำ Adverb of frequency มำวำงไว้หลังประธำนหน้ำ Main Verb
Adverb of Frequency
Do
you
often
stay
home?
Is
he
always
late
for work?
ตำแหน่งในกำรวำง adverb phrases of frequency
Adverb phrases of frequency หรือ กริยำวิเศษณ์วลีมีตำแหน่งค่อนข้ำงตำยตัว โดยจะวำงไว้ที่ท้ำยประโยค
The bus passes every ten minutes.
We play tennis three times a week.
The furnace should be cleared of ash every third day.

Certain Adverbs
Ever

โดยปกติคำนี้จะไม่ใช้ในประโยคบอกเล่ำ แต่มักใช้ในประโยคคำถำม ตำแหน่งจะอยู่หน้ำ Main Verb
Have you ever been to Japan?
Just
วำงไว้หน้ำคำที่จ้องกำรขยำย
He has just gone out.
Already
สำมำรถวำงได้ 2 ตำแหน่ง คือหน้ำคำที่ต้องกำรขยำย หรือท้ำยประโยค
He has already gone out
He has gone out already.
Yet
มักจะวำงอยู่ท้ำยประโยคสำหรับประโยคปฏิเสธ แต่บำงครั้งก็สำมำรถวำงอยู่หน้ำคำกริยำที่ต้องกำร
ขยำยได้
He hasn’t finished the work yet.
He hasn’t yet finished the work.
*โดยส่วนมำก Already จะวำงไว้หน้ำคำกริยำ ส่วน Yet วำงท้ำยประโยค ทั้ง already และ yet ใช้ในประโยคคำถำม
Too, either ทั้งสองคำวำงไว้ท้ำยประโยค โดย too ใช้ในประโยคบอกเล่ำ ในขณะที่ either ใช้ในประโยคปฏิเสธ
He brought his car too.
He didn’t bring his car either.
Also
คำนี้มีควำมหมำยเหมือนกับคำว่ำ too แต่สำมำรถวำงไว้ได้ทั้งข้ำงหน้ำคำกริยำที่ต้องกำรขยำย หรือวำง
ไว้ท้ำยประโยคก็ได้
He brought his car also.
He also brought his car.
Still
วำงหน้ำคำกริยำ แต่ตำมหลัง verb to be
He still works for the same company.
He is still in Bangkok.
60

Order of Adverbs
Different Kinds of Adverbs
The usual order is MANNER – PLACE – TIME
He
hurriedly
walked
into the house
MANNER
PLACE

yesterday
TIME

The adverb of manner comes after the adverb of place if the adverb of manner is a group
of words or accompanied by another word group.
He walked
into the house
in a hurry
yesterday
PLACE
MANNER
TIME
He walked

along the street
PLACE

quietly with his dog
MANNER

last night
TIME

It should be noted that any kind of adverb can be put in front of the sentence if it is
emphasized.
Note. An adverb used to modify the whole sentence is placed in front of the sentence and is often
set off with a comma.
Unfortunately, he was killed in the battle.
Hurriedly, he walked into the house.
Hurriedly and confidently, he walked into the house.
Remark. It is rare that all the three kinds of adverbs come together in a sentence. When they do,
the adverb of time is often shifted to the front of the sentence without a comma :
Yesterday he hurriedly walked into the house.
Same Kinds of Adverbs
Small units of place come before larger ones.
Small unit
Larger Unit
They live
in a village
in Lopburi
We spent our holidays
in a cottage
in the mountains.
Same units of time come before larger ones.
Meet me outside the post – office at seven o’clock on Monday next.
I saw the film on Saturday evening last week.
Adverbs Showing Frequency Number
Adverbs of Frequency like twice, three times, every other day are placed between adverbs
of place (or direction) and adverbs of time
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I have been

Place
or Direction
to Paris

Number
of Frequency
three times

Time
this month.

Conjunctions (คำสันธำน)
Conjunction (คำสันธำน) คือ คำที่ทำหน้ำที่เชื่อม คำ วลี อนุประโยค หรือประโยคเข้ำด้วยกัน เช่นเชื่อมคำ
กับคำ วลีกับวลี ประโยคกับประโยค หรือข้อควำมภำยในประโยค Conjunctions (คำสันธำน) ต้องเชื่อมโครงสร้ำง
ทำงไวยำกรณ์ชนิดเดียวกัน เป็นคำชนิดเดียวกัน เช่น
noun
pronoun
adjective
adverb
verb
phrase
clause

noun
pronoun
adjective
adverb
verb
phrase
clause

conjunction

Miss Piyarat speaks softly and politely with me.
นำงสำวปิยะรัตน์พูดอย่ำงนุ่มนวลและสุภำพกับฉันอย่ำงนุ่มนวลและอย่ำงสุภำพ
ขยำยลักษณะของกำรพูด (softly เป็น adverb และ politely เป็น adverb)
My children are in the living room or in the garden.
ลูกๆของฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นหรืออยู่ในสวน
อยู่ในห้องนั่งเล่นหรืออยู่ในสวนมีลักษณะเป็นกลุ่มคำ (phrase)
Master Tanakit is an active boy, but he is a naughty boy.
เด็กชำยธนกิจเป็นเด็กที่กระตือรือร้นแต่เขำเป็นเด็กที่ซุกซน
active และ naughty เป็นคำ adjectiveทำหน้ำที่ขยำยคำนำม boy.
จำกตัวอย่ำงพบว่ำ Conjunction (คำสันธำน) ทำหน้ำที่เชื่อม คำประเภทเดียวกัน
ประเภทของคำสันธำน
Conjunction (คำสันธำน) มีกำรแบ่งประเภทตำมลักษณะของกำรใช้ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1. Coordinating Conjunction เป็นคำสันธำนที่เชื่อมคำ หรือเชื่อมข้อควำมที่มีควำมเท่ำเทียมกัน หรือเป็น
คำประเภทเดียวกัน Conjunction (คำสันธำน) จะบอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำ หรือข้อควำมที่เชื่อม Coordinating
Conjunction มีอยู่ 7 คำได้แก่คำว่ำ and, but, for, or, nor, so, yet(เทคนิค กำรจำ Coordinating Conjunction
ให้จำตัวอักษรตัวแรกแล้วรวมกันได้คำว่ำ fan boys) ซึ่งมี
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วิธีกำรใช้ดังนี้
and = มีควำมหมำยว่ำ และ ใช้เชื่อมข้อควำมที่คล้อยตำมกัน ทำหน้ำที่เชื่อมคำประเภทเดียวกัน เช่น
คำกริยำกับคำกริยำ คำนำมกับคำนำม คำคุณศัพท์กับคุณศัพท์ ตัวอย่ำงเช่น
eat and sleep
bread and butter
black and white
I and my friend went to Trang last week.
ฉันและเพื่อนของฉันไปจังหวัดตรังเมื่อสัปดำห์ที่แล้ว
Mr. Preecha and his children love kittens.
นำยปรีชำและลูกๆของเขำรักลูกแมว
but = มีควำมหมำยว่ำ แต่ เชื่อมข้อควำมที่มีควำมขัดแย้งกัน ตัวอย่ำงเช่น
I go to Singapore but my children go to Korea.
ฉันไปประเทศสิงคโปร์แต่ลูกๆของฉันไปประเทศเกำหลี
We live in the south but our friends live in the north.
พวกเรำอำศัยอยู่ทำงใต้แต่เพื่อนๆของเรำอำศัยอยู่ทำงเหนือ
for = มีควำมหมำยว่ำ เพรำะว่ำ ใช้เชื่อมข้อควำมที่แสดงควำมเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ตัวอย่ำงเช่น
We cannot have lunch at Janphen Restaurant, for we do not book before.
พวกเรำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำรจันทร์เพ็ญได้เพรำะเรำไม่ได้จองล่วงหน้ำ
Miss Lulu went home late, for she wanted to go upcountry.
นำงสำว ลูลู่กลับบ้ำนไวเพรำะว่ำหล่อนต้องกำรไปต่ำงจังหวัด
or = มีควำมหมำยว่ำ หรือ มิฉะนั้น ใช้เชื่อมข้อควำมที่เลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
You must study hard, or you will not pass the exam.
คุณจะต้องขยันเรียนหรือคุณจะยอมสอบตก
Miss Nina has to get medicine, or she is going to be ill.
นำงสำวนินำต้องรับประทำนยำหรือหล่อนจะไม่สบำย
nor = มีควำมหมำยว่ำ ไม่ทั้งสอง ใช้เชื่อมข้อควำมที่คล้อยตำมกันในควำมหมำยที่เป็นปฎิเสธทั้งสองข้อควำม
ตัวอย่ำงเช่น
Miss Somwong is neither rich nor beautiful.
นำงสำวสมวงศ์ทั้งไม่ร่ำรวยและไม่สวย
Mr. Sompong is neither kind nor handsome.
นำยสมพงศ์ทั้งใจร้ำยและไม่หล่อ
so = มีควำมหมำยว่ำ ดังนั้น เชื่อมข้อควำมที่แสดงควำมเป็นผลโดยเหตุจะเป้นข้อควำมที่อยู่ส่วนหน้ำของ
ประโยคและเชื่อมด้วยคำว่ำ so ตำมด้วยผลของกำรกระทำในประโยคส่วนหน้ำ ตัวอย่ำงเช่น
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I felt so tired, so I took a rest.
ฉันรู้สึกเหนื่อย ดังนั้นฉันไปพักผ่อน
Mr. Komsand hates the traffic jam in Bangkok, so he decided not to study in
Bangkok.
นำยคมสันเกลียดกำรจรำจรที่ขัดในกรุงเทพ ดังนั้นเขำตัดสินใจที่จะไม่เรียนในกรุงเทพฯ
yet = มีควำมหมำยว่ำ แม้กระนั้น ใช้เชื่อมข้อควำมที่ขัดแย้งกัน
Mr. Somsak seems happy, yet he never smiles.
นำยสมศักดิ์ดูเหมือนมีควำมสุข แม้กระนั้นเขำไม่เคยยิ้ม
Miss Kansinee looks pretty, yet she never puts on makes up.
นางสาวกานต์สินี ดูเหมือนสวย น่ารัก แม้ กระนันหล่
้ อนไม่เคยแต่งหน้ า
2. Subordinating Conjunctions เป็นคำสันธำนที่มีหน้ำที่ดังนี้
1. ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) เข้ำกับ ประโยคย่อย (Subordinate Clause) ด้วยกันได้แก่
คำสันธำนต่อไปนี้
after
หลังจำก
although
แม้ว่ำ ถึงแม้ว่ำ as
เนื่องจำก
as if
รำวกับว่ำ
as long as
ตรำบเท่ำนำน because
เพรำะว่ำ
before
ก่อน
even if
แม้ว่ำ
even though แม้ว่ำ
if
ถ้ำ
in order that เพื่อว่ำ
once
ครั้งหนึ่งในอดีต
since
เพรำะว่ำ
so that
เพื่อที่จะ
than
กว่ำ
though
แม้ว่ำ
till
จนกระทั่ง
unless
ถ้ำ
until
จนกระทั่ง
when
เมื่อ
whenever
เมื่อไหร่ก็ตำม
which
ที่ซึ่ง
wherever
ที่ใดก็ตำม
while
ขณะที่
My children usually do their homework after they have their dinner.
ลูกๆ ของฉันโดยปกติทำกำรบ่นของพวกเขำหลังจำกรับประทำนอำหำรเย็น
Before we leave our house, my husband checks the lights, windows and gas in the
kitchen.
ก่อนที่พวกเรำจะออกจำกบ้ำน สำมีของฉันตรวจดูไฟฟ้ำ หน้ำต่ำงและแก๊สในห้องครัว
My cats follow me wherever I go.
แมวของฉันตำมฉันไปทุกหนทุกแห่งที่ฉันไป
They went inside as soon as it started to rain.
พวกเขำเข้ำไปข้ำงในทันทีที่ฝนเริ่มตก
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2. ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) เข้ำกับ ประโยคย่อย (Subordinate Clause) โดยที่ประโยคย่อย คือ
ประโยคที่มี Subordinators เช่น
Even if you are the smartest student here, you have no rights to insult others
แม้ว่ำเธอจะเป็นนักเรียนที่ฉลำดที่สุดแต่เธไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่น
Nancy shook her head and sight as she puzzled over the indefinite article.
แนนซี่ส่ำยหัวและถอนหำยใจเพรำะเธอสับสนกับกำรใช้คำนำหน้ำคำนำมที่ไม่ชี้เฉพำะ
Subordinating Conjunctions เป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) เข้ำกับ ประโยคย่อย
(Subordinate Clause)หรืออนุประโยคที่ไม่มีจควำมสมบูรณ์นตัวเอง เพื่อให้ประโยคทั้งประโยคมีควำมสมบูรณ์
เนื่องจำกประโยคย่อยไม่สำมำรถอยู่ด้วยตัวเองได้ จึงต้องกำรเชื่อมประโยคหลักเพื่อให้เกิดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ซึ่งมี
คำเชื่อมที่นิยมใช้กันอยู่ดังนี้
1. Simple Subordinating Conjunctions ได้แก่คำสันธำนต่อไปนี้
after
if only
although
though
in as much as as
in case
as if
if
as long as
No matter
until
when
while
that
before
once
because
before
even though
as though
unless
whenever
The day (minute, hour, year)
He cannot go out with his children because it’s been raining heavily
เขำไม่สำมำรถออกไปข้ำงนอกกับลูกๆ ได้เนื่องจำกฝนตกหนัก
Mr. Pitak love Miss Narisara very much although they have broken up.
นำยพิทักษ์รักนำงสำวนริศรำมำกๆ แม้ว่ำเขำทั้งสองจะเลิกกันแล้ว
When my daughter was at primary school, she usually had a fight with boys.
เมื่อลูกสำวของฉันอยู่โรงเรียนประถม เธอมักจะทะเลำะกับเด็กผู้ชำย
2. Complex Subordinating Conjunctions ได้แก่คำสันธำนต่อไปนี้ที่ลงท้ำนด้วย as กับ that
assuming that
not that
except that
so that
on the grounds that for far that
providing that provided that
given/ granted that
save that
in the hope
that
seeing that
in order that as long as
as soon as
Seeing that she is doing better, I hope she will come by.
เนื่องจำกหล่อนดีขึ้น ฉันหวังว่ำหล่อนจะมำหำบ้ำง
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Provided that there is no opposition, we will cancel the meeting
หำกไม่มีควรคัดค้ำนเรำจะยกเลิกกำรประชุม
3. Correlative Conjunction เป็นคำสันธำนที่คู่กันได้แก่คำสันธำนต่อไปนี้
both……and
not only…..but also
either…..or
whether …..or
such…..as

ทั้ง.....และ
ไม่เพียงแต่.....ยังอีกด้วย
ไม่......ก็
หรือไม่
so….

between…..and
not…..but
neither…..nor
as…..as

ระหว่ำง.......และ......
ไม่แต่
ไม่.....และ
เท่ำกับ

Both Narinee and Nannarin thought Nannapat was right.
ทั้งนริณีและนันท์นรินทร์คิดว่ำนันนภัทรถูกต้อง
Miss Sandy could not only read, but also write, before she was four.
นำงสำวแซนดี้ไม่เพียงแต่อ่ำนไม่ได้ยังเขียนไม่ได้อีก ก่อนหล่อนมีอำยุสี่ปี
Miss Pornnapa drinks neither cappuccino nor mocca.
นำงสำวพรนภำ ไม่ดื่มคำปูชิโนและมอคค่ำ
I can walk as far as I can.
ฉันสำมำรถเดินได้ไกลเท่ำที่ฉันสำมำรถเดินได้
คำสันธำนแบ่งหน้ำที่กำรใช้ได้ดังนี้
1. เชื่อมข้อควำมที่ขัดแย้งกัน ( แม้ว่ำ แต่ อย่ำงไรก็ตำม ในทำงกลับกัน) : although, though, despite,
the fact that, in spite of, that fact that, still, even if, even though
Although, I try so hard to be a good lady, he never loves me.
แม้ว่ำฉันพยำยำมอย่ำงมำกที่จะเป็นผู้หญิงที่ดี แต่เขำไม่เคยรักฉันเลย
2. เชื่อมข้อควำมบอกข้อมูลเพิ่มเติม (นอกจำกนี้) :and, additionally, also, besides, furthermore,
moreover, what’s more, etc.
I hate you Beside, In hate your daughter.
ฉันเกลียดคุณ นอกจำกนี้ฉันยังเกลียดลูกสำวขงคุณ
3. เชื่อมข้อควำมผลลัพธ์ (ดังนั้น) : accordingly, as a consequence, consequently, hence, so, thus,
etc.
He is too lazy; as a sequence, he fails all quizzes.
เขำขี้เกียจเกินไป ดังนั้นเขำจึงสอบตกในกำรทดสอบย่อยทุกครั้ง
4. เชื่อมข้อควำมบอกสำเหตุ (เนื่องจำก เพรำะว่ำ): as, because, since, now that, etc
I love you because you always make me happy.
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ฉันรักเธอเพรำะเธอทำให้ฉันมีควำมสุข
5. เชื่อมข้อควำมบอกตัวอย่ำง (ตัวอย่ำงเช่น อำทิ) for example, to illustrate, for instance such as I
like etc.
I like fruits such as mangoes, bananas, cherries and so.
ฉันชอบผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย เชอรี และอิ่นๆ
6. เชื่อมข้อควำมบอกวัตุประสงค์ (เพื่อว่ำ) : so that, in order that, etc
I do regular exercise, so that I will become physically strong.
ฉันออกกำลังกำยเป็นประจำ เพื่อร่ำงกำยจะได้แข็งแรง
7. เชื่อมข้อควำมให้เลือก (มิฉนั้นแล้ว) :otherwise, or else
You should be punctual at work. Otherwise, you tend to face salary deduction.
คุณควรมำทำงำนให้ตรงเวลำ มิฉนั้นแล้วคุณก้อำจโดนหักเงินเดือน
8. เชื่อมข้อควำมกำรกล่ำวซ้ำ (หรืออีกนัยหนึ่ง) : that is to say, in other words
This is my first time here. In other words, you have to tell me all of the rules I
should strictly follow.
นี่เป็นครั้งแรกของฉันที่นี่ หรืออีกนัยหนึ่งคุณต้องบอกฉันเกี่ยวกับกฎระเบียบทั้งหมดที่ฉันต้องปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
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Prepositions
Prepositions (คำบุพบท) เป็นคำ หรือกลุ่มคำ ที่วำงไว้หน้ำคำนำมหรือคำสรรพนำม เพื่อบอกว่ำ คำนำม หรือ
คำสรรพนำมนั้นมีควำมสัมพันธ์กับคำอื่นๆในประโยค เช่นabove, at, below, behind, between, in, in front of ,
on, under, etc.
My advisee appointed me on Friday.
My children were waiting at MK restaurant.
We have been friends since we were in secondary school.
Mr. Hundred is sitting by the window.
ประเภทของ Prepositions (คำบุพบท)
Prepositions (คำบุพบท) ทำหน้ำที่หลำยอย่ำง Prepositions (คำบุพบท) คำเดียวกันสำมำรถใช้บอกสถำนะ
ต่ำงกัน ซึ่งผู้เขียนได้แยกประเภทไว้ตำมควำมหมำยและกำรใช้ ดังนี้
1. Preposition of Places
2. Preposition of Positions 3. Preposition of Movements
4. Preposition of Directions 5. Preposition of Times
6. Preposition of Manners
7. Preposition of Relations 8. Preposition of Purposes
1. Preposition of Places คำบุพบทบอกสถำนที่ เป็นคำที่วำงไว้หน้ำคำนำมที่เป็นชื่อสถำนที่ที่ ต้องกำรบอกได้แก่
คำต่อไปนี้ aboard, about, above, across, after, against, along among, around, at, behind, below,
beneath, beside, between, beyond, by, down, from, in, inside, into, near, next, off, on, opposite,
over, past, round, underneath etc.
How many students are on board the plane?
มีนักศึกษำจำนวนเท่ำไร
Mr. Dang hung the picture of sea view above the clock.
นำยแดงแขวนรูปทิวทัศน์ทะเลเหนือนำฬิกำ
The Sodsai lives near Central Plaza on Borromrajchonnani Road.
ครอบครัวสดใสอำศัยอยู่ใกล้เซ็นทรัล พลำซ่ำ บนถนนบรมรำชชนนี
2. Preposition of Position คำบุพบทบอกตำแหน่งของคำนำม ได้แก่ คำต่อไปนี้ above, behind to, top of,
under, underneath etc.
Nok Air is flying above the clouds.
นกแอร์กำลังบินอยู่เหนือก้อนเมฆ
That is a new beautiful big vase on top of the shelf.
แจกันสวยใหญ่ใบใหม่ใบนั้นอยู่บนสุดของชั้น
B is between A and C.
B
C
A
B อยู่ระหว่ำง A และ C
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3. Preposition of Movement คำบุพบทบอกอำกำรเคลื่อนที่ ได้แก่ คำต่อไปนี้ along, away from, into, to,
toward(s), out of etc.
The gang of burglars ran toward to the main road.
โจรแก๊งหนึ่งวิ่งตรงไปยังถนนใหญ่
My students walked into The SEVEN- Eleven Shop.
นักศึกษำของฉันเดินเข้ำไปในร้ำนเซเว่น – อิเลฟเว่น (ร้ำนสะดวกซื้อ)
4. Preposition of Direction คำบุพบทบอกทิศทำง ได้แก่ คำต่อไปนี้ across, along, around, over, up etc.
The students must walk across the road at the zebra crossing.
นักศึกษำควรเดินข้ำมถนนโดยใช้ทำงข้ำม (ทำงม้ำลำย)
We exercise in the morning around the nearby football ground.
พวกเรำออกกำลังกำยตอนเช้ำแถวสนำมฟุตบอล
5. Preposition of Times คำบุพบทบอกเวลำ ได้แก่ คำต่อไปนี้, at, about, after, around, before, between
by, during, for, from, in, to, on, past, since, till, until, from…to etc.
After my exam I’m going to Singapore.
หลังจำกำรสอบฉันจะไปประเทศสิงคโปร์
I’ll call you about 5 p.m.
ฉันจะโทรไปหำคุณประมำณห้ำโมงเย็น
What time do you have brunch? At 10.30
คุณรับอำหำรมื้อสำยเวลำเท่ำไร
เวลำ 10.30
6. Preposition of Manner คำบุพบทบอกอำกำร / วิธีกำร ได้แก่คำต่อไปนี้ by, in, with, without etc.
We want to book a few rooms with a sea view.
พวกเรำต้องกำรจองห้องพักสัก 2-3 ห้องพร้อมกับทิวทัศน์ทะเล
It’s going to rain. Don’t leave without a raincoat or an umbrella.
ฝนกำลังจะตก อย่ำออกไปโดยปรำศจำกเสื้อกันฝน หรือร่ม
7. Preposition of Relations คำบุพบทบอกควำมสัมพันธ์ วิธีกำร ได้แก่คำต่อไปนี้ about, of, with, toward etc.
We should be very careful with our money.
พวกเรำควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับเงินของพวกเรำ
She worries about her weight.
หล่อนกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักของหล่อน
8. Preposition of Purpose ได้แก่คำต่อไปนี้ as, for, to, toward etc.
These cars are for rent.
รถยนต์เหล่ำนี้เพื่อเช่ำ
Miss Janethie Tinga is hired as a manager.
นำวสำวเจนนีทีถูกจ้ำงเพื่อเป็นผู้จัดกำร
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ตำแหน่งของ Preposition และ Preposition ที่นิยมใช้
โดยปกติ Prepositions (คำบุพบท) วำงไว้หลังคำกริยำ หรือท้ำยประโยค Prepositions are always
followed by a noun, or noun phrase or pronoun.
What is she thinking about?
หล่อนกำลังคิดอะไรอยู่
She is thinking about her sister.
หล่อนกำลังคิดเกี่ยวกับน้องสำว
Prepositions (คำบุพบท) ที่นิยมใช้และพบเห็นกันอย่ำงแพร่หลำย มีดังนี้ at, about, on, in, from, for, to with
at ใช้กับเวลำ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น
at six o’clock
at night
at any time
at sun set
at Christmas (เทศกำล)
at ใช้กับสถำนที่ โดยระบุสถำนที่ที่ชัดเจน เช่น
at the bank
at 456 Silom Road at the river
at school
at the Princess Hotel
at the bus stop
at work
about ใช้แสดงเวลำ หมำยถึง โดยประมำณ หรือบอกระดับอย่ำงคร่ำวๆ
about nine o’clock
about half an hour
about six miles
about 85%
about 15 minutes
about a few weeks
on ใช้กับเวลำที่เป็นวันทั้ง 7 วันที่ วันสำคัญต่ำงๆ
on Monday
on Tuesday
on New Year’s day
on Teacher’s Day
on Thanksgiving’s Day
on Christmas Day
on ใช้กับสถำนที่ต่ำงๆ
on a bicycle
on the coast
on Charunsanitwong Road
on ใช้กับสำนวนต่ำงๆ
on air
on business
on duty
on fire
on guard
on the list
on the phone
on tour
on pleasure
on purpose
on radio
on television
in ใช้กับส่วนของวัน
in the morning
in the afternoon
in the evening
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in ใช้กับเวลำที่ยำวขึ้น เช่น เดือน ปี ฤดูกำลต่ำงๆ
in days
in a few days
in future
in January
in 1999
in 2001
in summer
in spring
in winter
th
in autumn
in the 26 century
in ใช้กับสถำนที่ค่อนข้ำงใหญ่ เช่น จังหวัด เมือง ประเทศ ทวีป
in Asia
in Japan
in the town
in the world
in the army
in danger
for มีควำมหมำยว่ำ เพื่อ สำหรับใช้เชื่อมควำมสัมพันธ์ และแดงเวลำที่แน่นอน
for you
for a week
for next week
from ใช้แสดงเวลำที่เริ่มต้น โดยใช้คู่กับ to เพื่อแสดงเวลำจบ และบอกสถำนที่ได้
from 9.00 to 12.00
from Bangkok to Hua – Hin from Miss Rose
to ใช้บอกสถำนที่ หมำยถึง ไปยัง หรือ ถึง
to Phuket
to the temple
to University
to school
to the hospital
with ใช้บอกควำมสัมพันธ์ ในควำมหมำยว่ำ ด้วยกัน กับเต็มไปด้วย ปกคลุมไปด้วย
go with me
ไปกับฉัน
eat with chopsticks
กินด้วยตะเกียบ
angry with his fault
โกรธด้วยควำมผิดพลำดของเขำ
Preposition ที่มีควำมหมำยอื่นๆ
be absent from
ไม่อยู่ ขำดไป
be accustomed to เคยชิน
be afraid of
กลัว
agree with
เหมำะกับ เห็นด้วย
be angry with
โกรธ
arrive at
มำถึง (จุดเล็กๆ)
arrive in
มำถึง (เมืองใหญ่)
etc.
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Conditional Sentence
Conditional Sentence หมำยถึง ประโยคที่มีควำมหมำยในเชิงสมมติ หรือมีลักษณะเป็นเงื่อนไข
Conditional Sentence 1 ประโยค ประกอบด้วย 2 ส่วน หรือ 2 อนุประโยค คือ
 ส่วนที่เป็นเงื่อนไข หรือ conditional clause ซึ่งขึ้นต้นด้วย if จึงเรียกอีกอย่ำงว่ำ if clause
 ส่วนที่เรียกว่ำ main clause ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงผลที่ตำมมำ
สำมำรถแบ่งเป็น 4 แบบ ได้ดังนี้
1) Zero Conditional: กำรสมมติในสิ่งที่เป็นจริงได้ มักใช้กับเหตุ กำรณ์ที่เป็นจริงเสมอ ตำมธรรมชำติ
หรือข้อเท็จจริงทำงวิทยำศำสตร์
โครงสร้ำง
If + Present Simple, Present Simple.
ตัวอย่ำง
If the temperature drops to below 0๐ C, water freezes.
Water boils if you heat it to 100๐ C.
If you press the switch, the light comes on.
2) First Conditional: กำรสมมติในสิ่งที่ผู้พูดมั่นใจว่ำสำมำรถเกิดขึ้นได้
โครงสร้ำง
If + Present Simple, Future Simple.
ตัวอย่ำง
If I have time, I will phone you.
We won’t wait if you arrive late.
If the students don’t submit the report, they will fail the course.
3) Second Conditional: กำรสมมติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน หรื อ ตรงข้ำมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน
โครงสร้ำง
If Past Simple, Subj. + would* + V1.
(*would, could, should, might, must)
ตัวอย่ำง
If you were on Venus, you would see the Sun rise in the west.
If I were you, I wouldn’t do that.
I could leave work early today if I finished this project.
4) Third Conditional: กำรสมมติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต หรือ ตรงข้ำมกับข้อเท็จจริงในอดีต
โครงสร้ำง
If + Past Perfect, Subj. + would* + have + V3.
(*would, could, should, might, must)
ตัวอย่ำง
If he had studied hard, he would not have failed the exam.
I would have gone if he had come.
If Harry had had free time, he would have visited his friends in London.
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Direct and Indirect Speech
Direct แปลว่ำ ตรง โดยตรง Speech แปลว่ำ คำพูด ส่วน Indirect แปลว่ำ โดยอ้อม ไม่ตรง ดังนั้น Direct
and Indirect Speechเป็นกำรนำเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์จำกคนหนึ่งมำถ่ำยทอด (เล่ำสู่กันฟัง) โดยมีคนกลำงเป็นคน
เล่ำเรื่อง โดยยกคำพูดของผู้เล่ำมำเขียนใหม่ เช่น
Direct Speech :
Mr. Mana said, “The book I like best is Love among the Haystacks”.
นำยมำนะบอกว่ำหนังสือที่โปรดปรำนของฉันชื่อ Love among the Haystacks
เป็นคำพูดของโดยตรงนำยมำนะ เมื่อเรำต้องกำรนำคำพูดของนำยมำนะมำถ่ำยทอดโดยเขียนได้ใหม่ คือ
Indirect Speech :
He said the book he liked best was “Love among the haystacks”.
ในกำรเขียนประโยค Direct Speech มีกำรใส่เครื่องหมำย, ก่อนจะถึง คำพูดที่ใส่เครื่องหมำย “………” แต่เมื่อ
เขียนเป็น Indirect Speech เป็นกำรนำข้อควำมจำก Direct Speech มำเขียนใหม่ มีกำรเปลี่ยนรูปประโยคไปจำก
เดิมไม่ว่ำประโคนั้นประโยคบอกเล่ำ (Statement/Affirmative) ประโยคปฏิเสธ
(Negative) ประโยคคำถำม (Question/Interrogative) ประโยคคำสั่ง
(Command) ประโยคขอร้อง (request) คำแนะนำ (Advice/Suggestion)
กำรเปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็นIndirect Speech มีหลักกำรดังนี้
1. ต้องเปลี่ยนกริยำ (Verb) ที่ประโยคนำ เช่น
Direct Speech

Indirect Speech
say that
said that
tell + person +that
told + person + that

say
said
say to person
said to person

2. ต้องเปลี่ยน กำล (Tense) จำกประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech
Direct Speech
Present Simple Tense
Present Progressive Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Progressive
Tense
Past Simple Tense
Future Simple tense

Indirect Speech
Past Simple Tense
Past Progressive Tense
Past Perfect Tense
Past Perfect Progressive
Tense
Past Perfect tense
Future in the past
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3. ต้องเปลี่ยนบุรุษสรรพนำม (Personal Pronoun)
Direct Speech
I
me
my
mine
myself
we
us
our
ours
ourselves
you (subject)
you (object)
your
yours
yourself / yourselves

Indirect Speech
he /she
him / her
his /her
his / hers
himself / herself
they
them
their
theirs
themselves
I
me
my
mine
myself / ourselves

4. ต้องเปลี่ยน Time Expression หรือ Place Expression มีหลักกำรเปลี่ยนดังนี้
Direct Speech

Indirect Speech

this
today
yesterday
the day before yesterday
tomorrow

that
that day
the day before
two days before
the next day / the following day
in two days’ time
the following week/ month

the day after tomorrow
next week / month, etc
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Direct Speech
last week / month, etc
a year /week, etc ago
here
now
thus
ago
recently
come

Indirect Speech
the previous week/ month
a year before / the previous
year
there
then, at that time
so
before
shortly, before then
go

Direct and indirect Speech แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. Statement Direct and Indirect
2. Request or Command Direct and Indirect
3. Question Direct and Indirect
4. Mixed types Direct and Indirect
Example
Statement
Direct Speech:
Reported Speech:

“I want to go shopping at Klong San Pier.”
Nansiree said that she wanted to go shopping at Klong San Pier.

Yes/ No Question
Direct Speech:
Reported Speech:
Direct Speech:
Reported Speech:

“Is he going?”
I wonder if he is going.
“Did you leave?”
Nansiree asked whether he had left.
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Collocation pelmanism – Try - Activities © BBC | British Council 2006
Business English Intermediate / Upper-Intermediate
Noun-noun collocations
interest
rate
quality
control
consumer
confidence
staff
turnover
brand
awareness
advertising
campaign
human
resources
job
satisfaction
market
share
sales
figure
take-over
bid
company
policy
Collocation pelmanism – Try - Activities © BBC | British Council 2006
Elementary
Verb-noun collocations for routines
have
clean
watch
go for a
meet
go to the
get
finish
listen to
start
have
have

a coffee
your teeth
television
walk
friends
gym
home
work
music
work
a shower
lunch
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Collocation pelmanism – Try - Activities © BBC | British Council 2006
Common collocations with phrasal verbs Upper Intermediate / Advanced
flick through
turn up
set out on
walk out of
get over
look up
come up with
bottle up
give in
live up to
pick up
keep up with

the pages of a newspaper
late
a journey
a meeting
a disappointment
a word in a dictionary
a solution to all our problems
your emotions
your homework to the teacher
expectations
languages
the latest fashions
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