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UNIT 1     

 PART OF SPEECH (คําต่าง ๆ ในประโยค)  
  

          ภาษาคือ การบอกให้ผู้อื1 นทราบถึงความต้องการ ความคิดเห็นโดยใช้คําที1 มีความหมายต่าง ๆ มา

ติดต่อกันเข้าเป็นวลี (phrase) เป็นประโยค (sentence) แต่ทว่าต้องให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน  เข้าใจให้ถูกต้อง ตาม

ความประสงค์ของผู้พูด ผู้เขียน ฉะนั\นจึงได้เกิดไวยากรณ์ขึ\นมา  

          การศึกษาไวยากรณ์ (grammar) คือ  การเรียนรูปต่างๆของคํา  ความสัมพันธ์ของคําที1 มีต่อกัน ฯลฯ  

และการเอาถ้อยคําต่าง ๆ  มารวมกันในประโยคต้องคํานึงถึง ตําแหน่ง  (position) หน้าที1  (function) ของ

แต่ละคําเหมือนช่างเครื1 องยนต์ ประกอบเครื1 องยนต์เพียงแต่ชิ\นส่วนใดขาดหายไปหรือไม่อยู่ใน ตําแหน่งที1

ถูกต้อง  เครื1 องยนต์ก็อาจจะไม่เดินหรือเดินแบบขลุกขลักเต็มทีไม่อํานวยประโยชน์ 

ให้ตามประสงค์ ภาษาก็เช่นกันที1 จําเป็นต้องเรียนรู้คําต่างๆ (words) ที1 จะนํามาใช้ประกอบเป็นประโยค ให้

ถูกต้องเป็นเบื\องต้น ผู้เขียน ผู้พูด ผู้อ่าน ผู้ฟัง จึงจะ เข้าใจกันโดยถ่องแท้ สมบูรณ์ ถ้อยคําต่าง ๆ  ที1 ใช้ใน

ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 8 ชนิด  เรียกว่า   part of speech คือ  

                      1. noun (คํานาม)  

                      2. pronoun (คําสรรพนาม)  

                      3. verb (คํากริยา)  

                      4. adjective (คําคุณศัพท์)  

                      5. adverb (คํากริยาวิเศษณ์)  

                      6. preposition (คําบุพบท)  

                      7. conjunction (คําสันธาน)  

                      8. interjection (คําอุทาน)                          

          1.1 NOUN  (คํานาม) คือ  คําที1 ใช้เรียกชื1 อ คน, สัตว์, สิ1 งของ, สถานที1 , คุณภาพ,  ลักษณะ ฯลฯ 

เช่น : man , cow , ball , computer pen , etc.  

 Example.  1) The horse, the dog , the cat are animals.  

             2) Paris is a very big city.  

             3) There is a lamp, a book  and  a pencil on the table.  

             คําว่า horse, dog, cat, Paris, city, lamp, book, pencil, table เป็นคํานามทั\งสิ\น  

          1.2 PRONOUN  (คําสรรพนาม) คือคําที1 ใช้เรียกแทนชื1 อ  เพื1 อจะได้ไม่ต้องกล่าวชื1 อซํ\าบ่อย ๆ เช่น : 

I , you , we , she , it they , etc. 

 Example.  1) Mary is rich, she is young and beautiful.  

                 (she เป็น สรรพนามใช้แทน Mary)  

         1.3 VERB (คํากริยา) คือคําที1 ใช้บอกอาการของคน สัตว์ หรือสิ1 งของ เช่น eat , sleep , go , walk 

, smile , etc. 

Example.  1) Mary goes to market every morning. 

  2) He likes her very much.        

หมายเหตุ  รายละเอียดของการใช้ Verb อยู่ใน  Unit 5  หน้า  24   

           

 

1.4 ADJECTIVE (คําคุณศัพท์) คือ คําที1 แสดงให้ทราบถึงลักษณะของ Noun หรือ Pronoun เช่น  

fat , tall , big red , dirty , good , etc. กล่าวโดยทั1 วไป Adjective ทําหน้าที1  สําคัญ ๆ ดังนี\ 
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  1.4.1 ประกอบ Noun ( Attributive Use )   

Example.   1) This is a good book.  2) She is a pretty girl. 

   3) That tall man is my father. 4) Mr. John has a red car. 

   5) Those naughty boys are my students. 

  1.4.2  ขยาย Verb to be ( คือเป็น Component นั1 นเอง )  

Example.   1) That girl is pretty.  2) They are happy. 

   3) I am poor.   4) This book is interesting. 

   5) The color of that building is blue.  

  1.4.3  ขยาย Linking Verb คือขยายกริยาที1 ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น  prove , 

          look , feel , taste , become , smell , sound , seem , appear , turn , remain. 

Example.   1) She looks unhappy today. 2) I feel sorry for that mistake. 

   3) That sounds funny.  4) Those oranges taste good. 

   5) It smells bad.  6) Those leaves turned red.  

          1.5 ADVERB (คํากริยาวิเศษณ์) คือ คําที1 ใช้ขยายลักษณะของกริยาแท้ในประโยค เช่น   happily 

,angrily , hard , fast , carefully......etc. หน้าที1  สําคัญ ๆ ของ Adverb มีดังต่อไปนี\ 

  1.5.1 ขยาย Verb ทั1 ว ๆ ไป ที1 ไม่ใช่ Verb to be และไม่ใช่ Linking Verb. 

Example.    1) He run fast.   2) She sings beautifully. 

   3) They smile happily.  4) He speaks English well. 

  1.5.2 ขยาย Adjective เช่น  

Example.   1) That lady is very beautiful. 2) Your new car is really fine. 

   3) That mountain is rather big. 4) I am very happy. 

    1.5.3 ขยาย Adverb เช่น  

Example.   1) He run very fast.  2) She smiles rather sadly. 

   3) They walked very slowly. 4) He speaks English very well. 

หมายเหตุ    (1)  ในบางกรณีคํา Adverb อาจใช้ขยาย Verb to be ได้ก็ต่อเมือ Verb to be นั\นมี

ความหมาย = “stay”   

Example.   1)  I am here. ( ในที1 นี\ am มีความหมาย = stays )  

                   2)  She is here. ( ในที1 นี\ is มีความหมาย = stays )  

  (2) คําบางคําเป็นได้ทั\ง Adjective และ Adverb ฉะนั\นการที1 จะวินิจฉัยว่าคําใดเป็น 

Adjective หรือเป็น Adverb นั\น ต้องพิจารณาดูให้ดีว่ามันทําหน้าที1 อะไร  : 

Example.  He works hard. ( hard ในที1 นี\เป็น Adverb เพราะทําหน้าที1 ขยายกริยา work ) 

He is a hard worker. (hard ในที1 นี\เป็น Adjective เพราะทําหน้าที1 ประกอบนาม  

worker ) 

  She runs fast. ( fast ในที1 นี\เป็น Adverb เพราะทําหน้าที1 ขยายกริยา runs ) 

  She is a fast walker.(fast ในที1 นี\เป็น Adjective เพราะทําหน้าที1 ประกอบนาม walker ) 

           

1.6 PREPOSITION (คําบุพบท)  คือ  คําที1 ใช้แสดงความเกี1 ยวข้องระหว่างคําว่ามีความสัมพันธ์ 

กันอย่างไร  เช่น : on , in , under , from , out , etc. 

Example.  1) The pen is on the desk.  

                 2) They live on the fifth floor.  
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                 3) She sat between her two sisters.  

                 (คําว่า on, between เป็นคํา preposition) 

หมายเหตุ   รายละเอียดของการใช้ Preposition อยู่ใน  Unit 6  หน้า 35 

             1.7 CONJUNCTION (คําสันธาน) คือ คําที1 ใช้เชื1 อมคําต่อคํา ประโยคต่อประโยค เช่น and, or , 

but , so , etc. 

Example.   1) Tom and Peter are lazy.  

                  2) My father goes to work but my mother goes to market.  

            1.8 INTERJECTION (คําอุทาน) คือ  คําที1 ใช้เปล่งออกมาลอยๆ เช่น OH!, AH!, Oops!  คํา

อุทานนี\  ถ้าแปลแล้วแทบจะไม่ได้ความหมายอะไรเลย เพราะเป็นการเปล่งออกมาเนื1 องจากอารมณ์ และ

ไม่มีความสัมพันธ์กับคําอื1 นๆ ในประโยค เช่น : Wow , Oh , Yeah , etc. 

Example.   1) WOW! How beautiful she is.  

                  2) OH! It is time to go now.  

                  3) YEAH! That is a great idea.  
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UNIT 2               

ARTICLES (คําหน้านาม)  
  

ARTICLE แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  

          1. INDEFINITE ARTICLE ได้แก่ a, an  

          2. DEFINITE ARTICLE ได้แก่ the  

             a, an มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ใช้ต่างกัน คือ  

             - a ใช้นําหน้าคําที1 ออกเสียงพยัญชนะ ไม่ว่าคํานั\นจะขึ\นต้นด้วยพยัญชนะ หรือสระก็ตาม เช่น  

a man, a cat, a unit, a university, a eulogy (ถ้อยคําสรรเสริญ)  

             - an ใช้นําหน้าคําที1 ขึ\นต้นด้วยสระ และต้องออกเสียงสระ กับคําที1 ขึ\นต้นด้วย H แต่ไม่ออกเสียง 

H เช่น an elephant, an ant, an eel, an hour, an honor   

        2.1 หลักการใช้ Indefinite Article ( a, an )  

 2.1.1 ใช้ a, an นําหน้า Singular-countable nouns (นามเอกพจน์นับได้) เสมอ และในการ ใช้

แบบนี\ a, an แปลว่า หนึ1 ง หรือ อันใดอันหนึ1 ง คือไม่จํากัดแน่นอนตายตัวลงไป  

 Example. 1) I bought a pen last week.  

                     ฉันซื\อปากกาด้ามหนึ1 งเมื1 อสัปดาห์ที1 แล้ว  

                 2) When you meet a  word  you do not know,  consult a  dictionary.  

                     เมื1 อพบคําที1 ไม่ทราบความหมาย ก็ค้นหาในพจนานุกรม  

             จากตัวอย่างที1  2 จะเห็นว่า a มีความหมายเท่ากับ any (ใดๆ) คือเท่ากับ พูดว่า  any  word,  any  

dictionary (คือคําไหนก็ตามถ้าไม่ทราบความหมายก็จงค้นดูใน dictionary เล่มใดเล่มหนึ1 งไม่จํากัด)  

 2.1.2 ใช้ a, an นําหน้านามเอกพจน์ที1 นับได้และมีความหมายถึง สิ1 งนั\น ๆ ทั\งหมด ทั\งพวก  

Example.        1)  A cow has horns. ก็เท่ากับพูดว่า All cows have horns.  

 2.1.3 ใช้ a, an นําหน้านามเอกพจน์เมื1 อแปลว่า "หน่วยละ"  

Example. 1)  He comes to see me three times a week.  

                      เขามาหาข้าพเจ้าสัปดาห์ละ 3 ครั\ง  

                 2)  I bough these pieces of cloth ten baths a yard.  

                     ผมซื\อเสื\อผ้าเหล่านี\มา หลาละ 10 บาท  

                 3)  I go to visit my mother once a year.  

                     ผมไปเยี1 ยมแม่ผมปีละครั\ง  

 2.1.4. ใช้ a, an หน้านามเอกพจน์ที1 อยู่หลังคํา such, what, many เพื1 อเน้นให้เห็นถึงคุณภาพ 

หรือใช้ในประโยคอุทาน  

        such (what, many) + a, an + sing.count noun      

Example.  1) What a pretty girl she is!  

                     หล่อนช่างสวยจริงๆ  

                  2) Such an opportunity does not come often  

                     โอกาสเช่นนี\ไม่ค่อยมาบ่อยนัก  

  

 

2.1.5 ใช้ a, an นําหน้านามเอกพจน์ที1 อยู่หลัง adjective ที1 มี how, as, so, too นําหน้า   
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      How (so, as, too) + adj. + a,(an) + singular noun      

 Example. 1) He is so a good boy that everyone like him.  

           เขาเป็นเด็กดีจนทุกๆคนชอบเขา  

      2) It is too expensive a car for me.  

                     มันเป็นรถที1 แพงเกินไปสําหรับฉัน  

 2.1.6 ใช้ a, an ไว้ระหว่างคํา quite หรือ rather กับ adjective  

        Quite or rather + a, an + adjective       

 Example.  1) It is quite a good hat.  

                      มันเป็นหมวกที1 ดีทีเดียว  

 2.1.7 ใช้ a นําหน้าคําที1 บอกจํานวนมาก ในกรณีนี\ a ไม่ได้แปลว่า หนึ1 ง  

                      a few, a great deal, a good deal, a great many, a little, a great number.           

Example.   1) He made a great many mistake.  

                      เขาทําความผิดหลายอย่าง  

                  2) He drinks a little milk.  

                      เขาดื1 มนมนิดหน่อย  

 2.1.8 ใช้ a, an นําหน้า proper noun  เมื1 อมีความหมายว่า “ใครคนหนึ1 ง” หรือ “ราวกับ”  

 Example.   1) A Mr. Smith has called to see you.  

                       ใครคนหนึ1 งชื1 อ สมิทมาหาคุณ  

 

       2.2 หลักการใช้ Definite Article (The )  

 2.2.1 ใช้  the นําหน้า singular countable noun  เมื1 อ  noun นั\น  กล่าวถึงเป็นครั\งที1  2   หรือ 

ครั\งต่อ ๆ ไป  

Example.  An old man and an old woman once lived in a small hut by  a river near a forest. One  

day  the  old man left the hut and went into the  forest  to  gather  wood.  The  old woman went 

to the river to wash  clothes.  

 2.2.2 ใช้ the หน้า noun ที1 ผู้พูด-ผู้ฟัง เข้าใจกันแล้วว่า หมายถึง อะไร, คนไหน, ตัวไหน, อันไหน,

คล้ายกับเราใช้  this, that, these, those.  

Example.    1) Please take these letters to the post.  

                       (the post หมายถึงที1 ทําการไปรษณีย์ที1 อยู่ใกล้ ๆ นั\น)  

                   2) Please shut the door.  

                       (the door หมายถึง ประตูที1 เพิ1 งเข้ามาหรือออกไป)  

 2.2.3 ใช้ the หน้านามที1 มีสิ1 งเดียว เช่น the earth, the year 1940,  the north pole, the white 

house, the sun  

 Example.    1) The earth moves round the sun.  

                        โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์  

 2.2.4 ใช้  the  หน้าชื1 อทางภูมิศาสตร์  เช่น  ทะเล  (seas)  แม่นํ\า  (rivers)  เทือกเขา  (chain  of  

mountains)  หมู่เกาะ  (group  of islands),  ชื1 อประเทศที1 เป็นพหูพจน์  (plural names of countries), 

มหาสมุทร (oceans)  

Example.    1) The Chao Phraya river  
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                   2) The gulf of Thailand  

                   3) The United States of America  

 2.2.5 ใช้  the  หน้าชื1 อที1 เป็นพหูพจน์ และมีความหมายว่า ครอบครัว  

Example.    1) The Browns  สามี-ภรรยาสกุลบราว์  

                   2) The Eisenhowers  นายและนางไอเซ็นเฮาว์  

 2.2.6 ใช้ the หน้า  comparative degree  ที1 มีคําว่า of the two  และหน้า superlative  degree.  

 Example.   1) The best boy in our class is Narong.  

           เด็กที1 ดีที1 สุดในห้องเราคือณรงค์  

                   2) Vichai is the stronger of the two men.   

           ระหว่าง 2 คน วิชัยแข็งแรงกว่า  

 2.2.7 ใช้ The หน้า adjective, past participles หรือ present participles.  ทําให้ adjective, 

past participles   หรือ  present  participles  เป็น  plural nouns  หมายถึง ทั\งพวก  
 Example.    1) The poor need food and clothing.  

                       (the poor = poor people)  

                       คนยากจนต้องการอาหารและเสื\อผ้า  

 2.2.8 ใช้ the หน้า mass noun, abstract noun และ common noun  เมื1 อนามนั\น ๆ  มี 

adjective phrase.  หรือ  adjective clause.  ตามหลัง  

 Example.     1) The oil in my car needs changing.  

                     2) The water in this river is not clean.  

 2.2.9 ใช้ the เป็น adverb หน้า comparative degree (adv. or adj.) the ในที1 นี\มีความหมายว่า 

by so much เช่น  

 Example.     1) The more I see you, the more I love you.  

                         ยิ1 งเห็นคุณมากขึ\นเท่าไร ผมยิ1 งรักคุณมากขึ\นเท่านั\น                    

          2) The more he flatters, the less I like him.  

                         เขายิ1 งประจบมากขึ\นเท่าใด ผมยิ1 งชอบเขาน้อยลงเท่านั\น  

       2.3 หลักการไม่ใช้ Definite Article ( A, AN , THE )  

 2.3.1 ไม่ใช้ a, an, the หน้า uncountable nouns (mass noun, abstract noun) เช่น milk, 

water, oil, silver, honey, soap, sugar, cotton, money, wood, paper, beauty, fear, news, etc. 

  Example.      1) Milk is useful to all.  

                           นมมีประโยชน์กับทุกคน  

                       2) Honesty is the best policy.  

                           ความซื1 อสัตย์เป็นนโยบายที1 ดีที1 สุด  

                       * (แต่ถ้าใช้ในกรณีเฉพาะจะใช้ the นําหน้าได้) 

  Example.      1) The milk that is in blue can turns sour.  

                  นมที1 อยู่ในกระป๋องสีฟ้าใบนั\นมีรสเปรี\ยว  

 2.3.2 ไม่ใช้ a, an, the หน้าชื1 อ   

  - วิชา เช่น English, History, Mathematics, Politics, Economics.  

  - กีฬา เช่น football, tennis, badminton  

  - วัน, เดือน เช่น Sunday, Monday, January  

  Example.    1) I like to study English. (วิชา)  



 7 

                 2) They like to play football. (กีฬา)  

                 3) Sunday is the first day of the week. (วัน)  

หมายเหตุ ถ้าเอาคําเหล่านี\มาใช้เป็นคุณศัพท์หน้านามอื1 นหรือมี phrase ตามหลังต้องมี article  นําหน้า : 

 Example.        1) Next term I shall study an English course.  

         2) They like watching a football match.  

          3) She has studied the history of Asia since 1967.  

 2.3.3 ไม่ใช้ a, an, the หน้ามื\ออาหารเมื1 อกล่าวโดยทั1 วไป แต่ถ้ากล่าวเกี1 ยวกับทางสังคม หรือชี\

เฉพาะก็ใช้ a, an, the ได้  

 Example.  1) Naturally, I do not eat much breakfast.  

                             (โดยทั1 วไป)ผมไม่ทานข้าวเช้ามาก  

  2) Yesterday I had a good breakfast.  

                             เมื1 อวานนี\ (เฉพาะ)ผมได้รับประทานอาหารเช้าที1 ดี  

 2.3.4 ไม่ใช้ a, an, the หน้า object ตัวที1  2 เมื1 อมี  object 2 ตัวติดกันและคิดเป็นหน่วย เดียวกัน  

 Example.        1) Bring me a cup and saucer.  

  2) She is used to using a knife and fork.  

                             ไม่ต้องใช้ว่า  a cup and a saucer หรือ a knife and a fork  

  2.3.5 ไม่ใช้ a, an, the หน้าชื1 อประเทศ, มลรัฐ และ ถนน   

 Example.     1) Suda has lived in Japan since 1960. (ชื1 อประเทศ)  

  2) They live on Ratdamnoen road. (ชื1 อถนน)  

          3) Bangkok is the capital of Thailand.  

หมายเหตุ   

 (1) ถ้าเอาคําเหล่านี\มาใช้เป็น adjective หน้านามอื1 นก็ใช้ article ได้เพราะ article ใช้กับนาม ตัว

หลัง  

 Example.  1) The Bangkok buses are very crowded.  

 (2) ถ้าเอาคําเหล่านี\มาไว้หลัง of ใช้ the กับนามที1 อยู่หน้า of  

 Example.   1) the city of Paris = Paris  

 2.3.6 ไม่ใช้ a, an, the หน้านามพหูพจน์ ที1 กล่าวโดยทั1 วไป  

 Example.  1) Books are useful.  

                             หนังสือเป็นสิ1 งมีประโยชน์  
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UNIT 3 

TENSES (กาล) 

         Tense (กาล) หมายถึงสิ1 งที1 แสดง  “ลําดับเวลา”  ของกริยาในประโยคเพื1 อบอกให้รู้ว่าพฤติการณ์ 

นั\นๆ เกิดขึ\นเมื1 อใด เช่น  ได้เกิดขึ\นแล้ว, กําลังเกิดขึ\น, หรือจะเกิดขึ\นในอนาคต 

 Kind of Tenses (ชนิดของกาล) แบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆ 3 ชนิด แต่ละชนิดแบ่งออกเป็น Tense 

ย่อย ๆ อีก 4 Tense ดังต่อไปนี\ คือ 

     a) Present Simple Tense 

 (A) Present Tense   b) Present Continuous Tense 

      (ปัจจุบันกาล)  c) Present Perfect Tense 

           d) Present Perfect Continuous Tense 

     a) Past Simple Tense  
(B) Past tense    b) Past Continuous Tense 

      (อดีตกาล)   c) Past Perfect Tense 

          d) Past Perfect Continuous Tense 

          a) Future Simple Tense 

 (C) Future Tense  b) Future Continuous Tense 

      (อนาคตกาล)  c) Future Perfect Tense 

          d) Future Perfect Continuous Tense 

 ก่อนจะอธิบายถึงการใช้ Tense  ต่าง ๆ  จะมีสัญลักษณ์ ที1 แทนความหมายดังนี\ 

 V1   =   กริยาช่องที1  1,  V2   =   กริยาช่องที1  2,  V3   =   กริยาช่องที1  3    

 Ving   = กริยาช่องที1  1 เติม ing, Vs    =   กริยาช่องที1  1 เติม s 

   

 3.1. PRESENT SIMPLE TENSE   

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เกิดขึ\นอยู่เสมอ ๆ เป็นประจําหรือปกตินิสัย ในการสร้างรูปประโยคทั1 วไป 

ให้มีลักษณะ Tense เป็น  Present Simple Tense นั\น เราต้องจําโครงสร้างของประโยคดังนี\ 

Structure.        ถ้ากริยาช่อง 1 นั\น 

ถ้าประธานของประโยคเป็น   I     ลงท้ายด้วย o, ss, sh, ch,     

    You      x  ต้องเติม  es 

                                We   V1   

    They     ถ้ากริยาช่อง 1 นั\น 

    พหูพจน์     ลงท้ายด้วย y และ หน้า 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  He     y เป็น พยัญชนะ ต้อง 

     She   Vs  ยกเว้น  เปลี1 ยน y เป็น ies 

     It      

    เอกพจน์    ถ้ากริยาช่อง 1 นั\นลงท้าย 

                                        ด้วย y และหน้า y เป็นสระ 

         ให้เติม s 
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Example. 

  1) I go to school everyday. 

   2) We get up at six o’clock in the morning. 

  3) Those boys like to play football in the evening. 

  4) He drinks coffee every morning. 

  5) She speaks English very well. 

  6) My nephew runs faster than I.  

  7) It moves very quickly. 

  8) He goes to school every day except Sundays. 

  9) She cries for help. (cries มีรูปมาจาก cry ) 

 10) That bird flies into the sky. ( flies มีรูปมาจาก fly ) 

 11) They cry for help. 

 12) Those birds fly over the mango tree. 

 13) The old man buys a new shirt. 

 14) John pays 900 dollars for his new car. 

 15) Mr. Smith teaches English in my class. 

 16) The mother kisses her child. 

 17) My servant brushes my shoes every morning. 

 18) That man fixes his car. 

 

คําอธิบาย  

 เมื1 อเราจะสร้างประโยคให้มีลักษณะ Tense เป็น Present Simple Tense  โดยใช้ประธานที1 เป็น 

I, You, We, They หรือ พหูพจน์ เราต้องใช้รูป กริยาช่องที1  1 เฉย ๆ ดังตัวอย่างข้อ 1) ,2), 3), 11), 12) ที1

แสดงไว้ข้างบน แต่ถ้าเราจะใช้ประธานเป็น He, She, It หรือ เอกพจน์ เราต้องใช้ กริยาช่องที1  1 เติม s  ดัง

ตัวอย่างข้อ 4), 5), 6), 7), ที1 แสดงไว้ข้างบน ทั\งนี\มีข้อยกเว้นว่า หาก กริยาข่องที1  1 นั\น ลงท้ายด้วย o, sh, 

ss, ch, x กริยาช่องที1  1 นั\น ต้องเติม es ลงไป ดังตัวอย่างข้อ 8), 15), 16), 17), 18) ที1 แสดงไว้ข้างบน 

สําหรับ กริยาช่องที1  1  ซึ1 งลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เราก็เปลี1 ยน y  นั\นให้เป็น ies ใน

ตัวอย่างข้อ 9), 10) ซึ1 งรูปเดิมของมันคือ cry และ fly ส่วน กริยาข่องที1  1 ซึ1 งลงท้ายด้วย y และหน้า y  เป็น

สระ เราก็เติม s  ลงไปเท่านั\น ดังในตัวอย่างข้อ 13), 14) ที1 แสดงไว้ข้างบน 

 

          3.2 PRESENT CONTINUOUS TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 กําลังเกิดขึ\นในขณะที1 พูด หรือกล่าวถึงในการสร้างรูปประโยคทั1 วๆไป 

ลักษณะ Tense เป็น Present Continuous Tense นั\น โครงสร้าง (Structure) ของประโยคมีดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I   am + Ving 

    You 

    We 

    They        are + Ving              

    พหูพจน์ 
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ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It   is + Ving 

    เอกพจน์ 

Example. 

 1) I am writing a letter to my wife. 

 2) They are learning their lessons. 

 3) Those students are doing their homework. 

 4) He is running along the road. 

 5) It is raining cats and dogs. 

 6) That farmer is drinking a full cup of milk. 

 

คําอธิบาย   

เมื1 อเราจะสร้างประโยคให้มีลักษณะ Tense เป็น Present Continuous Tense โดยมีประธาน 

ของประโยคเป็น  I เราต้องใช้รูปกริยาเป็น  am + Ving  ดังตัวอย่างข้อ 1) หรือถ้าประธานเป็น You, We, 

They, พหูพจน์ เราก็ต้องใช้รูปกริยาเป็น are + Ving ดังตัวอย่างข้อ 2), 3) แต่ถ้าหากประธานของ ประโยค

เป็น He, She, It หรือเอกพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาเป็น is + Ving ดังตัวอย่างข้อ 4), 5), 6) 

 

 3.3 PRESENT PERFECT TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เกิดขึ\นแล้วและยังคงมีผลหรือภาวะนั\นเรื1 อยๆมาจนถึงปัจจุบัน รูปประ- 

โยคทั1 วๆไปให้มีลักษณะเป็น Present Perfect Tense นั\น โครงสร้าง (structure) ของประโยคมีดังนี\ 

 Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I    

    You 

    We   have + V3 

    They        

    พหูพจน์ 

ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It   has + V3 

    เอกพจน์ 

Example. 

 1) I have been in this village since 1968. 

 2) You have worked in this company for six years. 

 3) We have learnt English for ten years. 

 4) He has stolen my money. 

 5) She has given me a bunch of flowers. 

 6) Henry has drunk many cups of coffee.  

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Present Perfect Tense โดยมีประธานของประโยคเป็น  
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I, You, We, They หรือ พหูพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาเป็น have + V3 ดังตัวอย่างข้อ 1), 2), 3) แต่ถ้า 

ประธานเป็น He, She, It หรือ เอกพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาเป็น has + V3  ดังตัวอย่างข้อ 4), 5), 6) 

 

 3.4 PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เกิดขึ\นแล้ว และผลหรือภาวะนั\นยังคงดําเนินต่อเนื1 องกันมาเรื1 อย ๆ จนถึง 

ปัจจุบันประโยคทั1 ว ๆ ไป ลักษณะ Present Perfect Continuous Tense  มีโครงสร้างของประโยค ดังนี\ 
Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I    

    You 

    We    have been + Ving 

    They        

    พหูพจน์ 

ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It    has been + Ving 

เอกพจน์ 

 

Example. 

1) I have been standing here for two hours. 

 2) That dog has been lying there for three hours. 

 3) She has been singing that popular song since 8 a.m. 

 4) Those children have been sleeping in that room for two hours. 

 5) It has been raining for forty-five minutes. 

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Present Perfect Continuous Tense โดยมีประธานของ ประโยค

เป็น I, You, We, They หรือ พหูพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาเป็น have been + Ving  ดังตัวอย่างข้อ 1), 4) แต่

ถ้าประธานเป็น He, She, It หรือเอกพจน์   เราต้องใช่รูปกริยาเป็น has been + Ving  ดังตัวอย่าง ข้อ 2), 

3), 5)  

 

 3.5 PAST SIMPLE TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เกิดขึ\นในอดีต และเสร็จสิ\นไปแล้ว ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มี 

ลักษณะเป็น Past Simple Tense นั\น เราต้องจํา โครงสร้าง ของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I  

    You 

    We     V2 

    They      

    พหูพจน์    
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ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She    

    It     V2 

    เอกพจน์ 

 

Example. 

 1) She went to Paris six months ago. 

 2) I bought this red car last year. 

 3) Last night we met John at the nightclub. 

 4) Yesterday he received a letter from his uncle.  

 5) My father gave me a new watch on my birthday. 

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Present Simple Tense ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวใดก็ตาม เราต้อง

ใช้รูปกริยาเป็นช่องที1  2 เสมอ ดังตัวอย่างข้อ 1) - 5)  ข้อควรสังเกต รูปประโยคที1 มีคําซึ1 งระบุ ถึงเวลาใน

อดีต เช่น last night, last year, yesterday, etc. ต้องใช้รูปกริยาช่องที1  2 เสมอ 

 

 3.6 PAST CONTINUOUS TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 ได้กําลังเกิดขึ\นในอดีต (ส่วนมากมักจะเกิดขึ\นคู่ควบกับ Past Simple 

Tense อีกอันหนึ1 ง) ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มีลักษณะเป็น Past Continuous Tense นั\น เราต้อง

จําโครงสร้าง ของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I   was + Ving 

    You 

    We  

    They      w         are + Ving 

    พหูพจน์     

ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It   was + Ving 

    เอกพจน์ 

 

Example. 

 1) Yesterday morning at about 8 a.m. I was writing a letter to my wife. 

 2) We were dancing when the bell rang. 

 3) She was sleeping when I entered her room. 

 4) He jumped off the train while it was moving with a rather low speed. 

 5) They were singing when the train arrived. 
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คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Past Continuous Tense โดยมีประธานของประโยคเป็น I, You, 

We, They หรือ พหูพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาเป็น was + Ving  ดังตัวอย่างข้อ 1), 2), 3) แต่ถ้าประธานเป็น 

You, We, They หรือ พหูพจน์ ต้องใช้รูปกริยาเป็น were +  Ving   ดังตัวอย่างข้อ 2) และ 5)   

ข้อสังเกต  รูปประโยคที1 มีลักษณะโดด ๆ ดังตัวอย่างข้อ 1) ส่วนมากมักจะมีใจความที1 เป็น Past Simple 

Tense รวมอยู่ในประโยคเดียวกันด้วย ทั\งนี\เพื1 อชี\ให้เห็นถึงภาวะที1 เกิดขึ\นโดยมีลักษณะเปรียบเทียบ กับ

อดีตกาลอีกอันหนึ1 ง ดังตัวอย่างข้อ 2), 3), 4), 5) 

 

 3.7 PAST PERFECT TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 ได้ขึ\นในอดีต และสมบูรณ์ไปแล้ว (ส่วนมากมักจะเกิดขึ\นควบคู่กับ Past 

Simple Tense อีกอันหนึ1 ง) ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มีลักษณะเป็น Past Continuous Tense นั\น 

เราต้องจําโครงสร้างของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I    

    You 

    We  

    They        

    พหูพจน์    had + V3 

ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It    

             เอกพจน์ 

 

Example.  

 1) They had slept soundly in that room. 

 2) I had had my breakfast before I went to school. 

 3) She had done her work before she went out for a walk. 

 4) The police came after the thief had gone away. 

 5) The boy who had stolen your money was seized by the police. 

 6) My father sent me 300 baths after he had received my letter. 
 
คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Past Perfect Tense ไม่ว่าประธานของประโยคจะเป็น ตัวใดก็

ตาม เราต้องใช้รูปกริยาเป็น  had + V3  เสมอ ดังตัวอย่างข้อ 1), 2), 3), 4), 5) และ 6) ซึ1 งแสดง ไว้แล้ว

ข้างบน ข้อสังเกต รูปประโยคที1 มีลักษณะโดด ๆ (ไม่นิยมใช้) ดังตัวอย่างข้อ 1) ส่วนมากมักจะ มีใจความที1

เป็น Past Simple Tense รวมอยู่ในประโยคเดียวกันด้วย ทั\งนี\เพื1 อชี\ให้เห็นถึงภาวะที1 เกิดขึ\น โดยมีลักษณะ

เปรียบเทียบกับอดีตกาลอีกอันหนึ1 ง ดังตัวอย่างข้อ 2), 3), 4), 5) และ 6)     
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3.8 PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 ได้กําลังเกิดขึ\นอย่างสมบูรณ์แล้วในอดีต (ส่วนมากมักจะเกิดขึ\นควบคู่

กับ Past Simple Tense อีกอันหนึ1 ง) ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มี ลักษณะเป็น Past Continuous 

Tense นั\น เราต้องจํา โครงสร้าง ของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I    

    You 

    We  

    They        

    พหูพจน์    had been + Ving 

ถ้าประธานของประโยคเป็น He 

    She 

    It    

.        เอกพจน์ 

 

Example.      

1) They had been sleeping there before I arrived. 

 2) It had been raining before I woke up.  

 3) We had been reading our books before the teacher entered the class. 

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Past Perfect Continuous Tense ไม่ว่าประธานของประโยค จะ

เป็นตัวใดก็ตามเราต้องใช้รูปกริยาเป็น had been + Ving เสมอ ดังตัวอย่างข้อ 1), 2), 3) ซึ1 งแสดง ไว้แล้ว

ข้างบน 

 

 3.9 FUTURE SIMPLE TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 ได้เกิดขึ\นในอนาคต ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มีลักษณะเป็น Future 

Simple Tense นั\น เราต้องจํา โครงสร้าง ของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I
*
    

    You 

    We
*
  

    They                    will + V1 

    พหูพจน์     หรือ   

ถ้าประธานของประโยคเป็น He     shall
*
 + V1 

    She 

    It    

    เอกพจน์ 
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Example. 

 1) I will go to visit my aunt at the hospital next week. 

 2) Tomorrow we shall arrange a boat-trip to Ayutthaya. 

 3) He will buy that red blouse for her. 

 4) They will return to Italy next month. 

 5) I shall go though it rains. 

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Future Tense ไม่ว่าประธานของประโยคจะเป็นตัวใดก็ตาม เรา

ต้องใช้รูปกริยาเป็น  will หรือ shall + V1  เสมอ แต่ shall นั\น ส่วนมากเรานิยมใช้กับประธาน I หรือ We 

เท่านั\น และส่วนมากจะใช้ในภาษาเขียน ส่วนภาษาพูดไม่นิยมใช้ shall อย่างไรก็ตาม shall อาจใช้กับ 

Second Person หรือ Third Person ได้ก็ต่อเมื1 อมีใจความบ่งบอกในทํานอง Command (คําสั1 ง), Threat 

(คําขู่) และ Necessity (ความจําเป็น)  

 Example.  1) He shall finish this work before noon.  (เขาจะต้องทํางานนี\ให้เสร็จก่อนเที1 ยง) 

2) You shall keep an eye on this suitcase till I return. (คุณจะต้องเฝ้ากระเป๋าใบนี\      

จนผมกลับ)     

 

 3.10 FUTURE CONTINUOUS TENSE  

  ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 กําลังจะเกิดขึ\นในอนาคต ในการสร้างประโยคทั1 ว ๆ ไปให้มีลักษณะเป็น 

Future Continuous Tense นั\น เราต้องจํา โครงสร้าง ของประโยคดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I
*
    

    You 

    We
*
  

    They        will be +  Ving 

    พหูพจน์   หรือ   

ถ้าประธานของประโยคเป็น He   shall
*
 be +  Ving 

    She 

    It    

                เอกพจน์      

 

Example. 

 1) Tomorrow at 9 p.m. I shall be learning English in the lab. 

 2) Next Monday, about this time, he will be staying in Australia. 

 3) They will be playing football at 4 p.m. 

 4) The children will be sleeping when I return home. 
คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Future Continuous Tense ไม่ว่าประธานของประโยค จะเป็นตัว

ใดก็ตาม เราต้องใช้รูปกริยาเป็น  will หรือ shall be + Ving   ส่วนหลักการใช้ will และ shall นั\น ให้ถือหลัก

เดียวกับ Future Simple Tense 
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 3.11 FUTURE PERFECT TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เราคาดว่าจะเสร็จสิ\น หรือ สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาหนึ1 ง เวลาใด ใน

อนาคต ลักษณะ Future Continuous Tense นั\น โครงสร้าง ของประโยคมีดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I
*
    

    You 

    We
*
  

    They      wi will have +   V3 

    พหูพจน์   หรือ   

ถ้าประธานของประโยคเป็น He   shall
*
 have +  V3 

    She 

    It    

                                                   เอกพจน์    

 

Example. 

1) We shall have done all the exercises in this book by the end of next June. 

 2) He will have finished this work by tomorrow morning. 

 3) By next Christmas I will have worked in this company for six years. 

 4) By the end of next month, I shall have visited every state in America. 

 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Future Perfect Tense ไม่ว่าประธานของประโยคจะเป็น ตัวใดก็

ตาม เราต้องใช้รูปกริยาเป็น  will หรือ shall have +  V3 ส่วนหลักการใช้ will และ shall นั\น ให้ถือหลัก

เดียวกับ Future Simple Tense  ข้อสังเกต รูปประโยคที1 มีลักษณะ Tense เป็น Future Perfect Tense 

นั\น ส่วนมากมักจะมีวลีที1 เริ1 มด้วย By เช่น By next week..., By the end of next month.... อยู่ในประโยค

เสมอ 

 

3.12 FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE  

 ใช้แสดงถึงพฤติการณ์ที1 เราคาดว่ากําลังจะสมบูรณ์อยู่แล้วภายในระยะเวลาหนึ1 งในอนาคต

ลักษณะ Future Perfect Continuous Tense นั\น โครงสร้าง ของประโยคมีดังนี\ 

Structure. 

ถ้าประธานของประโยคเป็น  I
*
    

    You 

    We
*
  

    They      wi will have been +   Ving 

    พหูพจน์   หรือ   

ถ้าประธานของประโยคเป็น He   shall
*
 have been +  Ving 

    She 

    It    

    เอกพจน์ 
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Example. 

 1) I shall have been sleeping by the time you return home. 

 2) She will have been crying when you enter her room. 

 3) It will have been raining when the train arrives at the station. 

คําอธิบาย  เมื1 อเราจะสร้างประโยคเป็น Future Perfect Continuous Tense ไม่ว่าประธานของประโยค 

จะเป็นตัวใดก็ตาม เราต้องใช้รูปกริยาเป็น  will หรือ shall have been +  Ving   ส่วนหลักการใช้ will และ 

shall นั\น ให้ถือหลักเดียวกับ Future Simple Tense   
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UNIT 4 

NEGATIVE FORM, QUESTION FORM, NEGATIVE QUESTION 

(การเปลีj ยนรูปประโยคต่าง ๆ ให้เป็น ปฏิเสธ, คําถาม และ คําถามปฏิเสธ) 

 ในการเปลี1 ยนรูปประโยคต่าง ๆ ให้เป็นประโยคที1 เราต้องการแล้ว อย่างเช่น ต้องการเปลี1 ยนจาก 

ประโยคธรรมดา ให้เป็นประโยคคําถาม ขอให้ผู้เรียนอ่านให้ละเอียด และศึกษาจากตัวอย่างที1 ให้ไป เรามี

หลักเกณฑ์ที1 ต้องจําง่าย ๆ ดังนี\ 

4.1 ถ้ารูปประโยคนัrนมี Verb to be (is, am, are, was, were) เป็นกริยาแท้ 

 4.1.1 เมื1 อจะทําเป็น Negative Form ให้เติม not ลงไว้หลังกริยา 

 4.1.2 ถ้าจะทําเป็น Question Form ให้ย้ายกริยาไปวางไว้หน้าประโยคแล้วใส่เครื1 องหมาย 

คําถาม? (Question mark) ไว้ท้ายประโยค 

 4.1.3 เมื1 อจะทําเป็น Negative Question ให้ถือหลักเช่นเดียวกับข้อ 4.1.2 แล้วเติม not เพิ1 มไว้ 

หลังประธาน 

Example. 

 1)  I am a teacher 

  ปฏิเสธ   I am not a teacher. 

  คําถาม   Am I a teacher ? 

  คําถามปฏิเสธ  Am I not a teacher ? 

 2)  He is a musician 

  ปฏิเสธ   He is not a musician. 

  คําถาม   Is he a musician ? 

  คําถามปฏิเสธ  In he not a musician ? 

 3)  The boy was in that room. 

  ปฏิเสธ   The boys were not in that room. 

  คําถาม   Were the boys in that room ? 

  คําถามปฏิเสธ  Were the boys not in that room ? 

หมายเหตุ  เราสามารถเขียนเป็นรูปกริยาย่อ (Contracted Form) ได้ดังนี\ 

 I am not  =  I ‘m not 

 is not     =  isn’t 

 are not   =  aren’t 

 was not  =  wasn’t 

 were not  =  weren’t  

 

4.2 ถ้ารูปประโยคนัrนมี have, has  หรือ  had  เป็นกริยาแท้   เราจะทําได้ 2 วิธี ดังนีr  

  

      วิธีที1  1 ให้เติม not หรือ no ไว้หลังกริยา   

 4.2.1 เมื1 อจะทําเป็น Negative Form     

      วิธีที1  2 ให้เติม do not, does not หรือ did not ไว้

       หลังกริยา 
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      วิธีที1  1 ย้ายเอา have, has หรือ had ไปไว้หน้า 

 4.2.2 ถ้าจะทําเป็น Question Form             ประโยค  แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยค 

 

          วิธีที1  2 ให้เติม Do, Does หรือ Did ไว้หน้าประโยค

               แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยค 

 

 4.2.3 เมื1 อจะทําเป็น Negative Question ให้ถือหลักเช่นเดียวกับข้อ 4.2.2 แล้วเติม not หรือ no 

เพิ1 มไว้หลังประธาน 

 

คําอธิบาย    

ประโยคบอกเล่าโดยทั1 ว ๆ ไป ถ้าประธานเป็น I , You , We , They หรือ พหูพจน์ เราใช้กริยา 

have  ถ้าประธานเป็น He , She , It หรือ เอกพจน์  เราใช้กริยา has  สําหรับ รูปประโยคที1 เป็น Past 

Tense นั\น ประธานทุกตัวคือ เราใช้กริยา had ในการเปลี1 ยนประโยคให้เป็นรูปปฏิเสธ หรือ คําถาม นั\นขอ

เสนอแนะให้จําวิธีเติม do not , does not , did not , Do , Does หรือ Did ดังได้แสดง เป็นแผนผังให้เห็น

ง่าย ๆ แล้ว  ดังแผนภาพข้างล่าง)   เราต้องดูประธานของประโยคเป็นจุดสําคัญเช่น    เมื1 อจะทําเป็น

ปฏิเสธถ้าประธานเป็น I , You , We , They พหูพจน์เราใช้ do not เติมไว้หลังประธาน  แล้วตามด้วยกริยา

รูปเดิมคือ have ถ้าประธานเป็น He , She , It , เอกพจน์ เราก็ใช้ does not เติมไว้ หลังประธาน แล้ว

เปลี1 ยนกริยาจาก has เป็น have เสมอ  แต่ถ้า รูปประโยคเดิมเป็น Past Tense (คือมี had เป็นกริยาแท้

อยู่) ไม่ว่าประธานจะเป็นตัวใดก็ตาม เราใช้  did not เติมไว้หลังประธานแล้ว เปลี1 ยนกริยาจาก had เป็น 

have เสมอ เมื1 อจะทําเป็นคําถาม ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ เราใช้ Do เติมไว้ข้างหน้าประธานแล้วใส่ ? ไว้

ท้ายประโยค ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ เราก็ใช้ Does เติมไว้หน้า ประธานพร้อมทั\งเปลี1 ยนกริยาจาก has 

เป็น have แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยค แต่ถ้า รูปประโยคเดิมเป็น Past Tense (คือมี had เป็นกริยาแท้อยู่) 

ไม่ว่าประธานจะเป็นตัวใดก็ตามเราใช้ Did เติมไว้หน้า ประธานพร้อมทั\งเปลี1 ยนกริยาจาก had เป็น have 

แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยคเสมอ 

ข้อควรจํา  

ในประโยคภาษาอังกฤษทุก ๆ ประโยค หลัง Do ,Does ,Did หรือ do not ,does not  ต้องใช้ 

have เสมอ 

     ประธาน 

           ถ้าจะทําเป็นคําถาม   ถ้าจะทําเป็นปฏิเสธ 

     I 

     You 

  Do   We     do not 

     They     

                         Did              พหูพจน์                  did not            

     He 

  Does   She  does not 

     It  

     เอกพจน์ 

 

 

  have 
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Example. 

 1)  He has a pen   

  ปฏิเสธ  วิธีที1  1 He has not a pen. (English Style) 

    วิธีที1  2   He does not have  a pen.(American Style) 

 

  คําถาม  วิธีที1  1 Has he a pen. (English Style) 

    วิธีที1  2   Does he  have  a pen.(American Style) 

  

  คําถามปฏิเสธ วิธีที1  1 Has he not a pen ? (= Hasn’t he a pen?) (English Style) 

    วิธีที1  2  Does he not have  a pen ? (= Doesn’t he have a pen?) 

   (American Style) 

4.3 ถ้ารูปประโยคนัrนมีลักษณะ Tense เป็น Present Simple Tense  

     (ยกเว้น Verb to be และ Verb to have) 

 4.3.1 เมื1 อจะทําเป็น Negative Form ถ้าประธานเป็น I , You , We , They , พหูพจน์ เราก็เติม do 

not  ไว้หลังประธาน แต่ถ้าประธาน เป็น He , She , It , เอกพจน์ เราก็เติม does not ไว้หลัง ประธานแล้ว

เปลี1 ยนรูปกริยาที1 ใช้อยู่เดิมให้เป็น ช่อง 1 เฉย ๆ (เช่น goes เปลี1 ยนเป็น go , drinks เป็น drink 

 4.3.2 ถ้าจะทําเป็น Question Form ถ้าประธานเป็น I , You , We , They , พหูพจน์ เราก็เติม do   

ไว้หน้าประโยค แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยค แต่ถ้าประธาน เป็น He , She , It , เอกพจน์ เราก็เติม does ไว้

หน้าประโยค แล้วใส่ ? ไว้ท้ายประโยค 

 4.3.3 เมื1 อจะทําเป็น Negative Question ให้ถือหลักเช่นเดียวกับข้อ 4.3.2 แล้วเติม not เพิ1 มไว้

หลังประธาน 

 

    ประธาน 

 ถ้าจะทําเป็นคําถาม   ถ้าจะทําเป็นปฏิเสธ 

    I 

    You 

  Do  We  Do not                       

    They 

    พหูพจน์      

    He 

       Does  She  does not 

    It 

   เอกพจน์ 

Example. 

He goes to school every day. 

 ปฏิเสธ   He does not go to school every day. 

 คําถาม   Does he go to school every day ? 

            คําถามปฏิเสธ  Does he not go to school every day ? (Doesn’t he go.....?) 

 

 

กริยาช่องที1  1 
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4.4 ถ้ารูปประโยคนัrนมีลักษณะ Tense เป็น Past Simple Tense 

     (ยกเว้น Verb to be และ Verb to have) 

 4.4.1 เมื1 อจะทําเป็น Negative Form ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวใดก็ตาม ให้เติม did not ไว้หลัง

ประธานแล้วเปลี1 ยนรูปกริยาที1 ใช้อยู่เดิมให้เป็น ช่อง 1 เฉย ๆ  

 4.4.2 ถ้าจะทําเป็น Question Form ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวใดก็ตาม ให้เติม Did ไว้หน้าประโยค

แล้วเปลี1 ยนกริยาจากรูปเดิมให้เป็น กริยาช่อง 1 เฉย ๆ พร้อมทั\งใส่? ไว้หลังประโยค 

 4.3.3 เมื1 อจะทําเป็น Negative Question ให้ถือหลักเช่นเดียวกับข้อ 4.3.2 แล้วเติม not เพิ1 มไว้

หลังประธาน 

 
             ประธาน 

 ถ้าจะทําเป็นคําถาม   ถ้าจะทําเป็นปฏิเสธ 

     

     I 

    You 

    We                          

    They 

  Did  พหูพจน์       did not    

    He 

         She   

    It 

เอกพจน์ 

 

 

Example.    

 1) He went to the party last night. 

  ปฏิเสธ   He did not go to the party last night. 

  คําถาม   Did he go to the party last night? 

  คําถามปฏิเสธ  Did he not go to the party last night? 

 2) The black dog bit Jack’s daughter. 

  ปฏิเสธ   The black dog did not bite Jack’s daughter. 

  คําถาม   Did the black dog bite Jack’s daughter? 

  คําถามปฏิเสธ  Did the black dog not bite Jack’s daughter ? 

     (= Didn’t the black dog bite......?) 

 

4.5 ถ้ารูปประโยคนัrนมีลักษณะของกริยาเป็นรูปผสม (Verb Phrase) 

 4.5.1 เมื1 อจะทําเป็น Negative Form ให้เติม not ไว้หลัง กริยาตัวแรกเสมอ  

 4.5.2 ถ้าจะทําเป็น Question Form ให้ย้าย กริยาตัวแรก ไปวางไว้หน้าประโยค แล้วใส่ “?” ไว้

หลังประโยค 

 4.5.3 เมื1 อจะทําเป็น Negative Question ให้ถือหลักเช่นเดียวกับข้อ 4.5.2 แล้วเติม not เพิ1 มไว้

หลังประธาน 

 กริยาช่องที1  1 
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Example. 

 1) She can swim. 

  ปฏิเสธ   She can not swim. 

  คําถาม   Can she swim ? 

  คําถามปฏิเสธ  Can she not swim ? (= Can’t she swim?) 

 3) They have been sleeping there for two hours. 

  ปฏิเสธ   They have not been sleeping there for two hours. 

  คําถาม   Have they  been sleeping there for two hours? 

  คําถามปฏิเสธ  Have they  not been sleeping there for two hours? 

     (= Haven’t they been sleeping there for two hours?) 
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UNIT 5 

VERBS (กริยา) 

 
 Verb หมายถึงคําที1 แสดงอาการกระทําของ Noun หรือ Pronoun ซึ1 งทําหน้าที1 เป็นประธานของ

ประโยค   

5.1 ชนิดของกริยา โดยทัj ว ๆ ไป มีอยู่ 3 ชนิด คือ 

 5.1.1 Transitive Verb (สกรรมกริยา) หมายถึงกริยาทีj ต้องมีกรรมมารับข้างท้าย  

Example. 1) She eats two oranges. 

  2) He drinks a full cup of milk. 

  3) The teacher punished those lazy boys. 

 5.1.2 Intransitive Verb (อกรรมกริยา) หมายถึงกริยาทีj ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้าย  

Example. 1) The girl laughs. 

  2) The bird flies. 

  3) They died in the battle field last year. 

 5.1.3 Auxiliary Verb หรือ Modal Verb หรือ Helping Verb (กริยาอนุเคราะห์) หมายถึง 

กริยาทีj ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่สามารถช่วยให้กริยารูปอืj นๆ มีใจความสมบูรณ์ชัดเจน 

ยิj งขึrน  

Example. 1) They will come here next Monday. 

  2) He can play piano very well. 

หมายเหตุ กริยาทั\ง Transitive Verb และ Intransitive Verb ต่างก็มีอยู่ 3 รูป คือ 1.Present Tense.  

2.Past Tense. และ 3. Past Participle. ส่วน  Auxiliary Verb นั\นมีเพียงสองรูปคือ 1.Present Tense 

และ 2.Past Tense. เท่านั\น 

ต่อไปนี\เป็นตัวอย่างกริยาที1 เรามักจะให้พบและใช้อยู่เสมอ ๆ  

Present  Past      Past Participle 

awake   awaked, awoke awaked, awoken = ตื1 น, ปลุก 

bear   bore   born   = เกิด, ออกลูก, มีผล 

bear   bore   borne   = ถือ, หาม, แบก 

beat   beat   beaten   = ตี, เฆี1 ยน, ชนะ 

become  became  become  = กลับเป็น, กลับกลายเป็น 

begin   began   begun   = เริ1 มต้น, ตั\งต้น 

bend   bent   bent   = โค้ง, งอ, คํานับ 

bet   bet   bet   = พนันกัน 

 

Present  Past      Past Participle 

bite   bit   bitten   = กัด 

bleed   bled   bled   = เลือดออก 

blow    blew   blown   = พัด 

break   broke   broken   = แตก, หัก, ทําแตก 

bring   brought  brought  = นํามา, เอามา 

build   built   built   = ก่อสร้าง, สร้าง 
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burst   burst   burst  = ระเบิด 

buy   bought   bought  = ซื\อ 

cast   cast   cast  = ขว้าง, ปา 

catch   caught   caught  = จับ, ถือ, ขึ\นรถ.. 

choose   chose   chosen  = เลือก 

cling   clung   clung  = ติดห้อยอยู่กับ.. 

come    came    come  = มา 

cost   cost   cost  = ราคา, มีราคา, เป็นราคา 

creep   crept   crept  = เลื\อย, คลาน 

cut   cut   cut  = ตัด 

dare   dared   dared  = กล้า, ลองดี 

deal   dealt   dealt  = เกี1 ยวข้องกับ.., จําหน่าย 

dig   dug   dug  = ขุด 

do   did   done  = ทํา, ปฏิบัติ 

draw   drew   drawn  = ลาก, วาด 

drink   drank   drunk  = ดื1 ม 

drive   drove   driven  = ขับรถ, ไล่(ไปให้พ้น) 

eat   ate   eaten  = กิน, รับประทาน 

fall   fell   fallen  = หกล้ม, ตก, หล่นลงมา 

feed   fed   fed  = เลี\ยง, ป้อน 

feel   felt   felt  = รู้สึก 

fight   fought   fought  = สู้, รบ, สู้กัน 

 

Present  Past      Past Participle 

find   found   found  = ค้นหา 

fling   flung   flung  = พุ่งไป, เหวี1 ยงไป 

fly   flew   flown  = บิน, หนีไปโดยเร็ว, ชัก(ว่าว) 

forget   forgot   forgotten = ลืม 

forgive   forgave   forgiven = ยกโทษให้, อภัยให้ 

freeze   froze   frozen  = หนาวจนแข็ง, เย็นจัดจนแข็ง 

get   got   gotten, got = ได้รับ, เอา, มาถึง 

give   gave   given  = ให้ 

go   went   gone  = ไป 

grind   ground   ground  = บด, โม่(แป้ง) 

grow   grew   grown  = โตขึ\น, งอกงามขึ\น 

hang   hung   hung  = แขวน, ห้อย 

have, has  had   had  = มี 

hear   heard   heard  = ได้ยิน 

hide   hid   hidden  = แอบ, ซ่อน 

hit   hit   hit  = ตี, ชน, ปะทะ 
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hold   held   held  = ถือ, จัดให้มีขึ\น 

hurt   hurt   hurt  = ทําร้าย, ทําให้เจ็บ 

keep   kept   kept  = เก็บไว้, รักษาไว้ 

know   knew   known  = รู้, ทราบ 

lay   laid   laid  = วางลง, ออกไข่ 

lead   led   led  = นํา 

leave   left   left  = ละทิ\ง, ออกจาก, เหลืออยู่ 

lend   lent   lent  = ให้ยืม 

let   let   let  = อนุญาติ, ยอมให้ 

lie   lay   lain  = นอน 

light   lit   lit  = จุดไฟ 

lose   lost   lost  = หาย, เสียหรือแพ้ (พนัน) 

 

Present  Past      Past Participle 

make   made   made  = ทํา, เป็นเหตุให้ 

mean   meant   meant  = หมายความว่า.., หมายถึง 

owe   owed   owed  = เป็นหนี\, ติดหนี\ 

pay   paid   paid  = จ่ายเงิน, ออกเงิน 

quit   quit   quit  = สลัดทิ\ง, เลิก, ลาออก 

read   read   read  = อ่าน 

ride   rode   ridden  = ขี1  

ring   rang   rung  = สั1น, เขย่า(กระดิ1 ง,ระฆัง) 

rise   rose   risen  = พระอาทิตย์ขึ\น 

run   ran   run  = วิ1 ง 

see   saw   seen  = เห็น 

seek   sought   sought  = หา,ค้ นหา 

shake   shook   shaken  = สั1น,เขย่า 

sell   sold   sold  = ขาย 

send   sent   sent  = ส่งไป, ส่งมา 

shave   shaved   shaved  = โกน (หนวด, เครา) 

shine   shone   shone  = ส่องแสง 

shrink   shrank   shrunk  = ลดน้อยลง, หด, ทําให้น้อยลง 

shut   shut   shut  = ปิด 

sing   sang   sung  = ร้องเพลง 

sink   sank   sunk  = จม 

sit   sat   sat  = นั1 ง 

sleep   slept   slept  = นอน 

slide   slid   slid  = เลื1 อนไป 

slit   slit   slit  = ตัดหรือผ่าเป็นริ\ว ๆ 

speak   spoke   spoken  = พูด 
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spend   spent   spent  = จ่าย(เงิน), ใช้(เวลา) 

spin   spun   spun  = ปั1 นฝ้าย, หมุนติ\ว 

 

Present  Past      Past Participle 

split   split   split  = ผ่าออก, กระจายออกไป 

spring   sprang   sprung  = กระโดด, กระโจน 

stand   stood   stood  = ยืน 

steal   stole   stolen  = ขโมย 

stick   stuck   stuck  = ปิดแน่น, ติด, เสียบ, แทง 

sting   stung   stung  = ต่อย, (ถูกแมลงต่อย) 

strike   struck   struck  = ตี, นัดหยุดงาน 

swear   swore   sworn  = สบถ, สาบาน 

sweep   swept   swept  = กวาด 

swim   swam   swum  = ว่ายนํ\า 

swing   swung   swung  = แกว่ง, เหวี1 ยง 

teach   taught   taught  = สอน 

tear   tore   torn  = ฉีกขาด, ดึงขาด 

tell   told   told  = บอก, เล่า 

think   thought   thought  = คิด 

throw   threw   thrown  = ขว้าง, ปา, โยน 

wake   woke   woken, woke = ปลุกขึ\น, ปลุก 

wear   wore   worn  = สวม, ใส่ 

weave   wove   woven  = ทอผ้า 

weep   wept   wept  = ร้องไห้ 

wet   wet   wet  = เปียก 

win   won   won  = ชนะ 

wind   wound   wound  = หมุน, ปิด, ไขลาน 

wring   wrung   wrung  = ปิด, คั\น 

write   wrote   written  = เขียน 

 

5.2 Agreement of Verbs with Subjects(การใช้ประธานและกริยาในประโยคให้สอดคล้องกัน) 

 การใช้ Subject (ประธาน) และ Verb (กริยา) ในประโยคให้มีส่วนสัมพันธ์คล้อยตามกัน อย่าง

ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นั\น เรามีหลักพิจารณาโดยย่อ ๆ ดังนี\ คือ 

 5.2.1 ถ้าประธานเป็น I, You, We, They หรือ พหูพจน์ กริยาต้องเป็นรูป ช่องทีj  1  

Example. 1) We sleep in this room. 

  2) I go to school everyday. 

  3) My brothers drink coffee every morning. 

  4) The birds fly in the air. 

  5) The boy and the girl are in the class-room. 

 5.2.2 ถ้าประธานเป็น He, She  It หรือ เอกพจน์ กริยาช่องทีj  1 นัrนต้องเติม s 
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   1) ถ้ากริยาช่องทีj  1 ลงท้ายด้วย o, ss, sh, ch และ x ต้องเติม es 

 *  2) ถ้ากริยาช่องทีj  1 ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะต้องเปลีj ยน 

       y เป็น ies 

   3) ถ้ากริยาช่องทีj  1 ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ลงไป 

Example. 1) He goes to school everyday. 

  2) The servant brushes my shoes every morning. 

  3) The mother kisses her child. 

  4) She speaks English very well. 

  5) Mr. Wilson teaches science in my class. 

  6) A bird flies over the mango-tree. (flies มาจาก fly) 

  7) He tries to write that letter in English. 

 5.2.3 คํา Each, Every, Either, Neither เมืj อใช้เป็น Adjective หรือใช้โดด ๆ เป็น Pronoun 

เราต้องถือว่าเป็นรูปเอกพจน์เสมอ  

Example. 1) Each boy eats a bowl of rice. 

  2) Every student agrees with my idea. 

  3) Either book is satisfactory. 

  4) Neither of these books belongs to me. 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราถือว่าประธานเป็นรูป เอกพจน์ ฉะนั\นเราจึงต้องใช้ กริยาเป็น eats , 

agrees , is และ belongs ตามลําดับ 

 5.2.4 เมืj อนามเอกพจน์ ตัrงแต่สองตัวขึrนไปมี and เป็นตัวเชืj อม และนามเอกพจน์แต่ละ

ตัวนัrนมี Each หรือ Every นําหน้า เราต้องถือว่าเป็นรูปเอกพจน์เสมอ  

Example. 1) Every soldier and every sailor sleeps in that room. 

  2) Each boy and each girl knows the regulation of this school. 

  3) Each boy in my class and every girl in your class likes music. 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราถือว่าประธานเป็นรูป เอกพจน์ ฉะนั\นเราจึงต้องใช้กริยาเป็น  sleeps, 

knows และ likes ตามลําดับ 

 5.2.5 เมืj อนาม (จะเป็นเอกพจน์ทัrงคู่หรือต่างพจน์กันก็ตาม) มี Either....or หรือ 

Neither...nor หรือ Not only...but also  เป็นตัวเชืj อม กริยาทีj ใช้ต้องมีสภาพคล้อยตามประธาน ตัว

หลังเสมอ และข้อทีj ควรจําในเรืj องนีrก็คือ ถ้าประธานสองตัวนัrนมีพจน์ต่างกัน เรานิยมเอาตัว ทีj

เป็นพหูพจน์ไว้หลัง  

Example. 1) Either Jack or John has stolen my ring. 

  2) Either you or I am wrong. 

  3) Neither the carpenter nor the mason stays in that house. 

  4) Neither you nor he is brave. 

  5) Either the captain or his subordinates are to be blamed. 

  6) Neither the King nor his ministers desire war. 

  7) Either boys or girls are in that room. 

  8) Neither cats nor dogs are in the kitchen. 

  9) Not only Henry but also his sister is in the library. 

            10) Not only the teacher but also the students are in the class.  

ข้อยกเว้น 
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คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื1 อนามในประโยคมี Either...or หรือ 

Neither...nor หรือ Not only...but also เป็นตัวเชื1 อม กริยาที1 ใช้ในประโยคต้องคล้อยตามประธานตัวหลัง 

 เสมอ อนึ1 งถ้าหากว่าประธานสองตัวนั\นมีพจน์ต่างกัน เวลาเขียนเรานิยมเอา ตัวที1 เป็นพหูพจน์ไว้ท้าย (ดัง

ตัวอย่างข้อ 5) , 6) , 7) , 8) , 10) 

 5.2.6 นามบางตัวมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่มีความหมายเป็นเอกพจน์ เราต้องใช้ รูปกริยาทีj

แสดงลักษณะของเอกพจน์  

Example. 1) That news is true. 

  2) Mathematics is the subject I like most. 

  3) Politics is being discussed by those members of parliament. 

  4) The United States has a big Navy. 

 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่ารูปกริยาต่างก็แสดงลักษณะของเอกพจน์ ทั\งนั\น เหตุที1  เรา

ใช้รูปกริยาเป็นเอกพจน์ก็เพราะว่า 1)หมายถึง“ข่าวเรื1 องเดียว”  2)หมายถึง“วิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียว”  3) 

หมายถึง “เรื1 องราวที1 เกี1 ยวกับการเมืองหรือวิชาการเมืองเท่านั\น  4) หมายถึง “ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียง

ประเทศเดียวเท่านั\น” 

 5.2.7 นามบางตัวมีรูปเป็นเอกพจน์แต่ถ้าความหมายเป็นพหูพจน์ เราต้องใช้รูปกริยาทีj  

แสดงลักษณะของพหูพจน์  

Example. 1) Sheep are useful animals. 

  2) None are immortal. 

  3) The crew were taken prisoners. 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่า รูปกริยาต่างก็แสดงลักษณะของพหูพจน์ทั\งนั\น เหตุที1 เรา

ใช้รูปกริยาเป็นพหูพจน์ก็เพราะว่า  1) หมายถึง “บรรดาแกะทั\งหลาย”  2) หมายถึง “มนุษย์ทุกคนในโลกนี\

ไม่มีใครเลยที1 จะ...”   3) หมายถึง “บรรดาลูกเรือ หรือกลาสีเรือทั\งหลาย” 

 5.2.8 นามเอกพจน์บางรูปถึงแม้จะมี and เป็นตัวเชืj อม แต่ถ้าความหมายนัrนเป็นไป ใน

ทํานองทีj หมายถึง “ของสิj งเดียว” “หรือบุคคลคนเดียวกัน” เราต้องใช้รูปกริยาทีj แสดงลักษณะ 

ของเอกพจน์  

Example. 1) Bread and butter is my favorite food. 

  2) My friend and benefactor teaches English in this school. 

  3) The horse and carriage is at the gate. 

  4) Slow and steady wins the race. 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่า ประธานของประโยคใน 1) หมายถึง “ขนมปังทาเนย”  2) 

หมายถึง “เพื1 อนผู้มีพระคุณของฉัน”  3) หมายถึง “รถม้าที1 เทียบไว้เรียบร้อยแล้ว”    

4) หมายถึง “การกระทําสิ1 งหนึ1 งสิ1 งใดที1 เป็นไปอย่าง ช้า ๆ สุขุม และสมํ1 าเสมอ” 

 5.2.9 นามเอกพจน์ทีj ถูกเชืj อมโดย with, together with, included with หรือ as well as เรา

ต้องใช้รูปกริยาให้คล้อยตามประธานตัวแรกเสมอ  

Example. 1) The chief with all his men leaves the camp at once. 

  2) John together with his friends is planning for boat trip. 

  3) I as well as they am ready to take the final test. 

  4) Henry as well as his brothers, likes Mexican food. 
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คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่า รูปกริยาของแต่ละประโยค (คือ leaves, is planning ,am 

,likes) ต่างก็คล้อยตามประธานตัวแรก 

 5.2.10 นามพหูพจน์ทีj บ่งชีrเฉพาะถึงจํานวน หรือปริมาณอันจํากัด เราต้องใช้กริยาทีj

แสดงลักษณะเอกพจน์เสมอ  

Example. 1) Eight miles is a long distance. 

  2) Six dollars is equal to one hundred and twenty baht. 

  3) Forty thousand shillings is a large amount of money. 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่านามพหูพจน์ที1 บ่งชี\เฉพาะถึงจํานวนอันจํากัดเพียงอย่าง 

เดียว ฉะนั\นเราจึงใช้กริยา is ซึงแสดงลักษณะของเอกพจน์ 

หมายเหตุ นามบางรูปที1 รวมกันเป็นหมวด เป็นหมู่นั\น เรานิยมใช้กลุ่มคําโดยเฉพาะของมัน ดังตัวอย่าง 

ข้างล่างนี\:  

  A crowd of people. A gang of robbers.     A number of books. 

  A bunch of flowers. A bundle of sticks.     A pair of shoes. 

  A group of islands. A range of mountains.     A herd of cattle. 

  A flock of sheep. A shoal of fish.      A flight of birds. 

 

Example.  1) A gang of robbers tried to rob the bank. 

  2) She gave me a bunch of flowers on my birthday. 

  3) A herd of cattle is in the field. 

  4) Did you see a number of books on that shelf? 

 5.2.11 นามบางคําทีj มีความหมายบ่งบอกถึง กลุ่ม, หมู่, พวก, หรือ คณะ (=Collective 

Noun) เราจะใช้กริยา เป็นรูปเอกพจน์ก็ได้ หรือเป็นรูปพหูพจน์ก็ได้ ทัrงนีrแล้วแต่ว่าเรามีเจตนา ทีj

จะหมายถึง as a whole (ทัrงหมด) หรือ individuals (เฉพาะอัน)  

Example. 1) The jury has made a unanimous verdict. 

  2) The jury were divided in their opinions. 

  3) Finally, the committee has agreed with my suggestion. 

  4) In order to get more details, the committee were divided into small groups. 

  5) The crew was large. 

  6) The crew were taken prisoners. 

 

คําอธิบาย จากตัวอย่างข้างบน 1) หมายถึง “ลูกขุนทั\งคณะ”  3) หมายถึง “คณะกรรมการทั\งคณะ”   

5) หมายถึง “คณะลูกเรือ หรือ คณะกลาสีเรือ” ฉะนั\นเราจึงใช้กริยาเป็นรูปเอกพจน์ แต่สําหรับ  2) 

หมายถึง “บรรดาลูกขุนทั\งหลาย”  4) หมายถึง “บรรดากรรมการทั\งหลาย”  6) หมายถึง “บรรดาลูกเรือ 

หรือบรรดากลาสีเรือทั\งหลาย” ฉะนั\นเราจึงใช้กริยาเป็นรูปพหูพจน์ 

อย่างไรก็ตาม มี Collective Noun บางตัวที1 เรานิยมใช้เป็น พหูพจน์ เสมอ เช่น  poultry, people, gentry, 

vermin, police. 

Example. 1) Those poultry belong to me. 

  2) Those people are tourists from Japan. 

  3) The police have to take good care of the people. 
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5.3 Remarks on the use of a certain group of verbs. (ข้อควรสังเกตเกีj ยวกับกริยาบางกลุ่ม) 

      5.3.1 กริยาต่อไปนีrต้องตามด้วย Gerund เสมอ 

         enjoy, mind , consider , stop , avoid , appreciate , delay , keep , finish , risk ,deny , 

admit , miss , recall , remember , practice , dislike , detest , escape , give up , postpone , 

mention , recollect , quit , look forward to , can’t resist , can’t help. 

         (หมายเหตุ  อังกฤษใช้ practice เป็น verb และ practice เป็น noun  แต่ อเมริกันใช้  

         practice เป็นได้ทั\ง verb และ noun ) 

Example. 1) John has stopped working as an engineer in that company. 

  2) Would you mind lending me that fountain-pen? 

  3) They enjoy dancing and drinking. 

  4) We admit doing that. 

  5) Can you finish writing this story within half an hour? 

  6) I have delayed writing to him till today. 

  7) I gave up drinking and smoking two weeks ago. 

  8) You shouldn’t miss seeing that exciting film. 

  9) Let’s practice speaking English in this hour. 

            10) I couldn’t resist buying such a nice watch. 

หมายเหตุ        (1) ในบางครั\ง “remember” อาจจะตามด้วย Infinitive ก็ได้ แต่ในกรณีเช่นนั\น 

“remember” จะมีความหมาย = “not to for get” เช่น  

 They remembered to bring my car back. = They didn’t forget to bring my cat back. 

  (2) ในบางครั\ง “stop” อาจจะตามด้วย Infinitive ก็ได้ แต่ในกรณีเช่นนั\น หมายความว่า 

ประธานของประโยคนั\นได้ละ “สถานที1 ” ไว้ในฐานที1 เข้าใจแล้ว เช่น  

 We stop to smoke. = We stop (here or there) to smoke. 

 5.3.2  กริยาต่อไปนีrอาจตามด้วย Gerund หรือ Infinitive ก็ได้ 

  begin , start , hate , prefer , like , love , permit , agree , forget cease ,  

  neglect , intend , continue , allow , regret , remember , propose , mean ,  

  leave , advise            

Example. 1) He likes eating Chinese food. 

   He likes to eat Chinese food. 

  2) It started raining as soon as we arrived at the station. 

   It started to rain as soon as we arrived at the station. 

  3)  I prefer eating Thai food to Chinese food. 

   I prefer to eat Thai food to Chinese food. 

  4) I forgot bringing my camera with me. 

   I forgot to bring my camera with me. 

 5.3.3  Infinitive ทีj ตามหลังกริยาต่อไปนีrไม่ต้องมี “to” นําหน้า 

  hear , see , fell , make , let , know , watch , bid , behold , observe ,   

  perceive , help , please , need not , dare not , notice. 
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Example. 1) They let him go. (ในที1 นี\ go เป็น Infinitive without to) 

  2) We watch them play football. (ในที1 นี\ play เป็น Infinitive without to) 

  3) I saw him walk along the road. (ในที1 นี\ walk เป็น Infinitive without to) 

  4) The teacher made me stand up. (ในที1 นี\ stand เป็น Infinitive without to) 

  5) I feel the wind blow gently. (ในที1 นี\ blow เป็น Infinitive without to) 

  6) I help him paint the wall. (ในที1 นี\ paint เป็น Infinitive without to) 

หมายเหตุ  นอกจากกลุ่มกริยาดังกล่าวแล้ว “Infinitive without to” ยังใช้ตามหลังคํา but และ except ใน

ลักษณะประโยคดังต่อไปนี\ด้วย  

Example. 1) Those lazy students did nothing but laugh throughout the hour. 

  2) They never do anything else except complain. 

 

 5.3.4   Linking Verbs หมายถึงรูปกริยาทีj ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น  

seem , appear , look , feel , taste , become , smell , sound , turn , grow เป็นต้น 

และสิ1 งที1 ควรจําคือ ถ้าใช้ กริยากลุ่มดังกล่าวแล้ว คําที1 ขยายต้องเป็น Adjective เสมอ 

Example.  1) He looks happy today. 

  2) I feel sorry for his departure. 

  3) These mangoes tasted sweet. 

  4) This curry smells good. 

  5) That sounds funny. 

หมายเหตุ        ในกรณีที1 แปลว่า seem ต้องใช้ Adjective มาขยาย ( ดังตัวอย่าง 1),2) ข้างล่าง) 

        ในกรณีที1 แปลว่า see ต้องใช้  Adverb   มาขยาย ( ดังตัวอย่าง 3),4) ข้างล่าง) 

Example.  1) He looks careful. 

  2) John looks cold. 

  3) She looks carefully at the examination paper. 

  4) John looks coldly at me. 

 

 5.3.5 กริยาพิเศษกลุ่มหนึj งซึj งมีความหมายว่า “ทําให้..” และใช้ทําหน้าทีj เป็น  Adjective 

          ก็ได้ เช่น :interest , surprise , frighten , please , puzzle , astonish , bore ,  

          amuse , tire , disappoint , amaze , satisfy , annoy , excite , terrify. 

 

Example.   (1) ใช้เป็น Verb เช่น  

    This book interested me when I read it. 

    หนังสือเล่มนี\ทําให้ฉันสนใจเมื1 อได้อ่านมัน 

  1) (2) ใช้เป็น Adjective ที1 ขยาย Verb to be เช่น  

    I am interested in this book. 

    ฉันสนใจหนังสือเล่มนี\ 

   (3) ใช้เป็น Adjective ที1 ประกอบ noun เช่น  

    This is an interesting book. 

    นี1 เป็นหนังสือที1 น่าสนใจ 

 

Look 
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    (1) ใช้เป็น Verb เช่น  

    That snake frightened her. 

    งูตัวนั\นทําให้หล่อนตกใจกลัว  

  2) (2) ใช้เป็น Adjective ที1 ขยาย Verb to be เช่น  

    She is frightened of that snake.. 

    หล่อนตกใจกลัวงูตัวนั\น 

   (3) ใช้เป็น Adjective ที1 ประกอบ noun เช่น  

    He tries to make a frightening voice. 

    เขาพยายามที1 จะทําเสียงที1 น่ากลัว 

 

 

   (1) ใช้เป็น Verb เช่น  

    Jack’s failure surprised me a great deal. 

    การสอบตกของแจ็คทําให้ฉันแปลกประหลาดใจมาก 

  3) (2) ใช้เป็น Adjective ที1 ขยาย Verb to be เช่น  

    I was surprised at Jack’s failure. 

    ฉันประหลาดใจในการสอบตกของแจ็ค 

   (3) ใช้เป็น Adjective ที1 ประกอบ noun เช่น  

    That man has a surprising manner. 

    ชายคนนั\นมีท่าทางที1 น่าแปลกประหลาดใจ 
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UNIT 6 
PREPOSITION ( บุรพบท ) 

 

 Preposition (บุรพบท) หมายถึงคําที1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Noun หรือ  Pronoun กับคําอื1 น 

ๆ ในประโยค เช่น  in , on , at , of ,with ,  for , under , over , etc. 

 กล่าวโดยทั1 วไปแล้วการใช้ Preposition ในภาษาอังกฤษนั\น ส่วนมากได้มีหลักการใช้ที1 ระบุเป็น 

กฎเกณฑ์ไว้อย่างแน่นอนตายตัว หากแต่ใช้กันโดยการจําหรือถือตามแบบอย่างของรูปภาษาเดิมที1  

เจ้าของภาษาเขาใช้เป็นประจําอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่  ฉะนั\นการมีโอกาสได้อ่านมาก ได้พบมาก ได้ยินมาก 

ได้เขียนหรือทําแบบฝีกหัดมาก ๆ นับว่าเป็นวิธีที1 ดีที1 สุดที1 จะทําให้เราได้รู้ และใช้อย่างถูกต้อง 

 ต่อไปนี\เป็นตัวอย่างการใช้ Preposition ซึ1 งเรามักจะได้พบเห็น หรือใช้อยู่เสมอ ๆ  

1) He congratulated me on my success. 

2) She always complains of hot weather. 

3) Jenny is very good at arithmetic. 

4) Are you interested in history? 

5) He is accused of committing a murder. 

6) They are fond of American music. 

7) My sister died of malaria two weeks ago. 

8) Those children died of hunger. 

9) He died from overwork. 

10)  Mr. Jones died by the sword. 

11) They died in fighting for their country. 

12) I’m very angry at my car. 

13) I’m very angry with that fellow. 

14) We’re satisfied with what we have. 

15) He is leaning against the wall 

16) That poor boy is proud of his honesty. 

17) They will come here on Tuesday. 

18) I usually get up at six o’clock in the morning. 

19) He was born in June 1985. 

20) Please divide this cake into two parts. 

21) Can you translate this English passage into Thai? 

22) We are greatly surprised at his failure. 

23) What are you looking for? 

24) You are supposed to look after this child today. 

25) She is looking at my uniform. 

26) That picture reminds me of my father. 

27) Are you laughing at me? 

28) We are anxious for Captain John in his dangerous position. 

29) A person who deals in meat is called a butcher. 

30) I do not want to deal with that selfish merchant. 
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31) She is jealous of her elder sister. 

32) He insisted on going to the zoo. 

33) I borrowed this book from a friend of mine. 

34) Ivory adapts itself to the carver’s art. 

35) Man is entirely different from other animals. 

36) The Japanese are famous for their skill in all kinds of industry. 

37) Quinine acts as a preventive of malaria. 

38) The rain prevented us from going to play football. 

39) I am ashamed of my sin. 

40) Columbus was ignorant of the disposition of his crew. 

41) This blouse is not fit for you. 

42) Most Christians have faith in Jesus Christ. 

43) These girls are twins, yet they differ from each other in my point of views. 

44) Are you afraid of that dog? 

45) I am tired of working. 

46) My niece was married to Mr. Wilson. 

47) Let’s pay attention to his explanation. 

48) I prefer tea to coffee. 

49) Don’t try to associate with those people. 

50) I agreed with him on that point. 

51) Can I rely upon this fellow? 

52) It depends on you. 

53) This room is capable of thirty-five students. 

54) I have no trust in his words. 

55) My little daughter was suffering from asthma. (asthma = โรคหืด) 

56) I inquired of the servant whether Mr. Jones was at the office. 

57) He quarreled with her friend most of the time. 

58) Henry is addicted to gambling. 

59) I am sure of his ability. 

60) John is grateful to his boss in many favors. 

61) We accommodated the customer with ten suits of clothes. 

62) I have an abhorrence of creeping animals. 

63) I accede to your request. 

64) Shall we proceed on our journey now? 

65) Let’s not become angry at the new system of ruling. 

66) Mrs. Hellen was clothed in silk. 

67) He bestowed his favor upon me. 

68) This color is not appropriate for that house. 

69) These refreshments are not appropriate to this reception. 

70) I am awkward at using the hammer and saw. 
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71) Every now and then we are awkward in our manners. 

72) The car ran over a big rock. 

73) Don’t argue with your instructor. 

74) I am responsible for this business. 

75) I am in charge of this school. 

76) Don’t confide your secrets to strangers. 

77) I am now accustomed to hot weather. 

78) Air is composed of oxygen. 

79) That man always boasts of his riches. 

80) We usually go to school by bus. 

81) He was deprived of his freedom. 

82) She was dressed in green. 

83) Charles failed in his final examination. 

84) The teacher was pleased with me. 

85) I spent a lot of money on that suit. 

86) Please write in ink. 

87) I write my letter with a pencil. 

88) This jar is full of water. 

89) Jack was found guilty of the murder. 

90) We are looking forward to our vacations. 

91)  Are you aiming at the white dove?  

92) John’s brother repented of his wrong doing. 

93) Lieutenant Jones has no resemblance to his father. 

94) We don’t want to communicate with that man. 

95) I finally took revenge on the man who had betrayed me. 

96) This table is made of wood. 

97) Bread is made from wheat. 

98) I have been here since 1975. 

99) We have worked in this company for six years. 

100) I’m glad of that news. 

101) We are trying to get rid of that Chinese merchant. 

102) They’ll be back at two o’clock. 

103) He’ll be here before 2 p.m. 

104) Bob has been absented from school for six days. 

105) Edward came here on horseback. 

106) I did that on purpose. 

107) David goes to school on foot. 

108) This material is made in USA. 

109) This piece of cloth is made by hand. 

110)  Dr. Jim’s office hours are from 7 a.m. to 4 p.m. 



 36 

111) Eggs are sold by the dozen. 

112) They are leaving Thailand for Burma. 

113) They are departing from Thailand to Rome. 

114) Would you like to speak over the radio?  

115) I intend to cease from doing evil. 

116) William was indignant at the conduct of his son. 

117) Please have a contact with Colonel Smith. 

118) James has often been compared to a bear. 

119) Jack, compare your handwriting with John’s now. 

120) This set consists of one table and four chairs. 

121) My house is convenient to the bus line. 

122) Those students are keen on English. 

123) Please speak slowly, don’t jump into conclusion. 

124) Jack was dependent on his mother for support. 

125) I wish to be independent of my parents. 

126) Many by- products are derived from pineapple waste. 

127) I can’t help differing with my friend on every subject we discuss. 

128) You won’t be disappointed in me. 

129) I am very much disappointed with my new car. 

130) Let’s not dispute about that works any longer. 

131) My sister is disputing with me. 

132) I ran into an old friend at the party last night. 

133) May I be excused from class tomorrow? 

134) Are you familiar with the colonel’s plans? 

135) Let’s inquire into that situation. 

136) He inquired of me whether I had my dinner. 

137) Let’s apply to the military office for this position. 

138) Will it be convenient for you to come here tomorrow? 

139) They will all share in the profits. 

140) He will share his profits with me. 

141) William has no taste for music. 

142) Do you like the taste of this candy?  

143) We aren’t acquainted with that new instructor. 

144) This is superior to that. 

145) Your experience is similar to mine. 

146) We should be sensible of our limitations. 

147) You must take good care of the patient. 

148) That beautiful actress was accompanied by her brother. 

149) The gift was accompanied with a letter. 

150) We were amused at the clown’s tricks. 
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151) Mr. Thomas amused us with funny stories. 

152) I am liable for my parents ‘debts. 

153) He is eager to learn English. 

154) My office is located in this city. 

155) This book has proved very beneficial to many students. 

156) He was acquitted of a crime. 

157) He was convicted of a crime. 

158) Tomorrow morning I’ll be waiting for you at the drug store. 

159) Jack! come and wait on this customer. 

160) The waitress is waiting on you. (wait on = serve) 

161) They were arguing about the salary. 

162) This is an exception to the rule. 

163) He will pay for the damages of my automobile. 

164) I dreamt of you the previous night. 

165) Whom (Who) does this book belong to? 

166) I have no intention of mentioning it to anyone. 

167) Please take off your shoes before entering this room. 

168) Smith is listening to the radio. 

169) Why do you always dissent from my way of thinking? 

170) Do you have the key to this book? 

ข้อสังเกต   ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า Preposition นั\น ส่วนมากมิได้มีหลักการใช้ที1 กล่าวระบุเป็นกฎเกณฑ์ไว้ 

อย่างแน่นอนตายตัว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ Preposition บางคําก็มีหลักที1 ควรสังเกต หรือควรจําอยู่บ้าง 

ดังเช่น : 

 In  ใช้กับ Month, Year  agree with   ใช้กับ Person 

 on       “ Day   agree on      “ Policies. 

 at       “ Time.   disappointed with     “ Thing. 

 angry at                 “ Thing.   disappointed in      “ Person. 

 angry with      “ Persons.  dispute about      “ Thing. 

 convenient to      “ Places or Things  dispute with      “ Person. 

 convenient for      “ Persons.   

 accompanied with “ Things.   inquire of      “ Persons. 

 accompanied b     “    Persons.              inquire into      “ Thing. 

 appropriate to       “ Occasions. 

 appropriate for      “ Things or Persons. 

 

 compared to        “ Things which are unlike. 

 compared with       “ Things which are alike. 

 go by        “ ยานพาหนะ 

 go on        “ คน หรือ สัตว์ซึ1 งเคลื1 อนที1 ได้โดยใช้เท้าเป็นพาหนะ 
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 made from       “ สิ1 งที1 เรามองไม่เห็นรูปหรือเนื\อวัสดุเดิมอยู่เลย 

 made of       “ สิ1 งที1 เรายังคงเป็นรูปหรือเนื\อวัตถุเดิมอยู◌่ 

 made in       “ สิ1 งที1 ระบุถึงชื1 อประเทศ 

 made by       “ สิ1 งที1 ระบุถึงเครื1 องมือ ( เช่น by hand, by machine ) 

 die of         “ กรณีที1 ตายด้วยโรคต่าง ๆ หรือความหิว 

 die in         “ กรณีที1 ตายด้วยการสู้รบ 

 die for         “ กรณีที1 ตายเพื1 อประเทศชาติ 

 die from        “ กรณีที1 ตายด้วยการตรากตรําทํางานมากเกินควร 

 die by         “ กรณีที1 ตายด้วยมีดหรือดาบ 

 apply for        “ ตําแหน่งงาน 

 apply to       “ สถานที1  

 amused with        “ Things. 

 amused at        “ Persons. 

 share in        “ Things. 

 share with        “ Persons. 

 liable for       “ Thing. 

 liable to        “ Persons. 

 argue about       “ Things. 

 argue with       “ Persons. 

 wait for        “ บุคคลที1 เตาหวังจะได้พบ หรือสิ1 งของที1 เราหวังจะได้รับ 

 wait on        “ บุคคลที1 เราต้องบริการ (เช่นพนักงานเสริฟอาหาร ต้อง wait on  

        แขกที1 เข้ามานั1 งในร้านอาหาร หรือภัตตาคา 
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UNIT 7 

ACTIVE VOICE & PASSIVE VOICE 

(ประโยคทีj มีรูปประธานเป็นผู้แสดงการกระทํา และแสดงอาการถูกกระทํา) 

Active Voice  หมายถึงรูปประโยคที1 มี ประธานเป็นผู้แสดงอาการกระทํา  

Example. 1) I eat a mango.   2) He writes that letter. 

  3) They killed a big snake. 

Passive Voice หมายถึงรูปประโยคที1 มี ประธานเป็นผู้แสดงอาการถูกกระทํา  

Example. 1) A mango is eaten by me.  2) That letter is written by him. 

  3) A big snake was killed by them. 

 จากการพิจารณาตัวอย่างที1 ยกมาให้ดูข้างบนเราจะเห็นได้ว่า ใจความประโยค Active Voice และ 

Passive Voice นั\นเหมือนกันทุกประการ ผิดกันแต่เพียงว่า Active Voice  นั\นมีประธานเป็น ผู้แสดง

อาการกระทํา ส่วน Passive Voice นั\นมีประธานเป็น ผู้แสดงอาการถูกกระทํา 

หมายเหตุ รูปประโยคที1 จะเปลี1 ยนจาก Active Voice เป็น Passive Voice ได้นั\นจะต้อง มีกรรมมารับข้าง

ท้าย กล่าวคือต้องมีกริยาชนิดที1 เป็น Transitive Verb (สกรรมกริยา) เท่านั\น  

 

หลักการเปลี1 ยนประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice มีดังนี\ 

 7.1 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะ Tense เป็น Simple Tense เมืj อจะเปลีj ยนเป็น 

Passive Voice ให้ทําดังนีr 

  7.1.1 หยิบเอา Object (กรรม) จากประโยค Active มาเขียนเป็น Subject (ประธาน) ไว้

ในประโยค Passive 

  7.1.2 หยิบเอากริยาแท้จากประโยค Active มาเขียนเป็นรูป V3 (กริยาช่อง 3) (Past 

Participle) ไว้ในประโยค Passive. 

  7.1.3 เลือกเอา is, am , are , was หรือ were ตัวหนึ1 งตัวใดใส่ไว้หน้ากริยาช่อง 3 แต่การ

ที1 เราจะเลือกตัวใดเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประธานตัวใหม่ และมีลักษณะ Tense คงตาม 

ประโยคเดิมด้วย 

  7.1.4 ถ้าประธานเดิมเป็น I ให้เปลี1 ยนเป็น by me แล้วใส่ไว้หลัง V3 ในประโยค Passive 

   ,, ,, You  by you  ,,  ,, 

   ,, ,, We  by us  ,,  ,, 

   ,, ,, They  by them ,,  ,, 

   ,, ,, He  by him  ,,  ,, 

   ,, ,, She  by her  ,,  ,, 

   ,, ,, It  by it  ,,  ,, 

   ,, ,, ชื1 อเฉพาะ by....(ตามเดิม) ,,  ,, 

Example. 

 1)  Active  : He drinks a cup of coffee. 

  Passive : A cup of coffee is drunk by him. 

 2)  Active  : I ring the bells. 

  Passive : The bells are rung by me. 

 



 40 

 3)  Active  : The hunter killed three tigers... 

  Passive : Three tigers were killed by the hunter. 

 4)  Active  : He gives me a book. 

  Passive : A book is given to me by him. 

 5)  Active  : My father punished me. 

  Passive : I was punished by my father. 

หมายเหตุ  จากตัวอย่างข้อ 4) นี\มี object อยู่ 2 ตัว คือ a book = กรรมตรง (Direct object) และ me = 

กรรมรอง (Indirect object) ฉะนั\นในการเปลี1 ยนเป็นรูป Passive Voice นั\น เราจะเอา Object ตัวไหนมา

ไว้เป็นประธานในประโยค Passive ก็ได้  (ฉะนั\น เราอาจใช้เป็น : I am given a book by him.  ก็ได้) แต่

ส่วนมากเรานิยมหยิบ กรรมตรง มาเป็นประธานของประโยค Passive. 

 

 7.2 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะ Tense เป็น Continuous Tense เมืj อจะ

เปลีj ยนเป็น Passive Voice ให้ทําดังนีr 

  7.2.1 หยิบเอา Object (กรรม) จากประโยค Active มาเขียนเป็น Subject (ประธาน) ไว้

ในประโยค Passive 

  7.2.2 หยิบเอากริยาแท้จากประโยค Active มาเขียนเป็นรูป V3 (กริยาช่อง 3) (Past 

Participle)ไว้ในประโยค Passive. 

  7.2.3 ใส่คําว่า “being” ไว้หน้า V3 (กริยาช่อง 3) เสมอ 

  7.2.4 เลือกเอา is, am, are, was หรือ were ตัวหนึ1 งตัวใดใส่ไว้หน้า being แต่การที1 เรา

จะเลือกตัวใดเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประธานตัวใหม่ และมีลักษณะ Tense คงตาม ประโยคเดิม

ด้วย 

  7.2.5 ถ้าประธานของประโยคเดิมเป็น I  
ต้องเปลี1 ยนเป็น   

by me แล้วใส่หลัง V3  ในประโยค

Passive. (เช่นเดียวกับข้อ 7.1.4 หน้า 41) 

Example. 

 1)  Active  : He is writing a letter. 
  Passive : A letter is being written by him. 

 2)  Active  : I am eating three apples. 

  Passive : Three apples are being eaten by me. 

 3)  Active  : They were cutting down that mango-tree. 

  Passive : That mango-tree was being cut down by them. 

 4)  Active  : Mr. John was ringing the bell an hour ago. 

  Passive : The bell was being rung by Mr. John an hour ago. 

 5)  Active  : She is drawing six beautiful pictures. 

  Passive : Six beautiful pictures are being drawn by her. 

 

 7.3 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะ Tense เป็น Perfect Tense เมืj อจะเปลีj ยนเป็น 

Passive Voice ให้ทําดังนีr 

  7.3.1 หยิบเอา Object (กรรม) จากประโยค Active มาเขียนเป็น Subject (ประธาน) ไว้

ในประโยค Passive 
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  7.3.2 หยิบเอากริยาแท้จากประโยค Active มาเขียนเป็นรูป V3 (กริยาช่อง 3) (Past 

Participle) ไว้ในประโยค Passive. 

  7.3.3 ใส่คําว่า “been” ไว้หน้า V3 (กริยาช่อง 3) เสมอ 

  7.3.4 เลือกเอา have, has หรือ had  ตัวหนึ1 งตัวใดใส่ไว้หน้า been แต่การที1 เราจะเลือก 

ตัวใดเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประธานตัวใหม่ และมีลักษณะ Tense คงตามประโยคเดิมด้วย 

  7.3.5 ถ้าประธานของประโยคเดิมเป็น I  
ต้องเปลี1 ยนเป็น   

by me แล้วใส่หลัง V3  ในประโยค 

Passive. (เช่นเดียวกับข้อ 7.1.4 หน้า 41 ) 

Example. 

 1)  Active  : He has stolen my ring. 

  Passive : My ring has been stolen by him. 

 2)  Active  : I has written two letters before I went to sleep. 

  Passive : Two letters has been written by me before I went to sleep. 

 3)  Active  : She has bought five books. 

  Passive : Five books have been bought by her. 

 4)  Active  : I had finished my work before noon. 

  Passive : My work had been finished by me before noon. 

 5)  Active  : They have built a new house. 

  Passive : A new house has been built by them. 

 

7.4 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะ Tense เป็น Future Simple Tense เมืj อจะ

เปลีj ยนเป็น Passive Voice ให้ทําดังนีr 

  7.4.1 หยิบเอา Object (กรรม) จากประโยค Active มาเขียนเป็น Subject (ประธาน) ไว้

ในประโยค Passive 

  7.4.2 หยิบเอากริยาแท้จากประโยค Active มาเขียนเป็นรูป V3 (กริยาช่อง 3) (Past 

Participle) ไว้ในประโยค Passive. 

  7.4.3 ใส่คําว่า “be” ไว้หน้า V3 (กริยาช่อง 3) เสมอ 

  7.4.4 เลือกเอา will, would, shall หรือ should ตัวหนึ1 งตัวใดใส่ไว้หน้า be แต่การที1 เราจะ

เลือกตัวใดเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประธานตัวใหม่ และมีลักษณะ Tense คงตาม ประโยคเดิม

ด้วย 

  7.4.5 ถ้าประธานของประโยคเดิมเป็น I  
ต้องเปลี1 ยนเป็น   

by me แล้วใส่หลัง V3  ในประโยค 

Passive. (เช่นเดียวกับข้อ 7.1.4 หน้า 41) 

Example. 

 1)  Active  : The teacher will punish that lazy boy. 

  Passive : That lazy boy will be punished by the teacher. 

 2)  Active  : We shall buy a new car. 

  Passive : A new car will be bought by us. 

 3)  Active  : If he came late, I would blame him. 

  Passive : If he came late, he would be blamed by me. 

 4)  Active  : If she arrived, I would see her. 

  Passive : If she arrived, she would be seen by me. 
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 5)  Active  : They will burn that little cottage. 

  Passive : That little cottage will be burnt by them. 

 7.5 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะ Tense เป็น Future Perfect Tense เมืj อจะ

เปลีj ยนเป็น Passive Voice ให้ทําดังนีr 

  7.4.1 หยิบเอา Object (กรรม) จากประโยค Active มาเขียนเป็น Subject (ประธาน) ไว้

ในประโยค Passive 

  7.4.2 หยิบเอากริยาแท้จากประโยค Active มาเขียนเป็นรูป V3 (กริยาช่อง 3) (Past 

Participle) ไว้ในประโยค Passive. 

  7.4.3 ใส่คําว่า “have been” ไว้หน้า V3 (กริยาช่อง 3) เสมอ 

  7.4.4 เลือกเอา will, would, shall หรือ should  ตัวหนึ1 งตัวใดใส่ไว้หน้า have been แต่

การที1 เราจะเลือกตัวใดเราต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประธานตัวใหม่ และมีลักษณะ Tense คงตาม 

ประโยคเดิมด้วย 

  7.4.5 ถ้าประธานของประโยคเดิมเป็น I  
ต้องเปลี1 ยนเป็น   

by me แล้วใส่หลัง V3  ในประโยค 

Passive. (เช่นเดียวกับข้อ 7.1.4 หน้า 41) 

Example. 

 1)  Active   : By the end of next June, I shall have finished that work. 

  Passive  : By the end of next June, that work will have been finished by me. 

 2)  Active   : Within two hours, they will have eaten those mangoes. 

  Passive  : Within two hours, those mangoes will have been eaten by them. 

 3)  Active   : By tomorrow morning, he will have read that novel. 

  Passive  : By tomorrow morning, that novel will have been read by him.   

 

 7.6 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะเป็น คําถาม เมืj อจะเปลีj ยนเป็น Passive Voice. 

มีขัrนตอนดังนีr 

  7.6.1 นึกร่างในใจขั\นที1  1 (อาจร่างโดยการเขียนก็ได้) คือเปลี1 ยนประโยคจากรูป คําถาม 

นั\น ให้เป็นรูป บอกเล่า เสียก่อน 

  7.6.2 นึกร่างในใจขั\นที1  2 (อาจร่างโดยการเขียนก็ได้) คือทําประโยค บอกเล่า จากขั\นที1  1 

นั\น ให้เป็น Passive Voice โดยถือหลักจากข้อ  7.1- 7.5 

  7.6.3 เมื1 อเราได้ประโยค  Passive Voice  จากขั\นที1  2 แล้ว เราก็เปลี1 ยนกลับให้เป็นรูป 

คําถาม อีกทีหนึ1 ง ซึ1 งประโยคนี\แหละจะมีภาวะเป็น Passive ด้วย และเป็น คําถามด้วย ตามที1 เราต้องการ  

Example.  

 1)  Active  Did he eat that apple ? 

  นึกร่าง  ขั\นที1  1 เปลี1 ยนเป็น บอกเล่า : He ate that apple. 

    ขั\นที1  2  ทําให้เป็น Passive   : That apple was eaten by him. 

  จากขั\นที1  2 นี\ เราเปลี1 ยนกลับให้เป็นรูปคําถามอีกครั\งหนึ1 ง ก็จะได้ Passive Voice ตามที1

  เราต้องการคือ    Was that apple eaten by him ? 

 2)  Active  Is she writing a letter ? 

  นึกร่าง  ขั\นที1  1 เปลี1 ยนเป็น บอกเล่า : She is writing a letter. 

    ขั\นที1  2  ทําให้เป็น Passive   : A letter is being written by her. 
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  จากขั\นที1  2 นี\ เราเปลี1 ยนกลับให้เป็นรูปคําถามอีกครั\งหนึ1 ง ก็จะได้ Passive Voice ตามที1

  เราต้องการคือ   Is a letter being written by her ? 

 

 3)  Active  Have you eaten your breakfast ? 

  นึกร่าง  ขั\นที1  1 เปลี1 ยนเป็น บอกเล่ม : You have eaten your breakfast. 

ขั\นที1  2   ทําให้เป็น Passive         : Your breakfast has been eaten  

      by you. 

  จากขั\นที1  2 นี\ เราเปลี1 ยนกลับให้เป็นรูปคําถามอีกครั\งหนึ1 ง ก็จะได้ Passive Voice ตามที1

  เราต้องการคือ   Has your breakfast been eaten (by you) ? 

 

 7.7 ถ้ารูปประโยค Active Voice มีลักษณะเป็นคําสัj ง, ขอร้อง หรือคําถามทีj เริj มต้นด้วย 

Who , When , Why , Where , What , etc. มีหลักดังนีr 

 1) Active  : Kill him ! 

  Passive : Let him be killed ! 

 2) Active  : Ring the bell ! 

  Passive : Let the bell be rung ! 

 3) Active  : Close that door. 

  Passive : Let that door be closed. 

 4) Active  : Who broke that glass ? 

  Passive : By whom was that glass broken ? 

 5) Active  : Why do you beat her ? 

  Passive : Why is she beaten by you ? 

 6) Active  : Where did you meet her ? 

  Passive : Where was she met by you ? 

คําอธิบาย  ประโยคคําสั1 งดังตัวอย่างที1  1) , 2) , 3)  ข้างบน เมื1 อจะเปลี1 ยนเป็นรูป Passive Voice เรา

ปฏิบัติเป็นขั\นตอน คือ  (1) เขียน Let ไว้ข้างหน้า ;  (2) หยิบ Object รูปเดิมจากประโยค Active   มาเขียน 

( สังเกต him ไม่ต้องเปลี1 ยนกลับเป็น he ;  (3) ใส่ be ; (4) หยิบกริยาจากประโยค Active มาเขียนเป็น V3  

(กริยาช่อง 3) ไว้ต่อจาก be ; ทั\งนี\เราละ by you ไว้ในฐานที1 เราเข้าใจแล้วเสมอไป 

     ประโยคคําถามดังตัวอย่างที1   4) , 5) , 6)  ข้างบนนี\ เราก็ถือหลักง่าย ๆ ว่า : Who ต้อง

เปลี1 ยนเป็น By whom แล้ววางไว้หน้าประโยคเสมอ; ส่วน  Why  และ Where นั\นคงไว้ตามเดิม แล้ว

เปลี1 ยนส่วนที1 เหลือให้เป็น Passive. 
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UNIT 8                                      

                               GENERAL TERMS IN DAILY LIFE 

(คําศัพท์ที; ใช้ในชีวิตประจําวัน)   

 8.1 Time of the Day:   

           morning, noon, afternoon, evening, night  ภาษาไทยที7 ใช้ว่า “ในเวลา...” นัDน ในภาษาอังกฤษ
ใช้ preposition ต่างกันดังนีD  
           เวลาเช้า                     = in the morning   
           เวลาเที7 ยง                   = at noon   
           เวลาบ่าย                   = in the afternoon   
           เวลาเย็น                    = in the evening   
          เวลากลางคืน              = at night   
           ระหว่างเวลากลางคืน     = during the night   
 นอกจากนีDยังมีที7 ควรสนใจอีก คือ   
           all day long                 = ตลอดวัน   
           all night long               = ตลอดคืน   
           all day all night           = ทัDงวันทัDงคืน   
           all year round              = ตลอดปี   
 
 8.2 การบอกเวลา มีวิธีปฏิบัติอยู่ 2 วิธี   
               8.2.1   แบบอังกฤษ มีรายละเอียดดังนีD.-   
                   8.2.1.1  เมื7 อเข็มยาว (เข็มนาที) ยังไม่ถึงเลข 6 ใช้ past   
                                                                        
                    

เฉพาะจํานวนนาทีเป็น  5,  10,  15,  20,  25 นาที  ไม่ต้องมีคําว่า   minutes ก็ได้   เช่น เวลา 
14.10 นาฬิกา พูดว่า   

                  It is ten minutes past two.   

                  = It’s ten minutes past two.   

                  = It’s ten past two. (ไม่ต้องใช้คําว่า minutes)   

                  = Ten minutes past two. (ไม่ใช้ It’s ก็ได้)   

   เวลา 8.25 นาฬิกา   
                  It is twenty-five minutes past eight.   

                  = It,s twenty-five minutes past eight.   

                  = It,s twenty-five past eight.   
                  = Twenty-five minutes past eight.   
                  = Twenty-five past eight.   
              
 
 

 It is + จํานวนนาที + past + ชั; วโมงที; ผ่านมา                   
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 ถ้าหากจํานวนที7 ไม่ลงท้ายด้วย 5 หรือ 0 จะทิDงคําว่า minutes ไม่ได้ เช่น  
               เวลา 8.23 นาฬิกา   

                   ต้องพูดว่า It’s twenty-three minutes past eight.   

                   อย่าพูดว่า It’s twenty-three past eight.   
               8.2.1.2 เมื7 อเข็มยาว (นาทีเลยเลข 6 ไปแล้วใช้ to)   
                                    It is + จํานวนนาที + to + ชั; วโมงที; จะมาถึง              

                       เวลา 8.35 นาฬิกา (= อีก 25 นาที จะถึงเวลา 10 นาฬิกา)   
                   It is twenty-five minutes to nine.   

                   = It’s twenty-five to nine.   
                   = Twenty-five to nine.   
                เวลา 8.50 นาฬิกา (= อีก 10 นาที จะถึง 10 นาฬิกา)   
                   It is ten minutes to nine.  = Ten to nine.   
             8.2.1.3 เมื7 อเข็มยาวอยู่เลข 6 (ครึ7 งชั7 วโมงพอดี)  
 

                         เวลา  8.30 นาฬิกา = It’s half past eight.   

                   เวลา 15.30 นาฬิกา = It’s half past three.   
              8.2.1.4 เมื7 อเข็มยาว (นาที) อยู่ที7 เลข 3 (ผ่านมา 15 นาที)   
 

                         เวลา  10.15 นาฬิกา = It’s a quarter past nine.   

                   เวลา 16.15 นาฬิกา = It’s a quarter past four.   
              8.2.1.5 เมื7 อเข็มยาว (นาที) อยู่ที7 เลข 10 (อีก 15 นาที จะถึงชั7 วโมงใหม่)   
 

                         เวลา  8.45 นาฬิกา = It’s a quarter to nine.   

                    เวลา 15.45 นาฬิกา = It’s a quarter to four.   
 
                8.2.2 การบอกเวลาแบบอเมริกัน (นิยมในปัจจุบัน) จะบอกชั7 วโมงและนาทีได้เลยทีเดียว   
เช่น ในการพูดทั7 ว ๆ ไป ในการอ่าน เช่น อ่านจากหนังสือ อ่านจากรายงาน อ่านจดหมาย   
           วิธีอ่าน (หรือจะพูดก็ได้) อ่านเฉพาะตัวเลขเท่านัDน เช่น   
                    8.30    =   Eight thirty   
                   15.50  =   Three fifty   
                    6.20    =   Six twenty   
           หมายเหตุ   
              8.2.2.1 การบอกแบบนีD อาจจะมีคําว่า AM. (Ante Meridian) (Latin)   
                  = before noon หรือ P.M. (Post Meridian) (Latin)   
                  = afternoon   

8.2.2.2 คําว่า ตรง ใช้ว่า Sharp เช่น   

                  8 นาฬิกาตรง   =   eight o’clock sharp.   
 

 It is + half past + ชั; วโมงที; ผ่านมา                                                   

 It is + a quarter past + ชั; วโมงที; ผ่านมา                    

      It is + a quarter to + ชั; วโมงที; จะถึง                    
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              8.2.2.3 คําว่า ตัDงนาฬิกากับ ใช้ Set a watch by   
                  I set my watch by the radio this morning.   
                  เมื7 อเช้านีDผมตัDงนาฬิกาจากวิทยุ   
 
          8.3 Days of the week.   

             1. วันอาทิตย์              =       Sunday   
             2. วันจันทร์                =       Monday   
             3. วันอังคาร               =       Tuesday   
             4. วันพุธ                   =        Wednesday   
             5. วันพฤหัสบดี           =       Thursday   
             6. วันศุกร์                  =       Friday   
             7. วันเสาร์                 =        Saturday   
 
          8.4 Months of the year   
             1. January                =       เดือนมกราคม   
             2. February               =       เดือนกุมภาพันธ์   
             3. March                  =       เดือนมีนาคม   
             4. April                    =       เดือนเมษายน   
             5. May                     =       เดือนพฤษภาคม   
             6. June                    =       เดือนมิถุนายน   
             7. July                     =       เดือนกรกฎาคม   
             8. August                  =       เดือนสิงหาคม   
             9. September            =       เดือนกันยายน   
            10.October                 =       เดือนตุลาคม   
            11.November              =       เดือนพฤศจิกายน   
            12.December              =       เดือนธันวาคม   
 
          8.5 DATES การเขียนวันที;  (วัน, เดือน, ปี)  
             วันที7  1 มกราคม 110107   
                 1 St. January 110107   
                 1 January 110107   
                 January 1, 11061   
                 1 / 1 / 107   
                 1 : 1 : 107   
                 1 . 1 . 107   
 วิธีอ่าน   
            (1)  ถ้าเขียนตามลําดับ วัน, เดือน, ปี ต้องอ่านตามลําดับ เช่น   
                1 St. January 110107        = The first of January nineteen ninety - seven   
                22   June 2540 B.E.    = The twenty-second of June twenty - five forty B.E.                                    
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                10 / 12 / 110100             = The ninth of December nineteen ninety.       
            (2) ถ้าเขียนเดือนก่อน เอาวันที7 ตามหลัง จะอ่านเดือนก่อนหรือจะอ่านวันที7 ก่อนก็ได้   
                January 1, 11080          = January the first, nineteen eighty.   
                          หรือ               =  The  first  of January nineteen   eighty.                                       
                June 22, 25010           = June the twenty - second, twenty   five - oh - nine.                                        
                          หรือ               =  The twenty - second  of June  twenty  five oh nine.     
  
           8.6 Means of Travel   
             การเดินทางด้วยวิธีต่าง ๆ ใช้ preposition ต่างกัน คือ   
      By....... by train        =  โดยรถไฟ              by bus              =  โดยรถประจําทาง   
      by car                =  โดยรถยนต์                  by bicycle        =  โดยรถจักรยาน   
      by plane                  =  โดยเครื7 องบิน                 by tram             =  โดยรถราง   
      by boat                    =  โดยทางเรือ                    by land             =  โดยทางบก   
      by sea                      =  โดยทางทะเล                  on a camel       =   ด้วยอูฐ = ขี7 อูฐ              
      On....... on foot         =  โดยเท้า, ด้วยเท้า            on a donkey   =  ด้วยลา (ขี7 ลาไป)          
      on a horse หรือ on horse back     =  โดยขี7 ม้า  
         
           8.7 Sports   
              boxing             =   มวย (to box)                 skating        =   เล่นสเก็ต (to skate)   
              wrestling          =   มวยปลํDา (to wrestle)      ski-ing         =   เล่นสกี (to ski)   
              swimming         =   ว่ายนํDา (to swim)          fishing         =   ตกปลา (to fish)    
              running             =   วิ7 ง (to run)                   shooting      =   ยิงปืน (to shoot)   
              jumping             =   กระโดด (to jump)         riding          =   ขี7 ม้า (to ride)   
 

8.8 ศัพท์เกี; ยวกับร่างกาย   
              hair                     =     เส้นผม             eye-brow     =        คิDว   
              head                     =     ศรีษะ                eye-lash      =        ขนตา   
              fore-head             =     หน้าผาก           nose              =        จมูก   
              eye                       =     ตา                   cheek            =        แก้ม   
              lip                         =     ริมฝีปาก            neck             =        คอ   
              mouth                 =     ปาก                 shoulder         =        ไหล่   
              tongue                =     ลิDน                   arm               =        แขน   
              tooth                   =     ฟัน                                 elbow                 =        ข้อศอก          
              wrist                    =     ข้อมือ                             toe                    =        นิDวเท้า   
              hand                   =      มือ                     trunk                =        ลําตัว   
              finger                  =     นิDว                    knee                 =        เข่า   
              hip                       =     ตะโพก               foot                   =        เท้า   
              leg                       =     ขา                     nail                   =        เล็บ   
              ankle                     =     ข้อเท้า                            stomach           =       กระเพาะอาหาร, ท้อง   
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        8.10 ศัพท์เกี; ยวกับครอบครัว   

             father                   =     พ่อ                     boy-friend         =       เพื7 อนชาย   
             mother                 =     แม่                      girl-friend          =       เพื7 อนหญิง   
             grandfather         =     ปู่, ตา                  nephew           =       หลานชาย   
             grandmother       =     ย่า, ยาย               niece                =       หลานสาว   
             uncle                   =     ลุง, อา                 cousin              =       ลูกพี7 , ลูกน้อง   
             aunt                     =     ป้า, น้า                 man                =       ผู้ชาย   
             son                      =     บุตรชาย               woman             =       ผู้หญิง   
             daughter             =     บุตรหญิง              boy                  =      เด็กผู้ชาย   
             girl                       =     เด็กผู้หญิง            servant             =      คนรับใช้   
             gentleman           =    สุภาพบุรุษ            adopted son    =      บุตรบุญธรรม   
             lady                     =    สุภาพสตรี             step father        =      พ่อเลีDยง   
             child                    =    เด็ก                     sister in law      =      พี7 สะใภ้, น้องสะใภ้    
             brother                =   พี7 ชาย, น้องชาย      brother in law   =      พี7 เขย, น้องเขย   
             sister                   =   พี7 สาว, น้องสาว         
 
        8.10 ศัพท์เกี; ยวกับผัก และผลไม้   
             pineapple           =   สัปปะรด                tomato               =       มะเขือเทศ   
             cucumber           =   แตงกวา                custard apple   =       น้อยหน่า   
             guava                 =   ฝรั7 ง                     mango              =       มะม่วง   
             grape                  =   องุ่น                     tamarind            =       มะขาม   
             sugar-cane         =   อ้อย                     longan              =       ลําใย   
             cabbage             =   กะหลํ7 าปลี              papaya              =       มะละกอ   
             pepper                =   พริกไทย               onion                =       หัวหอม  
             apple                   =   แอบเปิDล                lichee                =       ลิDนจี7    
             durain                  =   ทุเรียน                  water-melon      =       แตงโม 
             mangosteen        =    มังคุด                egg-plant          =       มะเขือ 
             
          8.11 คําย่อทั; วไปที; ควรทราบ   
                etc.                      =    et cetera (and so on, and so forth, and others.)  
                V.I.P.                    =    Very Important Person.   
                F.B.I.                    =    Federal Bureau of Investigation.   
                SEATO        =    South East Asia Treaty Organization.   
                MAP               =    Military Assistance Program.   
                M.P.               =    Military Police.   
                JUSMAG      =    Joint United Stated Military Advisory Group.   
                AWOL            =    Absent Without Official Leave.   
                POW              =    Prisoner of War.   
                C.I.A.              =    Central Intelligence Agency.   
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                SALT              =    Strategic Arms Limitation Treaty. (Talk)   
                ASEAN          =    Association of South East Asian Nations.   
                HQ                =    Headquarters.   
                BOQ              =    Bachelor Officers Quarters.   
                BX               =    Base Exchange.   
                R.T.A.             =    Royal Thai Army.   
                R.T.N.             =    Royal Thai Navy.   
                R.T.A.F.          =    Royal Thai Air Force.   
                P.T.              =    Physical Training.   
                B.E.           =    Buddhist Era.   
                T.K.O.      =    Technical Knock Out.   

                X’mas         =    Christmas.   
                P.O.                =    Post Office.   
                UN         =    United Nations.   
                OPEC          =    the Organization of Petroleum Exporting Countries.                                
                CNN            =    Cable News Network.   
                NASA       =    The National Aeronautics and Space Administration. 
       IMF.    =    International Monetary Fund. 
     ARF.   =    Asian Regional Forum. 
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UNIT 10  

                                         MILITARY TERMINOLOGY  
(ศัพท์ทหาร)  

   
 10.1 อักษรย่อ ที; ใช้ในการพูดวิทยุ (A - Z)   

 A               =  ALPHA            N           =  NOVEMBER               
B             =  BRAVO   O                   =          OSCAR 

  C    =  CHALIE   P       =  PA-PA   
  D    =  DELTA   Q      =  QUEBEC   
  E    =  ECHO    R          =  ROMEO    
            F    =  FOX-TROT   S    =  SIERRA  
   G   =  Golf  T  =  Tango  
            H    =  HOTEL   U    =  U-NI-FORM   
            I    =  INDIA    V    =  VICTOR   
            J              =  LIMA   W    =  WHIS-KEY   
            K  =  KILO  X    =  X-RAY   
  L  = LIMA  Y    =  YANKEE   
  M    =  MIKE    Z    =  ZULU   
             
      10.2 เหล่าทหารของกองทัพบก (ARMY CORPS)   
           1. ทหารราบ           =  INFANTRY   
           2. ทหารม้า            =  CAVALRY   
           3. ทหารปืนใหญ่        =  ARTILLERY   
           4. ทหารช่าง           =  CORPS OF ENGINEER   
           5. ทหารสื7 อสาร         =  SIGNAL CORPS   
           6. ทหารพลาธิการ       =  QUARTER MASTER CORPS   
           7. ทหารขนส่ง         =  TRANSPORTATION CORPS   
           8. ทหารแพทย์          =  MEDICAL CORPS   
          9. ทหารการเงิน        =  FINANCE CORPS   
         10.ทหารสรรพาวุธ       =  ORDNANCE CORPS   

         11.ทหารพระธรรมนูญ        =  JUDGE ADVOCATE GENERAL’S CORPS    
         12.ทหารดุริยางค์        =  BAND   
         13.ทหารแผนที7          =  CORPS OF SURVEY   

         14.ทหารสารบรรณ           =  ADJUTANT GENERAL’S CORPS   
         15.ทหารสารวัตร        = CORPS OF MILITARY POLICE   
         16.ทหารการสัตว์        =  VETERINARY CORPS   
         17.ทหารการข่าว        =  INTELLIGENCE CORPS 
   
 

admin
 9
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 10.3 ยศทหารบก (ARMY RANKS)   
     10.3.1 นายทหารชัDนสัญญาบัตร (OFFICER)   

            1. จอมพล           =  FIELD MARSHAL   
            2. พลเอก            =  GENERAL (GEN)   
            3. พลโท            =  LIEUTENANT GENERAL (LT.GEN)   
            4. พลตรี             = MAJOR GENERAL (MAJ.GEN)   
            5. พันเอกพิเศษ   =  SENIOR COLONEL (COL.)   
            6. พันเอก            =  COLONEL (COL.)   
            7. พันโท              =  LIEUTENANT COLONEL (LT.COL) 
  8. พันตรี  =  MAJOR (MAJ.)   
            9. ร้อยเอก           =  CAPTAIN ( CAPT.)  
                       10.ร้อยโท            =  FIRST LIEUTENANT  (1LT.) 
                       11.ร้อยตรี            =  SECOND LIEUTENANT (2LT.) 
    10.3.2 นายทหารชัDนประทวน (NON-COMMISSIONED-OFFICER) (NCO.)   

            1. จ่าสิบเอก         =        SERGEANT MAJOR FIRST CLASS (SM1)  
            2. จ่าสิบโท           =        SERGEANT MAJOR SECOND CLASS (SM2)   
            3. จ่าสิบตรี          =  SERGEANT MAJOR THIRD CLASS (SM3) 
            4. สิบเอก             =  SERGENT (SGT.) 
            5. สิบโท              =  COPORAL (CPL.) 
            6. สิบตรี              =  PRIVATE FIRST CLASS (PFC.) 
            7. สิบตรีประจําการ    =  PRIVATE FIRST CLASS (PFC.)   
            8. พลทหาร           =  PRIVATE   
            9. ทหารเกณฑ์       =  ENLISTED MAN   
 
 10.4 หน่วยกองทัพบกที; น่าสนใจ   
           1. กรมกําลังพลทหารบก   (DIRECTORATE OF PERSONNEL)   
           2. กรมข่าวทหารบก   (DIRECTORATE OF INTELLIGENCE)   
           3. กรมยุทธการทหารบก   (DIRECTORATE OF OPERATIONS)   
           4. กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก  (DIRECTORATE OF LOGISTICS)   
           5. กรมการเงินทหารบก   (FINANCE DEPARTMENT)   

           6. กรมจเรทหารบก   (INSPECTOR GENERAL’S DEPARTMENT)   
           7. กรมสารวัตรทหารบก   (MILITARY POLICE DEPARTMENT)   
           8. กรมสวัสดิการทหารบก  (SPECIAL SERVICE DEPARTMENT)   
           9. กรมการทหารช่าง   (ENGINEER DEPARTMENT)   

10.กรมยุทธโยธาทหารบก  (POST ENGINEER DEPARTMENT)   
11.กรมการรักษาดินแดน  (TERRITORIAL DEFENSE)   
12.กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ARMY TRAINING CENTER)   

           13.ศูนย์การทหารราบ   (INFANTRY CENTER)   
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           14.ศูนย์สงครามพิเศษ   (SPECIAL WARFARE)   
           15.กองทัพภาค    (ARMY AREA)   
           16.มณฑลทหารบก   (MILITARY CIRCLE)   
           17.จังหวัดทหารบก            (MILITARY DISTRICT)   
           18.ส่วนการศึกษา   (TRAINING STAFF)   
           19.ฝ่ายเสนาธิการ   (GENERAL STAFF)   
           20.ฝ่ายกิจการพิเศษ   (SPECIAL STAFF)   
           21.ส่วนกําลังรบ    (COMBAT FORCES)   
           22.ส่วนสนับสนุนกําลังรบ        (COMBAT SUPPORT UNIT)   
           23.สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารบก  (OFFICE OF ARMY ATTACHE)   

 

10.5 คําศัพท์เกี; ยวกับโรงเรียนสถานศึกษา และส่วนต่าง ๆ   
            1. ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE   : โรงเรียนเสนาธิการ   
            2. ARMY WAR COLLEGE       : วิทยาลัยการทัพบก   
            3. PSYCHOLOGICAL WARFARE SCHOOL   : โรงเรียนสงครามจิตวิทยา   
           4. LOGISTICAL SCHOOL       : โรงเรียนส่งกําลังบํารุง   
   5. INFANTRY SCHOOL       : โรงเรียนทหารราบ   

6. CAVALRY SCHOOL       : โรงเรียนทหารม้า   
7. ARTILLERY SCHOOL       : โรงเรียนทหารปืนใหญ่   
8. ENGINEER SCHOOL หรือ      : โรงเรียนทหารช่าง      
    SCHOOL OF MILITARY ENGINEERING  

           9. SIGNAL SCHOOL        : โรงเรียนทหารสื7 อสาร   
            10.TRANSPORTATION SCHOOL      : โรงเรียนทหารขนส่ง   
            11.ORDNANCE SCHOOL       : โรงเรียนสรรพาวุธ   
            12.QUARTERMASTER SCHOOL      : โรงเรียนพลาธิการ   
            13.MILITARY POLICE SCHOOL      : โรงเรียนสารวัตร   
            14.ADJUTANT SCHOOL       : โรงเรียนสารบรรณ   
            15.FINANCE SCHOOL       : โรงเรียนการบิน   
            17.HEADQUARTERS ROYAL THAI ARMY     : กองบัญชาการกองทัพบก   
            18.ARMY         : กองทัพบก   
            19.FIELD ARMY        : กองทัพสนาม   
            20.CORPS         : กองทัพน้อย   
            21.DIVISION         : กองพล   
            22.BRIGADE         : กองพลน้อย   
            23.REGIMENT COMBAT TEAM      : กรมผสม   
            24.REGIMENT        : กรม   
            25.BATTALION        : กองพัน   
            26.COMPANY         : กองร้อย   
            27.PLATOON         : หมวด   
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            28.SECTION      : ตอน   
            29.SQUAD      : หมู่   
            30.ORGANIC UNITS     : หน่วยขึDนตรง (นขต.)   
               
 10.6 คําศัพท์เครื; องหมาย ,เครื; องแบบทหาร (MILITARY INSIGNIA AND UNIFORM)   

 1. เครื7 องหมายยศ    (GRADE INSIGNIA)   
           2. เครื7 องหมายเหล่า    (BRANCH INSIGNIA)   
           3. เครื7 องหมายสังกัด    (UNIT INSIGNIA)   
           4. เครื7 องแบบ     (UNIFORM)   
           5. เครื7 องแบบชุดขาว    (ARMY WHITE UNIFORM)   
           6. เครื7 องแบบชุดเขียวคอแบะ   (ARMY GREEN UNIFORM)   
           7. เครื7 องแบบชุดสนาม    (FIELD UNIFORM)   
           8. หมวกทรงอ่อน    (BERET)   
           9. หมวกฝึก     (FATIGUE CAP)   
           10.รองเท้าเดินป่า    (JUNGLE BOOTS)   
           11.ร้องเท้าครึ7 งน่องสีดํา    (COMBAT BOOTS)   
           12.เหรียญ     (MEDAL)   
           13.เหรียญกล้าหาญ    (BRAVERY MEDAL)   
           14.เหรียญชัยสมรภูมิ    (VICTORY MEDAL)   
             15.เหรียญราชการชายแดน                     (BORDER SERVICE MEDAL)   
 
 10.7 ศัพท์เกี; ยวกับเอกสาร  (DOCUMENTS)   
           1. ปกปิด    (RESTRICTED)   
           2. ลับ      (CONFIDENTIAL)   
           3. ลับมาก     (SECRET)   
           4. ลับที7 สุด              (TOP SECRET)   
           5. ปกติ      (ROUTING)   
           6. ด่วน      (PRIORITY)   
           7. ด่วนมาก     (IMMEDIATE)   
           8. ด่วนที7 สุด    (FLASH)   
 
 10.8 คําย่อทางทหารที; ควรรู้จัก   

             ¶) ข้อพิจารณาพืDนฐานของการยุทธด้วยวิธีรุก คือ " METT "   
               M  = MISSION       = ภารกิจ   
               E  = ENEMY        = ข้าศึก   
               T  = TERRAIN/WEATHER      = ภูมิประเทศ/ลมฟ้าอากาศ   
               T  = TROOPS AVAILABLE     = กําลังที7 มีอยู่ 
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   2) ข้อพิจารณาการเลือกพืDนที7  (Terrain Analysis) OCOKA 
   O = Observation and fields of fire. = การตรวจการพืDนที7 ยิง 
   C  = Cover and Concealment         = ปกปิด และกําบัง จากข้าศึก 
   O = Obstacles     = เครื7 องกีดขวาง 
   K = Key terrain     = ภูมิประเทศที7 เด่น 
   A = Avenues of approach   = เส้นทางเข้าออก 
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UNIT 10 

                                           SENTENCE (ประโยค) 

 ประโยค หมายถึงกลุ่มคําที7 มนุษย์เราแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือการเขียน เป็น
ตัวอักษรโดยมีความหมายสมบูรณ์ ซึ7 งทําให้ผู้ฟัง สามารถเข้าใจถ้อยคํา หรือเรื7 องราวน◌ั◌้น ๆ ได้กล่าว 
โดยทั7 วไป ประโยคอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะของแต่ละประเภทดังนีDคือ 
 10.1 ประโยคในลักษณะของ Purpose แบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังต่อไปนีã คือ 

  10.1.1 Declarative sentences. หมายถึงรูปประโยคที7 แสดงข้อความหรือกลุ่มคําที7 มี
ภาวะเป็นรูปบอกเล่า 
Example. 1) Bangkok is the capital of Thailand. 
  2) She has a red car. 
  3) Jack has two brothers and three sisters. 
  4) They are my friends. 
  10.1.2 Interrogative sentences. หมายถึงรูปประโยคที7 แสดงข้อความหรือกลุ่มคําที7 มี
ภาวะเป็นคําถาม 
Example. 1) What is the time by your watch ? 
  2) Have you finished your home work ? 
  3) Did she go to the party last night ? 
  4) Is she a nurse ? 
  10.1.3 Imperative sentences หมายถึงรูปประโยคที7 แสดงข้อความหรือกลุ่มคําที7 มี
ภาวะเป็นคําสั7 ง หรือขอร้อง 
Example. 1) Turn off the light in that room. 
  2) Please don’t make a loud noise. 
  3) Open the gate right away ! 
  4) Stand up ! 
  10.1.4 Exclamatory sentences หมายถึงรูปประโยคที7 แสดงข้อความหรือกลุ่มคําที7 มี
ภาวะเป็นการอุทาน 
Example. 1) What a just man he is ! 
  2) How nice of you to come ! 
  3) Oh, what a beautiful girl you are ! 
  4) Heh ! we are in a hurry ! 
หมายเหตุ  การแบ่งประโยคในลักษณะของ Purpose นีD เราถือว่าลักษณะใจความที7 เป็น รูปปฏิเสธ นัDน 
อาจแทรกรวมอยู่ในประโยคชนิดที7  10.1.1 - 10.1.4 ก็ได้ 
 10.2 ประโยคในลักษณะของ Arrangement แบ่งออกเป็น 5 ชนิดดังต่อไปนีãคือ 

  10.2.1 Periodic sentences หมายถึงรูปประโยคที7 มีใจความสําคัญอยู่ตอนท้าย ๆ ของ
ประโยค กล่าวคือ ผู้อ่าน หรือผู้พูดต้องอ่านหรือพูดให้จบประโยคเสียก่อนจึงจะทําให้ผู้ฟังเก็บหรือ เข้าใจ
ความหมายได้สมบูรณ์ 
Example. 1) If you want to improve your vocabulary, read a lot. 
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  2) In order to get well ,you must take this medicine. 
  3) Before going on a long trip through open country ,you should have your  

    car fixed. 
  10.2.2 Loose sentences หมายถึง รูปประโยคที7 มีใจความสําคัญอยู่ตอนต้น ๆ ของ
ประโยค. 
Example. 1) He won’t go downtown, because it is raining cats and dogs. 
  2) We won the match, although we didn’t have enough time to practice. 
  3) She finally went to France, even though she couldn’t speak French. 
  10.2.3 Balanced sentences หมายถึงรูปประโยคที7 มีลักษณะของไวยากรณ์เป็นไปใน
ทํานองเดียวกัน 
Example. 1) They enjoy dancing and smoking. 
  2) She likes to dance and to swim. 
  3) Poor administration will affect the morale of the instructors and the 
        progress of the students. 
 10.3 ประโยคในลักษณะของ Structure แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังต่อไปนีãคือ 

  10.3.1 Simple sentences. หมายถึงรูปประโยคที; มีกริยาแท้เพียงตัวเดียว 

Example. 1) He goes to school everyday. 
  2) They are swimming in the pool. 
  3) I have studied English for many years. 
  4) She wants to drink a full cup of milk. 
  5) My wife has been visiting her mother for several weeks. 
  6) This red coat and that blue scarf belong to Mary. 
  7) The blue shirt in that closet belongs to Mr. Smith.   
หมายเหตุ  กล่าวโดยทั7 ว ๆ ไปแล้ว Subject ส่วนมากมักจะอยู่หน้า Verb แต่ในบางกรณี Subject อาจจะ
อยู่หลัง Verb บ้างก็ได้  
Example. 1) Around the table were assembled the commanders. 
  2) There are many foreign students in my class. 
  3) Outside the main entrance stood the air police. 
  10.3.2 Compound sentences. หมายถึงรูปประโยคที7 ประกอบขึDนด้วย Simple 
sentence ตัDงแต่ 2 ประโยคขึDนไป ทัDงนีDโดยมี Coordinative Conjunction หรือ Conjunctive Adverb เป็น
ตัวเชื7 อม และที7 น่าสังเกตก็คือว่า เมื7 อเราตัดตัวเชื7 อมออกแล้ว Simple sentence แต่ละอันต่างก็ มี
ความหมายสมบูรณ์โดยไม่ขึDนแก่กันเลย 
Example. 1) They are playing, but Tom is working. 
  2) You must do it now, or I will punish you. 
  3) The Wright brothers built the first plane, and they flew it successfully. 
  4) He left the house late; however, he arrived at the station on time. 
  5) That student failed in the examination; so, he had to repeat the course. 
  6) She did not study hard; nevertheless, she passed the final test. 
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ข้อควรจํา  พึงสังเกตและจดจําไว้ให้ดีว่า ถ้า Compound sentence มี Conjunctive Adverb เป็นตัวเชื7 อม 
ให้ใช้เครื7 องหมาย semicolon ( ; ) ไว้ข้างหน้า และ comma ( , ) ไว้ข้างท้าย ดังตัวอย่าง ข้อ 4),5) และ 6) 
ข้างบน 
  10.3.3 Complex sentences หมายถึง รูปประโยคที7 ประกอบขึDนด้วยมุขยประโยค (Main 
Clause) อันหนึ7 ง กับอนุประโยค (Subordinate Clause) อีกตัDงแต่หนึ7 งอันขึDนไป กล่าวโดยทั7 ว ๆ ไปแล้ว 
Subordinate Clause จะไม่มีความหมายที7 สมบูรณ์ในตัวเอง หากแต่ว่ามีหน้าที7 ไปช่วยเสริม หรือขยาย
ความใน Main Clause ให้ได้ใจความสมบูรณ์ และชัดเจนยิ7 งขึDน ชนิดของอนุประโยคที7 รวม อยู่ใน 
Complex sentences นัDนมีอยู่ 3 ชนิด คือ 
   10.3.3.1 Subordinate Adjective Clause (หรือ Sub. Adjectival Clause)  อนุ
ประโยคนีDจะเริ7 มต้นด้วยคําว่าที7 มีความหมายว่า “ซึ7 ง” ( who , which , that , whom , where, whose ) 
และคําว่า “ซึ7 ง” นีD ขยาย Noun ที7 อยูติดชิดข้างหน้าของมัน ดังแผนผัง A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example. 
  1) This is the boy                    stole your money. 
 
  2) The street which ran from north to south was North Street. 
  3) The student who sat behind me lent me a pen. 
  4) The story that he told us was very interesting. 
  5) This is the house where my brother lives. 
  6) I knew the man whose name was John Smith. 
  7) It was the kind of work that he likes to do. 
  8) Those were the time when we had a lot of fun. 
  9) This is the place where I had an accident. 
             10) He was a person who enjoyed reading. 
             11) Mr. Jones whom the students like very much resigned. 
             12) The student who works harder will learn faster. 
          13) Abraham Lincoln who helped free the slaves was a great president. 
 
10.3.3.2 Subordinate Adverb Clause (หรือ Sub.Adverbial Clause)  หมายถึง อนุประโยคที7 ทําหน้าที7  
ขยายกริยาใน Main Clause ดังแผนภาพข้างล่าง 
 
 

who 

มุขยประโยค 
อนุประโยค 

Noun 
ซึ7 ง 

  ขยาย 

แผนผัง A 
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Example. 
  1) The police came after the thief had gone away. 
  2) He put the tape recorder where everyone could use it. 
  3) The speaker spoke as though he knew his subject very well. 
  4) He saved money so that he might buy a car. 
  5) He was so tired that he fell asleep. 
  6) He went to bed because he was sleepy. 
  7) He is as tall as you. (“are tall” is understood) 
  8) He works harder than most students do. 
  9) I will open the door if someone knocks. 
            10) It is too late to change plans now, although your plan is good. 
10.3.3.3 Subordinate Noun Clause (หรือ Sub. Noun clause.) คือ อนุประโยคที7 ทําหน้าที7 เป็น  
ประธาน หรือกรรมของกริยาใน Main clause หรือ เป็น Complement (ดังแผนภาพข้างล่าง) 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example. 1) When he will arrive is not certain. 
  2) I heard that he would come back again. 

มุขยประโยค 

อนุประโยค 

Verb 

  ขยาย 

Verb 

มุขยประโยค 
อนุประโยค 

มุขยประโยค 

อนุประโยค 

กรรม หรือ Complement 

Verb 

   ประธาน 

แผนผัง B 

แผนผัง C 
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  3) His excuse is that he was sick. 
  4) What he told us is true. 
  5) They said that this book is a good book. 
  6) John explained why he was late. 
  7) The truth is that he is the best student. 
  8) We talked about what they had done. 
  9) You said that he made many mistakes in his exercises. 
           10) He decided that it was time to attack. 
 
ข้อควรจํา  พึงสังเกตว่า Subordinate Noun Clause นัDนทําหน้าที7 เสมือนหนึ7 ง คํานาม และเมื7 ออยู่ ใน
ประโยคแล้วจะต้องตัDงคําถาม “What” ได้เสมอ 
ข้อยกเว้นพิเศษ 

 ถ้าในประโยคใหญ่มีกริยาต่อไปนีD request , suggest , recommend , beg , require , insist , 
order , ask , demand , desire , urge และกริยาเหล่านีDมี “that” ตามหลัง หรือประโยคใหญ่นัDน ขึDนต้น
ด้วย It is necessary that...., It is essential that...., It is important that...., ในประโยคเล็ก เราอาจละ 
Should ได้ทัDงในด้านการอ่าน, การพูด และการเขียน เช่น  
Example. 1) I suggested that working hours be reduced next year. 
  2) We beg that he stop drinking and smoking. 
  3) The commander insisted that all traffic violation be reported to the 

     headquarters within two hours. 
  4) The manager ordered that every employee finish his work before 6 p.m. 
  5) I ask that I be allowed to wear civilian clothes. 
  6) It is necessary that Captain Visanu teach English in this school. 
  7) It is important that you stay in this office during working hours. 
  8) It is required that the applicant be over 21 years of age. 
  9) It is recommended that he speak to the chief as soon as possible. 
            10) It is essential that the new students attend the meeting tomorrow. 
หมายเหตุ  จากตัวอย่างข้างบน กริยาตัวหลังตัวอักษรเอียงได้ละ Should ไว้ในฐานที7 เข้าใจแล้ว ทัDงนีD
หมายความว่าเวลา อ่าน , พูด หรือ เขียน เราจะใส่ should ก็ได้ หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่นักภาษาส่วนมาก ไม่
นิยมใส่ “should” 
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UNIT 11  

                                   CONVERSATION (บทสนทนา)  

      กล่าวนํา  จุดมุ่งหมายสําคัญยิ7 งในการศึกษาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน คือ การนําเอาความรู้ที7 ได้ 
ศึกษามา  ไปใช้ติดต่อสนทนาพาที  กับเจ้าของภาษา  หรือ   ชาวต่างประเทศที7  พูดภาษาอังกฤษได้  ใน
ปัจจุบันเนื7 องจากการติดต่อกับต่างประเทศเป็นไปโดยสะดวก  อย่างที7 เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเป็นยุค
โลกาภิวัฒน์   (Globalization)  ดังนัDน โลกจึงดูเหมือนแคบเข้า  ความจําเป็นที7 จะต้องติดต่อกับชาวต่าง 
ประเทศ ในทางการศึกษา ทางทูต การค้า การท่องเที7 ยว ฯลฯ จึงมีมากขึDน ความจําเป็นที7 จะใช้ภาษา 
อังกฤษก็มีมากขึDน ภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนประตูเข้าสู่แหล่งข้อมูลข่าวสาร ทางด้าน การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร  
      อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาอังกฤษเพื7 อการสนทนา (English Conversation) ให้ได้ถึงขัDน สนทนา
พาที7 นัDนเป็นเรื7 องยาก ดังที7 เราก็เห็นแล้วว่าทัDงการสอนในโรงเรียนชัDนมัธยมหรือขัDนมหาวิทยาลัย ก็ตาม   
มิได้มุ่งในเรื7 องสนทนาเป็นอันดับแรก  
      นอกจากนีDในการสนทนาภาษานัDน   มีสิ7 งหนึ7 งที7 จะต้องคํานึงถึง  นอกจากเราสามารถใช้ภาษา 
อังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้ว เรายังต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามกาละเทศะถูกต้องตาม 
ประเพณีของเจ้าของภาษา หรือค่านิยมของเขา  
      ดังนัDนเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาเป็นการสนทนานัDน เป็นอีกระดับหนึ7 งที7 สูงขึDนกว่าการเรียนภาษา 
แค่ในชัDนเรียน เพราะเราต้องคํานึงถึงทัDงหลักภาษาและ ภาษากาย (Body language) และวัฒนธรรม 
(Custom) และอีกหลายอย่างเพื7 อที7 จะให้การสนทนาประสบความสําเร็จ  
      ในบทเรียนนีD   ได้นําสํานวนการสนทนา ในสถานการณ์ต่าง ๆ มาเป็นตัวอย่าง เพื7 อนักเรียนจะได้  
จดจํานําไปใช้ให้ถูกต้อง  

     11.1 การทักทายปราศรัย (Greetings) คําทักทายในความหมายว่า "สวัสดี" ที7 ใช้เสมอๆ มีดังต่อไปนีD 
คือ  
            1) Good morning  
            2) Good afternoon  
            3) Good evening  
            4) Hello  
            5) Hi  
     หมายเหตุ  1-3 มักจะออกเสียง Good เบามาก  
      
วิธีใช้  
Þ Good morning ใช้ตัDงแต่เช้าจนถึงเที7 ยง ถ้าไม่มีนาฬิกาติดตัว ก็ใช้จนถึงก่อนรับประทานอาหาร 

กลางวัน  ใช้ทั7 วไปกับผู้ใดก็ได้  
Þ Good afternoon  ใช้ตัDงแต่บ่ายไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน หรือ ราวหกโมงเย็น  
Þ Good evening คํานีDมักเข้าใจกันผิด ส่วนมากมักจะแปลคํา evening ว่าเย็น อันที7 จริง evening  ต้อง

เป็นเวลาหลังหกโมงเย็น คือ คํ7 าแล้ว  
Þ Good night  ไม่ใช้ในการทักทายกันเป็นอันขาด  จึงไม่ควรนํามาปะปนกัน  คํา Good night จะใช้ได้ 

ก็ต่อเมื7 อ  จะจากกันในตอนกลางคืนเท่านัDน  
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Þ Hello  ใช้เฉพาะเพื7 อนฝูงที7 สนิทหรือในการทักทายที7 มิได้เป็นพิธีการ ไม่ใช้กับผู้ใหญ่ อาจใช้กับ พ่อแม่
หรือผู้ที7 สนิทกันได้ในบางโอกาส  

Þ Hi เป็นคําสัDน ๆ  ของ  Hello ใช้ในกรณีเดียวกัน   ใช้ในโอกาสที7 เป็นกันเองมากๆนอกจากคํา Greeting 
ที7 กล่าวถึงมาแล้ว  ยังมีคําอื7 นที7 แม้จะใช้น้อยกว่าแต่ก็นิยมกันอยู่มาก เช่น    

        1) How do you do.  
        2) Greetings  
        3) Good day  
        - How  do  you  do ?  อย่าปะปนกับ  How  are  you ?  เป็นอันขาดเพราะ  How do you do ? 
แปลว่า สวัสดี เหมือนกับคํา Greeting  แต่จะใช้เฉพาะกับคนที7 พบหรือรู้จักกันเป็นครัDงแรก  ใช้ทัDงกลางวัน 
และกลางคืน  เป็นรูปคําถามที7 ไม่ต้องการคําตอบ   ผู้พูดตอบต้องพูด  How do you do ? เช่นเดียวกัน  
        - Greeting ใช้เช่นเดียวกับ Hello คือระหว่างเพื7 อนสนิท  
        - Good day ใช้ในหนังสือเก่า ๆ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว แต่นิยมใช้ในประเทศ Australia 
     11.2 หลังจากที; ทักทายกันด้วย  คําว่า  “สวัสดี”  แล้ว แทนที7 จะถามแบบไทยว่า “ไปไหนมา ?”  
“จะไปไหน ?” “กินข้าวหรือยัง ?” ในภาษาอังกฤษจะถามถึงสุขภาพของอีกฝ่ายหนึ7 งทันที  ทัDงนีDถือเป็น 
สิ7 งจําเป็นด้วย คือ ควรฝึกให้เป็นการพูดติดปาก  วิธีถามมีดังนีD  
        - How are you?  
        - How are you today?   
        - How are you this morning?  
        - How are you this afternoon?  
        - How are you this evening?  
     
 วิธีใช้  
Þ ‘How are you?’ คํานีDมีการออกเสียงสองแบบ ผู้ถามคนแรกมักจะใช้เน้นธรรมดา คือ  
เน้นหนักที7  "are" ส่วนผู้ตอบ  เมื7 อจะถามต้องจะเน้นหนักที7  "you" ความหมายของคําถามนีDก็คือ "คุณเป็น
อย่างไรบ้าง?"  ข้อ 2,3,4,5 ใช้แบบเดียวกับแบบที7 หนึ7 ง เพียงแต่ว่าเติมเวลา this morning , this afternoon 
ฯ เข้าไปเพื7 อให้ฟังดูแล้วแปลกหูออกไปบ้าง  ผู้ใช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับเวลา  
Þ How have you been?  ใช้เมื7 อไม่พบกันเสียนานการใช้ Present Perfect Tense เป็นการแสดงถึง 

อดีต เรื7 อยมาจนถึงปัจจุบัน  
Þ หลังจากที7 ทักทายว่า สวัสดี และการถามถึงสุขภาพแล้ว ที7 นีDก็มาถึงฝ่ายผู้ตอบบ้าง การตอบนัDนแบ่ง 

เป็น 3 parts ดังนีD  
         Part One                  Part Two                  Part Three        
1. Fine (I'm fine)    
2. Very well       
3. Quite well        
4. Just fine       
5. Splendid        
6. Wonderful          
7. Not bad             

1. Thank you       
2. Thanks                                                                                                                  

1. and you ?               
2. and how are you ?      
3. how are you ?           
4. how have you been ?                                                                                 
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     วิธีใช้  ในการตอบคําถาม "How are you ?" นัDนต้องจําว่าคําพูดของเรา  ต้องมี 3 ส่วน เสมอ Part Two  
อาจไม่ต้องพูดก็ได้  แต่ก็ควรพูด  และแต่ละ Part  ต้องเรียงกันตามลําดับจะ สลับกันไม่ได้เป็นอันขาด  
ครัDงแรกต้องพูด Part One  ก่อน   จะใช้อันไหนก็ได้แล้วจึงพูด Part Two  ซึ7 งจะใช้  Thank you  หรือ 
thanks ก็ได้ทัDงคู่แล้วจึงถามตอบบ้าง  จะเลือกอันไหนมาใช้กับอันไหนก็ได้  เช่นตัวอย่าง  
         Fine, thanks, and how are you? หรือ  Splendid. Thank you, and you?  
            อนึ7 งโดยทั7 วไป  การถามถึงสุขภาพนีDเป็นมารยาทมากกว่าต้องการคําตอบจริงๆจึงมักไม่นิยมตอบ 
อย่างอื7 น  นอกจาก "สบายดี"  แม้ว่าเราจะไม่สบายนัก แต่ถ้าเราไม่สบายจริงๆ ก็ไม่ใช่จะพูดไม่ได้ เสีย
ทีเดียว เราอาจพูดได้ดังนีD  เช่น                 
            Part One               Part Two                Part Three          
 1.  Not so well.     
 2.  Not very well.   

 I have a cold.        
 I have a headache etc.  

    How are you?                             

 
      และเมื7 ออีกฝ่ายตอบว่า ไม่สบายดังนีD เราไม่ควรฟังเฉย ๆ ควรพูดต่อว่า  
  1. I am sorry to hear it.      
  2. That's too bad.               
  3. I hope you feel better.          
  
      ในบางครัDง   หลังจากการทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วคู่สนทนามักจะหยิบยกนําเอา เรื7 อง  
อากาศมาเป็นหัวข้อในการทักทายกันด้วย  เช่น อาจพูดถึงว่า อากาศดี หรือไม่ดี หรือมีสิ7 งใดผิดปกติ เช่น 
ร้อนเป็นพิเศษ หรือ หนาวกว่าปกติ ส่วนมากจะปรากฏในรูปคําถาม  เช่น  
  1. Beautiful day, isn't it?          
  2. It's a beautiful day, isn't it?       
  3. Isn't it a beautiful day?              
  
      นอกจากคํา  beautiful  แล้ว  เราอาจใช้คําอื7 นแทนดังนีD  เช่น   nice,  lovely,  wonderful, awful, 
hot, warm, cool, windy  เป็นต้น  
     สํานวนที7 นิยมใช้  
     1) Look like rain, doesn't it ?  
     2) Awfully cold, isn't it ? (hot, windy, แทน cold ก็ได้)  
     3) Nice and warm today, isn't it ? (cool แทน warm ก็ได้)  
     4) It's a little cooler today, isn't it ?  
     5) Lovely evening, isn't it ?  
     6) Rather cool today, isn't it ?  
     7) Wasn't it hot today ?  
     8) What a beautiful day ?  
     9) Cool this morning, isn't it?  
   10) Quite warm this evening, isn't it ?  
   11) Look as if might rain, doesn't it ?   
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     คําตอบสําหรับคําทักทาย ประเภทนีD ก็มักจะเป็น  
1. Yes, it is.                                      
2. It certainly is.                               
3. Yes, isn't it?                                
4. Yes, awfully cold (hot, warm, แทน cold)        
  
     อย่างไรก็ตามพึงสังเกตว่าในโอกาสเช่นนีD ท่านไม่น่าจะตอบเป็นอย่างอื7 นนอกจากเห็นด้วย  
     หากท่านอยากจะแสดงให้เห็นว่า ไม่เห็นด้วยจริง ๆ ท่านก็ควรพูดแต่เพียงว่า  
 1. Oh, do you think so?                           
 2. It seems rather ...... to me (cool, warm)        

   
     หรือในกรณีที7 เป็นคําถามที7 ถามความเห็น  เราก็อาจตอบได้ตามความเห็นหรือ  แบ่งรับแบ่งสู้  เช่น ถ้า  
     คําถาม : Do you think we'll have more rain ?  
     คําตอบ : Sure do. (มั7 นใจ)  
                   Yes, perhaps. (คงจะตกอีก)  
                   I doubt it. (คิดว่าคงไม่ตกแล้ว)  
     ลองหัดจําคําพูดต่อไปนีD ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องด้วย  
     1) Prasit     :  Good evening, Mr. Jones.  
         Jones     :  Good evening, Mr. Prasit.  
         Prasit      :  How are you this evening ?  
         Jones    :  Fine, thanks, and you ?  
         Prasit      :  Quite well, thank you.         
         Jones     :  Nice day, isn't it ?  
         Prasit      :  Yes, it is.  
  
      ข้อควรสังเกตอีกประการหนึ7 งก็คือ  การเอ่ยชื7 อท้ายประโยคในภาษาอังกฤษถือว่าการเอ่ยชื7 อ ทํา
ให้ฟังดูนุ่มนวลเหมือนกับในภาษาไทยใช้  "ครับ"  หรือ "ค่ะ" ยิ7 งเคารพมากยิ7 งใช้บ่อย  แต่ก็ไม่ต้อง ทุก
ประโยค  อนึ7 ง คํา Mr. Mrs. Miss  ใช้เฉพาะกับชื7 อสกุลเท่านัDน  ในที7 นีDให้สังเกตการเรียกชื7 อ นามสกุลไทย
มักจะยาก ฝรั7 งจึงมักเลี7 ยงมาเรียกชื7 อต้นแทน    อนึ7 ง ถ้าคู่สนทนาสนิทสนมกันมากพอก็ อาจจะเรียกชื7 อต้น
ก็ได้  และเมื7 อเรียกชื7 อต้นแล้ว คํา Mr. Mrs. Miss ต้องตัดทิDงไป  
        Pisit       :  Good afternoon, George.  
        George  :  How are you Pisit ?  
        Pisit        :  Just fine, and you ?  
        George  :  Fine, how do you like the weather ?  
        Pisit        :  Isn't it miserable ?  
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     11.3 ตัวอย่างการสนทนา  ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  

        1) Conversation between a Captain and a Lieutenant  
            LT  :  Good morning, Captain.  
            Cpt :  Good morning, Lieutenant. How are you ?  
            Lt   :  I'm fine, sir. Thank you.  
            Cpt :  Just a minute what time is it ?  
            LT  :  It's eight o'clock, sir.  
            Cpt :  Are you in the lab this period ?  
            LT  :  Yes, sir.  
            Cpt :  Is your roommate there, too ?  
            LT  :  Yes, sir. He is.  
            Cpt :  Ask him to report to me.  
            LT  :  Yes, sir.  
            Cpt :  Good - bye - Lieutenant.  
            LT  :  Good - bye - sir.  
 
        2)  Asking direction.  
            A : Excuse me, Do you know where Building 7530 is ?  
            B : No, I don't. Say ...... isn't that the language school ?  
            A : Yes. The Administration Building.  
            B : It's two blocks, straight ahead.  
            A : To the right or to the left ?  
            B : Don't go to the right.  It's on the left.  
            A : Thanks. Good bye.  
 
        3) Conversation about cold.  
            A : Do you have an aspirin ?  
            B : Sure, why ? Do you have a headache ?  
            A : Yes, I have a bad headache. I'm catching cold, too.  
            B : Do you have fever ?  
            A : I don't know. My face feels warm.  
          B :  I'm going to take your temperature. Here's a thermometer. Put it in your mouth.   

            A : For how long ?  
            B : Just a few minutes. I'll check the time.  
            A : All right, thank you.  
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 4) Conversation at a gas station.  
            A : Good afternoon. What can we do for you ?  
            B : Good afternoon. I need some gas ?  
            A : How much, please ?  
            B : Fill it.  
            A : Shall I check under the hood.  
            B : Yes, please.  
            A : Your oil is a quart of low.  
            B : Give  me  a  quart  of  light  oil.  Do  you  have  any  anti- freeze ?  
            A : Yes, we do.  
            B : I need a gallon, please.  
            A : It's getting cold, isn't it ?  
            B : Sure is.  
 
       5) Telephone Conversation.  
            A : Hello.  
            B : Hello. Is Joe there ?  
            A : Joe ? there's no Joe here I'm afraid you have the  wrong number.  
            B : Oh, I'm sorry.  
            ...........  
            A : Hello.  
            B : Hello. Is this 10717000 ?  
            A : Yes, It is  
            B : May I speak to Jack Damsay ?  
            A : He isn't downstairs.   
                 He's upstairs.  
                 Hold the phone.  
                 I’ll call him.  
            A : Hello ? Joe's not here.  
                 He went out to eat.  
            B : Well  this is Monsit Kumchoice.  
            A : May I take a message ?  
            B : No, don't bother. I'll try again later on.   
 
        6) Conversation about "A BREAK"  
            A : It's time for your break.  
            B : What did you say, ma'am ?  
                 We don't understand.  

         A : "Take a break"  It's  an idiomatic expression.  Do you understand, "take a rest"?  
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            B : Oh, yes. Is it the same ?  
            A : Yes.  
            B : May we smoke ?  
            A : Of course : Smoke, get a drink go outside.  
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UNIT 12 

PRINCIPLES OF READING 

( หลักการอ่าน ) 

  
 วิธีพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   
 การอ่านและทําความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นสิ7 งที7 มีความสําคัญและจําเป็นมาก วิธีพัฒนา 
ความสามารถในการอ่านเพื7 อให้เข้าใจภาษาอังกฤษ มีขัDนตอนดังนีD 
 
          ขัDนที7 1  พยายามอ่านภาษาอังกฤษให้มาก พูดสัDน ๆ คือพยายามอ่านทุกอย่างที7 ขวางหน้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ7 งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นอกจากนีDยังมีนิตยสารต่าง ๆ อีกมากมายที7 น่าสนใจ ใน
การอ่านนัDนไม่ควรเลือกอ่านแต่เฉพาะเรื7 องที7 ตนเองชอบเท่านัDน แต่ควรอ่านทัDงบทบรรณาธิการ ข่าวต่าง ๆ 
บทวิจารณ์ บทความ คําโฆษณา และแม้แต่หมายกําหนดการของเครื7 องบิน สิ7 งต่าง ๆ เหล่านีDจะทําให้คุณ
มีพืDนฐานในเรื7 อง Reading Comprehension.  
  
         ขัDนที7 2 รู้จักการจับใจความสําคัญและแยกแยะสาระสําคัญของเรื7 องออกจากกัน นอกจากนีD ยัง
ต้องพยายามฝึกหัดสรุปความและสรุปลงความเห็น  
  
         ขัDนที7 3  ฝึกทําตัวอย่างข้อสอบต่าง ๆ เป็นประจํา จะทําให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึDน ครัDงแรก
เมื7 อเห็นเรื7 องยาว ๆ เราอาจจะเกิดความกลัวว่าจะอ่านไม่เข้าใจ จงพยายามอ่านต่อไปจะค่อย ๆ เข้าใจ
เพิ7 มขึDน และโดยเฉพาะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการสอบ TOEFL (Test of English as a foreign Language) 
GRE (Graduate Record Examination) หรือ GMAT (Graduate Management Admission Test) ล้วน
แล้วแต่เป็น Reading Comprehension ทัDงสิDน  
         ต่อไปนีDจะกล่าวถึงวิธีฝึกทักษะการอ่านเพื7 อความเข้าใจ (Reading Comprehension) เป็นข้อ ๆ 
ดังนีD.-  

12.1 จับใจความสําคัญของเรื; อง (Determining the Main Idea) ตามธรรมดาใจความสําคัญ
หรือใจความหลัก (Main Idea) จะอยู่ที7  Topic Sentence ซึ7 งโดยปกติ จะเป็นประโยคแรกของเรื7 อง 
เช่น  

         Somsri was homesick. She thought of her mother and father and wished she was able to 
be with them. She missed all the familiar activities, places and people she had known.  
         Topic Sentence ไม่จําเป็นต้องเป็นประโยคแรกเสมอไป  อาจอยู่ที7 ส่วนใดของเนืDอเรื7 องก็ได้ เช่น 
อาจเป็นประโยคสุดท้ายของย่อหน้า อาจเป็นประโยคที7 สอง หรือบางครัDงอาจไม่มี Topic Sentence เลยก็
ได้  
         There are a lot of deer here there are bears, mountain lions and coyotes these are 
attracted a great number of hunters and fishermen to the last, there are streams full of trout, 
and there are ducks, geese and pheasants.  
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12.2 เข้าใจรายละเอียดที; สําคัญของเรื; อง (Recognizing Important Details)  
วิธีจับใจความเกี7 ยวกับรายละเอียดสําคัญมีดังต่อไปนีD  
             12.2.1 หัดจับใจความสําคัญ เมื7 อได้ใจความสําคัญแล้ว ผู้อ่านย่อมมองเห็นรายละเอียดสําคัญ 
ได้ชัดเจน             
   12.2.2 รายละเอียดต่าง ๆ มีความสําคัญไม่เท่ากัน พยายามมองหารายละเอียดที7 เกี7 ยวโยงกับ 
ใจความสําคัญ  
             12.2.3. พยายามแยกแยะความจริง (facts) ที7 ผู้เขียนเสนอกับความคิดเห็น (opinions)  
ของผู้เขียนเอง  
             12.2.4 ในขณะที7 อ่านจงถามคําถามในใจไปด้วย ได้แก่   
                       Who ? มองหาชื7 อคน หรือสิ7 งของ  
                When ? มองหาวันที7  เดือน ปี เวลา  
                Where ? มองหาสถานที7  หรือชื7 อสถานที7   
               What ? หรือ What happened ? ดูว่ามีอะไรเกิดขึDน  
                Why ? มองหาคําอธิบายว่าทําไมจึงเกิดสิ7 งนัDน ๆ ขึDน  
               12.2.5 มองหาคําที7 แสดงความสําคัญ เช่น most important, first finally, the facts are.........  
               12.2.6 ขีดเส้นใต้ข้อสําคัญไว้ เมื7 อเวลาตอบคําถามจะได้ย้อนกลับมาดูได้อย่างรวดเร็ว  
 

แบบฝึกหัด  

         When America's greatest architect, Frank Lloyd wright, died in 110510 just short of his 
100 Th. year, his career had spanned nearly three quarters of a century, and his name had 
become worldwide.  
         Commentators went back to Da Vinci and Michelangelo to find a comparison Bruno 

Zevi, the Italian editor of the magazine L'Acchitecttura summed it up in the question, can you 
imagine architecture without Frank Lloyd wright?  
           question  
1. According to the passage, Frank Lloyd wright was................  

    a. the world's greatest architect.  
    b. the greatest American architect.  
    c. one of the greatest American architect.  
    d. the most famous architect in the world.  
2. Commentators have compared wright with...............  
    a. Da Virci and Bruno Zevi.  
    b. three other famous architects.  
    c. artistic geniuses such as Michelangelo.  

    d. Da Vinci Michelangelo, and L'Architecttura. 
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         12.3 สรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล (Drawing Logical Conclusion)  
         หลังจากรู้จักจับใจความหลักและรายละเอียดที7 สําคัญแล้ว เรายังต้องรู้จักสรุปความอย่างสมเหตุ 
สมผลด้วย  
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  แบบฝึกหัด  

Man has used many methods to measure things. Long, long ago in Egypt people 

measured some distances in Units called Cubits. A cubit was a distance between a person's 
elbow and the tip of his second finger though this method was sometimes helpful, it was not a 
perfect method of measurement.  
 
       We can conclude that a cubit was not an ideal way to measure because......    
  a. some people always cheated.    
 b. some people were taller than others.     
   c. a cubit differed from person to person.  
     d. some people were smarter than others.  
 
         เราสามารถสรุปได้ว่า Cubit (ระยะยาวหนึ7 งศอก) ไม่ได้เป็นวิธีวัดที7 เหมาะสมที7 สุด เพราะระยะ หนึ7 ง
ศอกของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน  
         12.4 สรุปลงความเห็นหรือตีความ (Making Inferences)  

            Inference คือ การเดา หรือการสรุปจากรายละเอียดที7 เราอ่าน ซึ7 งบางครัDงผู้เขียนบทความอาจไม่ 
บอกทุกสิ7 งทุกอย่าง เพราะเขาคิดว่าผู้อ่านคงรู้แล้ว ผู้อ่านต้องรู้จักตีความจากข้อความในเรื7 องที7 อ่าน   
กล่าวคือ   ต้องเข้าใจสิ7 งที7 ผู้เขียนกล่าวเป็นนัยโดยไม่ได้เขียนออกมาชัดเจน  
ตัวอย่าง  
          Supermarkets in the United States have very large parking lots, the area of the parking 
lot is often bigger than the area of the Supermarket itself.  
         We can infer that......................  
          a. Supermarkets in the United States have big parking lots.  
          b. Most people in the Unites Stated take their cars to the Supermarket.              
          c. people in the United States drive big cars.  
คําแปล  
         ซุปเปอร์มาเก็ตในสหรัฐอเมริกามักจะมีที7 จอดรถกว้างขวาง     ขนาดของลานจอดรถมักจะใหญ่
กว่าซุปเปอร์มาเก็ตเสียอีก  
คําตอบ    b. ผู้อ่านสามารถเดาได้ว่า ผู้คนขับรถไปจ่ายของ  
          ข้อ a. ผิด เพราะเป็นสิ7 งที7 ผู้เขียนกล่าวไว้ชัดเจนในประโยคแรก  
          ข้อ c. ผิด เพราะข้อความนีDไม่เกี7 ยวกับสิ7 งที7 อ่าน  
 
          12.5 เข้าใจความหมายของสรรพนามที; อ้างอิงถึง (Knowing Pronoun Reference)  

            การที7 จะเข้าใจเนืDอเรื7 องที7 อ่านได้ ผู้อ่านต้องเข้าใจสรรพนาม (pronoun) ต่างๆ ที7 ผู้เขียนใช้ว่า 
หมายถึงใครหรืออะไร  
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ตัวอย่าง I. It is possible to find information about Greenland from several sources, one is the 
encyclopedia.  
               one = one source (of information)  
คําแปล     เป็นไปได้ที7 จะหาข้อมูลเกี7 ยวกับกรีนแลนด์จากหลายแหล่ง แหล่งหนึ7 งคือสารานุกรม  
ตัวอย่าง II.  You probably know a spruce tree if you see one. It is one of the most popular kinds 
of Christmas tree, and you may have seen rows of them for sale in department stores at 
Christmas time  
               them = (spruce trees)  
 คําแปล      คุณอาจจะรู้จักต้นสนพันธ์ุ spruce ถ้าคุณเห็นมัน spruce  เป็นต้นคริสต์มาสที7 ได้รับ ความ
นิยมที7 สุดชนิดหนึ7 ง และคุณอาจเห็นต้นสนชนิดนีDวางขายอยู่เรียงรายเป็นแถว ๆ ในร้านสรรพสินค้า ตอน
ช่วงคริสต์มาส  
  
         12.6 เข้าใจความหมายของคําในประโยค  

            การที7 จะเข้าใจเนืDอเรื7 องที7 อ่าน ผู้อ่านจําเป็นต้องรู้ความหมายของคําที7 ผู้เขียนใช้ ยิ7 งรู้ศัพท์มากก็จะ 
สามารถอ่านได้เข้าใจยิ7 งขึDน อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที7 ผู้อ่านจะรู้จักคําทุกคําในเนืDอเรื7 องที7 อ่าน จึงจําเป็น 
ที7 ผู้อ่านจะต้องรู้จักเดาความหมาย โดยใช้วิธีต่อไปนีD.-  
            12.6.1 ใช้ Context (บริบท) ให้เป็นประโยชน์  ดูคําอื7 นๆ ที7 ผู้เขียนใช้ในประโยคนัDนดูหัวข้อที7 อ่าน  
            12.6.2 พิจารณาส่วนประกอบของคําที7 ไม่รู้จัก อาจเดาจาก root, prefix หรือ suffix  
            12.6.3 ฝึกหัดพิจารณาความแตกต่างระหว่างความหมายที7 นักเรียนคุ้นเคยและความหมาย ที7
อาจเปลี7 ยนไปตาม context  
            12.6.4 เรียนรู้คําต่าง ๆ ที7 มีความหมายกว้าง ๆ เหมือนกัน แต่อันที7 จริงแล้วมีความแตกต่างกัน 
และวิธีใช้อาจแตกต่างกันด้วย  
            12.6.5 ฝึกหัดใช้พจนานุกรมให้คล่อง เพื7 อจะหาความหมายของคําได้อย่างรวดเร็ว  
            12.6.6 จดบันทึกคําต่างๆที7 มีประโยชน์และน่าสนใจไว้ต่างหากเพื7 อจะได้ทบทวนดูได้สะดวก ใน
ภายหลัง  

 วิธีจดจําคําศัพท์ใหม่ ๆ มีดังนีD  
¨  เขียนคํานัDนบ่อย ๆ หลาย ๆ ครัDง จนจําได้ขึDนใจ  
¨  พยายามจําความหมายของคําให้ได้ตัDงแต่ครัDงแรกที7 พบ  
¨  บันทึกคําใหม่ๆ ลงบนกระดาษแข็งแผ่นเล็กๆ (Index Card) จดคําศัพท์ไว้ด้านหน้า และความหมาย 

ไว้ด้านหลัง เพื7 อสะดวกในการค้นหาภายหลัง  
¨ แต่งประโยคที7 มีคําศัพท์นัDน เพื7 อจะได้ใช้คํานัDนได้อย่างถูกต้อง และพยายามใช้คํานัDนบ่อย ๆ เช่น ใน

การพูดหรือเขียนในชัDนเรียน  
¨ เรียนคําศัพท์ใหม่ ๆ เพียง 2-3 คําในแต่ละวัน อย่าพยายามเรียนคําใหม่จํานวนมากเกินไป  
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 การเดาความหมายของคําในประโยค    

      ส่วนประกอบต่าง ๆ ของประโยคอาจช่วยให้นักเรียนเดาความหมายของคําที7 ไม่รู้จักได้  
¨ เครื7 องหมายวรรคตอนแสดงให้เห็นถึงความหมายของคํา  
            - Sashimi - Japanese raw fish - is popular here   
            -Sake, a fermented liquor made from rice, is the national drink in Japan.  
¨ คําต่าง ๆ  ที7 บ่งบอกความหมายของคํา เช่น that is, meaning, such as, is  called  
            John felt irritated; that is, he was angry with his brother.  
¨ คําที7 มีความหมายตรงกันข้ามช่วยทําให้นักเรียนเดาความหมายของคําที7 ไม่รู้จักได้  
            Parents who constantly scold their children are not considered lenient  
            scold = ดุว่า  
            lenient = ผ่อนผัน, ใจดี  
¨ ประสบการณ์ของผู้อ่านอาจช่วยให้เดาความหมายของคําได้  
            the cacophonous noise makes Al cover his ears  
            ผู้อ่านสามารถเดาได้ว่า เสียงที7 ทําให้ อัล ปิดหู ต้องเป็นเสียงที7 ดังมาก  
            cacophonous = ดังแสบแก้วหู  
¨ ประโยคที7 อยู่ล้อมรอบประโยคที7 มีคํายาก อาจช่วยให้นักเรียนเดาความหมายได้  
            Jim is good at most sports he can play the violin and the piano. In addition, he is a 
good photographer. In fact, Jim is a versatile person.  
            ข้อความที7 มาข้างหน้าช่วยให้นักเรียนเดาความหมายของ Versatile ได้ว่า หมายถึงเก่งหลายด้าน  
¨ ประโยคที7 ผู้แต่งมุ่งหมายให้เป็นคําจํากัดความของคํายากที7 ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ  
            The toothless, or baleen, whales belong to the suborder of mysticeti. this is a group of 
generally large whales, formerly abundant in all the oceans of the world.  
            ประโยคที7 สองให้คําจํากัดความของ Mysticeti ซึ7 งเป็นปลาวาฬชนิดหนึ7 ง  
¨  ตัวอย่างที7 ผู้แต่งใช้ช่วยนักเรียนให้เข้าใจความหมายของคําที7 ไม่เคยรู้จักมาก่อน  

            He wants to subscribe to several periodicals: Reader's Digest, Vogue, Cosmopolitan, 
New York Time, and Life.  
            ดูจากรายชื7 อหนังสือนักเรียนสามารถเดาได้ว่า periodicals หมายถึง วารสาร  
¨ ประโยคบางประโยคใช้คําที7 ผู้อ่านคุ้นเคยอธิบายคํายากที7 ผู้อ่านอาจไม่รู้จัก  
            An invincible enemy is one who is too strong to be overcome or defeated.  
            ดูจากข้อความส่วนหลังนักเรียนสามารถเดาได้ว่า invincible enemy  คือ ศัตรูที7 เราไม่สามารถ 
ปราบปรามหรือเอาชนะได้  
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               12.7 เดาความหมายจากส่วนประกอบของคํา  
               คําจํานวนมากในภาษาอังกฤษประกอบด้วยรากคํา (root) ผสมกับอุปสรรค (prefix) หรือ
ปัจจัย (suffix)  
            - ส่วนที7 นําหน้า root เรียกว่า Prefix  
            - ส่วนที7 อยู่หลัง root เรียกว่า Suffix  
เช่น คําว่า  retrospective  
            - รากคํา spect แปลว่า มอง (look)  
            - อุปสรรค retro แปลว่า ไปทางข้างหลัง (backward)  
            - ปัจจัย ...ive แปลว่า มีแนวโน้ม (tend to, lean toward)  
            * retrospective = ซึ7 งมองย้อนกลับไปข้างหลังถึงเหตุการณ์ในอดีต  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Prefixes 
  
Prefix           ความหมาย                    ตัวอย่าง  
 
a                  ไม่, ไม่มี                   asexual            =  ไม่มีเพศ    
 amoral         =   ไม่เกี7 ยวกับศีลธรรมไม่ สามารถ   
  ตัดสินได้ว่าถูก  หรือผิดศีลธรรม                                
ab                จากไป, เอาไป     abdicate       =  สละราชสมบัติ   
  abduct          =  ลักพา  
ac                 ให้แก่                       accredited    =  เป็นที7 ยอมรับ      
  accedes       =  ตกลง  
ad                 ให้แก่                     advertise      =  โฆษณา  
  advocate      =  สนับสนุน  
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 Prefix            ความหมาย                      ตัวอย่าง 
      
ambi              รอบ ๆ, ทัDงสอง              ambivert           =  มีบุคลิกสองแบบ คือทัDงชอบ 
                       เก็บตัว และชอบสมาคมกับผู้อื7 น 
ante               ก่อน, นอก                    antenuptial    =  ก่อนแต่งงาน  
                                                         ante-room     =  ห้องนอก  
anti                ตรงข้าม, ต่อต้าน           antibiotic       =  ยาปฏิชีวนะ  
                                                         antifreeze         = นํDายาที7 ใส่ในนํDา หล่อเครื7 อง  
           ยนต์ในประเทศหนาวเพื7 อไม่  
                  ให้นํDาแข็งตัว                                                             
                                                            antisocial        = เป็นปรปักษ์ต่อสังคม  
auto               ตนเอง, อัตโนมัติ                autocracy       = เอกาธิปัตย์การปกครองโดย  
               บุคคลเพียงคนเดียว                                                               
                                                           autobiography   = อัตตชีวะประวัติ  
                                                           automobile       =  รถยนต์  
                                                           autonomy         =  เอกภาพ, อิสรภาพในการปก  
                                  ครองตนเอง                                                              
                                                           autograph        = ลายมือ  
bene              ดีงาม                           benediction      = พร, การให้พร  
                                                           benefactor       = ผู้ทํากุศล, ผู้มีบุญคุณ,                                                              
           ผู้อุปการะคุณ  
bi                   สอง, สองเท่า, สองครัDง    biannual           =  สองครัDงต่อปี     
                                                           biennial            = นานสองปี  
                                                           bigamy              = การมีสามี - ภรรยา                                                           
           สองคนในเวลาเดียวกัน  
    caco              เลว, ชั7 วร้าย                 cacophony      = เสียงดังแสบแก้วหู  
    co                  ร่วมกัน, ด้วยกัน,          co-author          =  ผู้แต่งร่วม  
                          พร้อมกัน                      co-exist            =  ดํารงอยู่ร่วมกัน  
                                                            co-executor     =  ผู้จัดการมรดกร่วมกัน                                                                   
                                                            co-habit           =  อยู่กินด้วยกัน  
    con                 ร่วมกัน, ด้วยกัน           congregate        =  รวมกัน  
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    Prefix             ความหมาย                          ตัวอย่าง 
 
    contra           ต่อต้าน, ตรงกันข้าม        contradict        =  โต้แย้ง  
                                                               contra-action    =  แสดงกริยาใน ทางตรงกันข้าม  
    de                 จาก, ไป, ออก, ลง,           deport              =  เนรเทศ  
                         ตรงข้าม, ถอด, ถอน,        dehydrate         =  ทําให้นํDาหมดไป  
                         แยก, ลด, ทําให้หมดไป    decode             =  ถอดรหัส  
                                                               derail        =  ทําให้ตกราง  
                                                               decolorize      =  ทําให้สีตก  
                                                               decontrol          =  เลิกการควบคุม  
                                                                degrade           =  ลดชัDน  
     dis               ไม่                                  dissimilar          =  ไม่เหมือนกัน  
                                                                disallow            =  ห้าม  
                                                               disadvantage   =  โทษ,ข้อเสียเปรียบ                                                                                                                                      
                                                               disable             =  ทําให้ไร้ความสามารถ  
                                                               disapprove      =  ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, ไม่ยินยอม                                                                
                   disarm             =  ปลดอาวุธ  
                                                    discredit          =  ทําให้เสียชื7 อ  
                                                    distrust  =  ไม่ไว้ใจ, สงสัย  
     ex                ออก, นอกตําแหน่ง           export   =  ส่งสินค้าออก  
                                                    ex-president     =  อดีตประธาน  
                                                     ex-wife              =  อดีตภรรยา  
     extra            นอก, เหนือ, มาก           extraordinary    =  ผิดธรรมดา  
     fore              ก่อน, ข้างหน้า                foretell              =  ทํานาย  
                                                              foresee             =  คาดคะเน  
 
     hyper            มากเกินไป,สูงกว่าธรรมดา     hypercritical         = ตําหนิติเตียนมากเกินไป                                                                   
                                                        hypersensitive       = มีความรู้สึกไวเกินไป                                                                   
                                                                                                     ใจน้อยเกินไป  
     il, im, in,        ไม่                                     illegal                   = ผิดกฎหมาย  
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     Prefix             ความหมาย                         ตัวอย่าง 
     ir                                                               illegible                =  อ่านไม่ออก  
                                                                  illicit                      =  เถื7 อน  
                                                                      impossible           =  เป็นไปไม่ได้  
                                                                      irresponsible       =  ไม่รับผิดชอบ  
     inter        ระหว่าง,ซึ7 งกันและกัน           international        =  ระหว่างประเทศ,นานาชาติ                                                                   
                                                                      interchange         =  แลกเปลี7 ยนซึ7 งกัน และกัน                                                                 
     intra              ภายใน                                 intramural           =  ภายในกําแพง  
     macro           ใหญ่,ระยะเวลานาน             macroeconomics  =  เศรษฐศาสตร์มหภาค  
    mal                เลว,ผิด,ไม่                            malnutrition          =  การขาดอาหาร การ                             
                             บํารุงร่างกายไม่ดี                                                                   
     micro            เล็ก                                      microbiology      =  จุลชีววิทยา  
                                                                     microfilm          =  ฟิล์มขนาดเล็ก  
     mis               เลว,ร้าย,ผิด,ไม่                     misconduct       =  ความประพฤติผิด  
                                                                     misbehave       =  ประพฤติผิด  
     mono            หนึ7 ง,เดี7 ยว                            monoculture      =  การปลูกพืชชนิดเดียว                                                                 
     multi             มากมาย                              multivitamin       =  วิตามินรวม  
     out                ภายนอก                             out-patient        =  คนไข้นอก  
     over              ข้าม,เหนือ,มากเกินไป,         overseas          =  โพ้นทะเล  
                          ล้น,พ้น                                overweight       =  นํDาหนักเกิน  
     poly              มาก                                    polygamy        =  ลัทธิมีภรรยาหรือสามี                                                            
                                                                                 หลายคนในเวลาเดียวกัน  
     post              หลัง                              PostScript         =  ปัจฉิมลิขิต  
                                                                    post-war          =  หลังสงคราม  
     pre                ก่อน                             predict   =  ทํานาย  
                                                         prehistory          =  ก่อนประวัติศาสตร์  
     pro                สนับสนุน,ชอบ,ข้างหน้า      pro-Japanese   =  ชอบญี7 ปุ่น  
     pseudo         ปลอม                              pseudonym        =  ชื7 อปลอม นามแฝง  
     re                  อีกครัDงหนึ7 ง,ซํDา,ใหม่,            rewrite               =  กลับ, คืน  
     retro              ย้อนหลัง,ถอยหลัง               retrospect           =  หวนระลึกถึงอดีต  
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     Prefix             ความหมาย                             ตัวอย่าง  
     self               ตนเอง, ด้วยตนเอง                     self-control       = การบังคับตนเอง  
     semi             ครึ7 งหนึ7 ง, บางส่วน                      semi-final          = รอบรองสุดท้าย  
                                                                   semi-circle        = ครึ7 งวงกลม  
     sub               ใต้, ตํ7 ากว่า, รอง, ด้อย                subsoil             = ดินชัDนล่าง  
                                                                   subway            = รถไฟใต้ดิน  
     super            เหนือกว่า, เลิศ, พิเศษ                superman         = มนุษย์วิเศษ  
     sym, syn      พร้อมกัน, ด้วย, เหมือนกัน        sympathy         = ความเห็นใจ  
                                                                    synonym         = คําที7 มีความหมายเหมือนกัน 
     trans             ผ่าน, ข้าม, ลอด, ทาง                 transfer           = โอน, ย้าย  
                                                                   transport         = ขนส่ง  
     tri                  สาม                                     tricolor            = สามสี เช่น ไตรรงค์  
                                                                    triangle           = รูปสามเหลี7 ยม  
     un                 ไม่, ถอด, ถอน                           unable             = ไม่สามารถ  
     under            ใต้, ภายใต้, เบืDองล่าง                 underground    = ใต้ดิน  
     vice               ผู้มีตําแหน่งรอง                        vice-president  = รองประธาน  
     well               อย่างโชคดี, ดี, เหมาะสม             well-dressed    = แต่งตัวดี  
                                                                    well-informed    = ที7 ได้รับข้อมูลมา  
                                                                    well-advised     = ที7 ได้รับการแนะนํา  
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ตัวอย่าง Suffixes 

  
      Suffix             ความหมาย                            ตัวอย่าง  
      
     able               สามารถ, แสดงคุณสมบัติ        eatable       = รับประทานได้  
                                                                  respectable   = น่านับถือ  
                                                                  fashionable   = นําสมัย  
                                                                   portable      = ที7 ถือไปมาได้  
     al                  เกี7 ยวกับ, เป็นของ                      annual        = ประจําปี  
                                                                   nominal      = เกี7 ยวกับชื7 อ  
                                                                   manual       = ที7 ใช้มือ  
                                                                   magical      = เกี7 ยวกับเวทมนต์  
     ance             การกระทํา, สภาพ                      assistance    = ความช่วยเหลือ  
     (ence)                                                      ignorance     = ความเขลา,ความไม่รู้  
                                                                  confidence    = ความมั7 นใจ  
     arian             ผู้ปฏิบัติ                                vegetarian     = ผู้รับประทานอาหารมังสะวิรัติ                                                                  
                                                                  disciplinarian   = ผู้รักษาระเบียบ  วินัย,                                                          
           ผู้ทําตาม ระเบียบวินัย  
     ate                เป็นสาเหตุ, ตําแหน่ง,                 facilitate       = ทําให้ง่ายขึDน,ทําให้ ผู้มี  
                                                             ตําแหน่งสะดวกขึDน                         
                                                                   nominate      = เสนอชื7 อ  
                                                                   illuminate      = ส่องสว่าง,ให้แสง  สว่าง                                                              
                                                                   motivate       = จูงใจ  
                                                                   dehydrate      = ทําให้หมดนํDา  
                                                                   directorate      = ตําแหน่งผู้อํานวยการ,คณะ 
                       กรรมการ                                                                
     ation             การกระทํา                              administration  = การบริหาร  
     (tion)                                                        translation      = การแปล  
     dom             สภาพ, อาณาจักร                      freedom        = เสรีภาพ  
                                                                   boredom      = ความเบื7 อหน่าย  
                                                                    Kingdom      = ราชอาณาจักร  
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     Suffix             ความหมาย                                ตัวอย่าง  
     
     ee                 ผู้ถูกกระทํา                nominee      = ผู้ได้รับการเสนอชื7 อ  
                                                          employee     = ลูกจ้าง  
                                                           payee          = ผู้รับเงิน  
     er (or)            ผู้กระทํา                    runner         = นักวิ7 ง  
                                                           writer         = ผู้เขียน  
                                                             employer     = นายจ้าง  
              guarantor    = ผู้คํDาประกัน  
                                                          advisor       = ผู้ให้คําปรึกษา (adviser)  
     et (ette)          เล็ก                             booklet      = หนังสือเล่มเล็ก  
                                                             droplet      = หยดเล็ก  
                                                             islet         = เกาะเล็ก  
                                                            piglet        = ลูกหมู  
                                                             kitchenette  = ครัวเล็ก  
                                                             cigarette     = บุหรี7 มวนเล็ก (เปรียบเทียบ  
                                 กับ cigar ซึ7 งมีขนาดใหญ่กว่า)                                                   
     fold               เท่า, ส่วน                   twofold       = สองเท่า,สองส่วน  
                                                           tenfold       = สิบเท่า  
     ful                 เต็มไปด้วย                   fearful        = กลัว  
                                                              peaceful      = สงบ  
                                                             cheerful       = ร่าเริง  
     ible               สามารถ                        possible       = เป็นไปได้  
                                                             audible        = สามารถได้ยิน  
                                                            resistible      = สามารถต่อต้านได้     
     ic                  เกี7 ยวกับ                      economic     = เกี7 ยวกับเศรษฐกิจหรือ  
                                                                         เศรษฐศาสตร์  
                                                             poetic         = เกี7 ยวกับโคลงกลอน  
                                                             electric       = เกี7 ยวกับไฟฟ้า  
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     Suffix             ความหมาย                                ตัวอย่าง  
     
     ise (ize)         เป็นสาเหตุ, กลายเป็น    criticize       =  วิพากย์วิจารณ์  
                                                              industrialize  =  กลายเป็น หรือทําให้  
                                เป็นอุตสาหกรรม                                                                                                                  
                                                              economize  = ประหยัด  
                                                                        equalize     = ทําให้เท่ากัน  
                                                                        symbolize   = เป็นสัญลักษณ์  
     ism              แสดงคุณสมบัติ, ลัทธิ,       Socialism    = ลัทธิสังคมนิยม  
                         กระบวนการ                           Buddhism   = ศาสนาพุทธ  
                                                                      enthusiasm  = ความกระตือรือร้น  
     ist                ผู้กระทํา, ผู้เชื7 อ                         motorist     = ผู้ขับรถ  
                                                                      economist   = นักเศรษฐศาสตร์  
                                                                      industrialist  = นักอุตสาหกรรม  
                                                                      specialist    = ผู้เชี7 ยวชาญ  
     ive                เป็นคุณสมบัติ, มีแนวโน้ม        creative      = สร้างสรรค์  
                                                                      destructive  = ซึ7 งเป็นการทําลาย  
           administrative  = ซึ7 งเกี7 ยวกับ                                                                  
                                                                            การบริหาร  
     less               ปราศจาก                             treeless         = ปราศจากต้นไม้  
                                                                       worthless       = ไม่มีค่า  
     like                คล้ายคลึง, เหมือน                  childlike         = เหมือนเด็ก  
                                                                        jellylike          = เหมือนวุ้น  
     ling               เล็ก                                        duckling         = ลูกเป็ด  
     logy              สาขาวิชา, การศึกษา               geology          = ธรณีวิทยา  
                                                                  theology         = เทววิทยา  
                                                     anthropology    = มนุษยวิทยา  
                                                   archaeology     = โบราณคดี  
                                                    zoology            = สัตววิทยา  
                                                    biology             = ชีววิทยา  
                                                    meteorology     = อุตุนิยมวิทยา  
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    Suffix             ความหมาย                                    ตัวอย่าง  
                                                astrology         = โหราศาสตร์  
     ly                  มีคุณสมบัติ                     cowardly         = ขีDขลาด  
                                                    friendly            = เป็นมิตร  
     ment            ผล, วิธีการกระทํา            development    = การพัฒนา  
                                                    announcement = การประกาศ  
     ory               สถานที7                       factory            = โรงงาน  
                                                          observatory      = หอดูดาว  
     ous              มีคุณสมบัติ                   poisonous        = เป็นพิษ  
                                                    herbivorous      = ซึ7 งกินหญ้าเป็นอาหาร                                                                  
     ure                การกระทํา, สภาพ          manufacture     = การผลิต, หัตถกรรม  
                                                   manicure        = การแต่งเล็บมือ  
     ward             ในทิศทาง                   backward        = ล้าหลัง, ถอยหลัง  
                                                   eastward        = ทางทิศตะวันออก  
     wise              โดยทํานอง, โดยอาการ,  clockwise       = ตามเข็มนาฬิกา  
                          อย่าง, แบบ                  businesswise   = ทางด้านธุรกิจ  
     y                   เต็มไปด้วย, เหมือน         silky             = เหมือนไหม  
                                                 misty            = เต็มไปด้วยหมอก  
                                                 messy           = สกปรกเลอะเทอะ  
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UNIT 13 

WRITING (การเขียน) 

 

 การเขียนเป็นวิธีการใช้ภาษาในการสื7 อสารอย่างหนึ7 ง        ซึ7 งเป็นอักษรแทนความรู้สึกนึกคิดของ 
ผู้เขียนซึ7 งผู้เขียนต้องพยายามจัดระบบเนืDอหาสาระที7 จะเขียนให้สื7 อความหมายในลักษณะที7 ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ หรือสร้างมโนภาพตามเนืDอหาสาระที7 อ่านได้ 
 13.1 เทคนิคการเขียนระบบย่อหน้า (Paragraphs Writing) 

  ย่อหน้า (Paragraphs) ในข้อเขียนบทความ ช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเขาอ่านถึงไหน ช่วย
ให้เขาลําดับความคิดความเข้าใจเป็นขัDนตอน ถ้าหากข้อความใดเขียนต่อเนื7 องกันยาวเป็นหน้า โดยไม่มี
ย่อหน้าเลย จะทําให้ผู้อ่านหลงทาง จับประเด็นยาก แต่ถ้ามีย่อหน้ามากเกินไป เช่น ข้อความ 2 - 3 
บรรทัด ก็ย่อหน้าใหม่ จะทําให้ผู้อ่านสะดุดบ่อย ๆ  ความคิดจากเนืDอเรื7 องจะถูกแบ่งย่อย ๆ มากเกินไป 
ดังนัDนการเขียนย่อหน้าต้องเว้นช่วงให้พอเหมาะ อนึ7 งการเขียนย่อหน้าอาจมีทัDงแบบจํากัด (Limited) คือ
จบสิDนในตัวหรือแบบสัมพันธ์ต่อเนื7 อง(Related)กับย่อหน้าอื7 น ขัDนตอนการเขียนย่อหน้าที7 สําคัญมีดังนีD 
  13.1.1 รวบรวมรายละเอียดทีL เกีLยวข้อง (Group together related details) ผู้เขียน
จะต้องระลึกไว้ตลอดว่าตนเองกําลังเขียนเรื7 องอะไร ซึ7 งจะช่วยให้ผู้เขียนรู้จักเลือกใช้แหล่งความรู้ ข้อมูลที7
ใช้ในการเขียน 
  13.1.2 เขียนประโยคนําเรืLอง (Write a topic sentence) ประโยคนําเรื7 องจะเป็น
ประโยคที7 สรุปรายละเอียดที7 เกี7 ยวข้องทัDงหมด โดยจะดึงจุดร่วมของประโยคต่าง ๆ เพื7 อรวบรวม ประโยค
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
  13.1.3 ขยายประโยคนําเรืLองโดยเติมรายละเอียดทีL เกีLยวข้อง (Develop your 

topic sentence by filling in all relevant details) ข้อมูลหรือข้อสังเกตใดๆ ที7 จะสอดคล้องกับประโยค 
นําเรื7 องมักจะแสดงให้เห็นถึงจุดสําคัญในประโยคนําเรื7 องด้วย ดังนัDน การที7 จะสร้างย่อหน้าให้เป็นที7  พึง
พอใจ เราต้องมีรายละเอียดที7 เกี7 ยวข้องมากพอที7 จะขยายความประโยคนําเรื7 องให้ชัดเจน และ น่าเชื7 อถือ 
น่าคล้อยตาม  
Example.  การเขียนย่อหน้าเกี7 ยวกับบุคล 
 Somsak is friendly but not particularly outgoing or aggressive. He likes to listen to other 
people but does not say much himself. He usually expects someone else to start the 
conversation. Somsak has a good sense of humor, but he shows it mostly by laughing at other 
people’s jokes. He is friendly to newcomers, but he does not go out of his way to meet them. If 
you want to make friends with Somsak, you have to take initiative yourself. 
 การเขียนย่อหน้าบทความที7 ดี เราต้องพยายามทําสิ7 งต่อไปนีD คือ  
  -ระบุจุดสําคัญ (State a point) จุดสําคัญของเรื7 องมักจะเห็นประโยคที7 สัDน ๆ  
  -ติดตาม (Follow up) เป็นการติดตามเรื7 องจากจุดสําคัญของเรื7 อง ซึ7 งในที7 นีDหมายถึง 
การที7 ผู้เขียนสามารถสนับสนุนประโยคนําเรื7 องได้ 
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 13.2 เทคนิดการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ (Writing Letters) 

       การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษนัDน มีการเขียนอยู่ 2 อย่างคือ 
  - จดหมายติดต่อระหว่างบุคคล  (Social Letters) มักเป็นจดหมายที7 เขียนติดต่อ กัน
เกี7 ยวกับเรื7 องส่วนตัว เช่นจดหมายแสดงความยินดี (Congratulations) จดหมายแสดงความเสียใจ  
(Regrets) จดหมายเชิญ (Invitation) 
  - จดหมายธุรกิจ (Business Letters) เป็นจดหมายที7 ใช้ติดต่อกันระหว่างบุคคลกับ 
สํานักงานธุรกิจ หรือระหว่างสํานักงานธุรกิจด้วยกันเพื7 อประโยชน์ในทางการค้าธุรกิจ เช่น จดหมายสั7 ง 
สินค้า (Ordering goods)  จดหมายขอตัวอย่างสินค้า  (Asking for samples)    จดหมายรับทราบเรือง 
( Acknowledgments ) 
  ส่วนประกอบของจดหมายภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย 7 ส่วน ดังนีD 
  13.2.1 หัวจดหมาย (Heading) คือ ที7 อยู่ของผู้เขียน และวันที7 เขียนจดหมาย ถ้าเป็น
จดหมายธุรกิจ มักจะใช้กระดาษพิมพ์ Heading ไว้แล้ว ซึ7 งมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี7 ยวกับที7 อยู่ ของ
สํานักงานและหมายเลขโทรศัพท์ที7 จะติดต่อให้สะดวก ถ้าเป็นการเขียนจดหมายของบุคคลมักจะ นิยม
เขียน Heading 2 แบบคือ 
  - แบบขัeนบันได (Step) จะเขียนย่อหน้าเข้าไปทีละบรรทัด โดยให้อักษรแรกของ 
บรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวที7 ห้าของบรรทัดก่อน การเขียน Heading  จะวางไว้มุมซ้ายหรือมุมขวา 
ของกระดาษได้ เช่น 
       58 Sukumwit Sot 23, 
                Bangkok 10110, Thailand 
             December 15, 110108 
 
  - แบบบล็อก (Block) เขียนตัวอักษรแรกของทุกบรรทัดให้ตรงหมด โดยไม่ต้องใส่ 
เครื7 องหมายวรรคตอนท้ายบรรทัด ตําแหน่งของ Heading จะวางไว้มุมขวาหรือมุมซ้ายตอนบน ของ
กระดาษก็ได้ เช่น 
        58 Sukumwit Soi 23 
        Bangkok 10110, Thailand 
        December 15, 110108 
 
  13.2.2 ชื; อและที; อยู่ของผู้รับจดหมาย (Inside Address) ใช้เฉพาะจดหมายธุรกิจ
เท่านัDน ตําแหน่งของ Inside Address อยู่ต่อจาก Heading ทางด้านซ้ายของ กระดาษเขียนจดหมาย
เสมอ การวางรูปแบบของ Inside Address ทําได้ 2 แบบ เหมือน Heading คือ เป็น Step และ Block  
Example.    1) ระบุบุคลในสํานักงาน    2) ไม่เจาะจงบุคคล 
   Mr. Wang Lee     Thai Silk Company, 
              Thai Silk Company,    24 Sukumwit Road 
   24 Sukumwit Road    Bangkok 10110, Thailand 
             Bangkok 10110, Thailand  
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 3) ระบุตําแหน่งของบุคลในสํานักงาน   4) ระบุบุคคลที7 ต้องการให้จดหมายนัDน 
 The Manager         อยู่ในดุลยพินิจ 
 Thai Silk Company    Thai Silk Company 
 24 Sukumwit Road    24 Sukumwit Road 
 Bangkok 10110, Thailand   Bangkok 10110, Thailand 
       Attention : Mr. Wang Lee ( หรือ of.... 
       หรือ The Manager ) 
 
  13.2.3 คําขึãนต้นจดหมาย (Salutation) เป็นคําทักทายเพื7 อเริ7 มต้นจดหมาย ต้องวาง 
ไว้ริมซ้ายของกระดาษต่อจาก Inside Address สําหรับจดหมายธุรกิจ แต่ถ้าเป็นการเขียนจดหมาย 
ส่วนตัวระหว่างบุคคล เขียนต่อจาก Heading ได้เลย เช่น 
  Dear Johnson,    แบบอังกฤษ 
  Dear Johnson :   แบบอเมริกัน 
 คําขึDนต้นมีหลายแบบ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลดังนีD 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ 
  My dear........., เช่น My dear grandmother, / My dear mother, / My dear uncle, 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงญาติผู้น้อง 
   Dear......., หรือ My dear......,เช่น My dearest....., / My dear Tim, / My dear son, 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงญาติ เพื7 อน ผู้รู้จักในวัยใกล้ชิดกัน 
    Dear....., / ......Dear, / My dear....., เช่น Dear Somyod, / Dear friend, 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงบุคคลทั7 ว ๆ ไป กรณีทราบชื7 อแต่ไม่รู้จักกันอย่างสนิทสนม ให้ใช้  
นามสกุลของคนนัDน รวมคํานําหน้าชื7 อ  Dear..., เช่น  Dear Dr. Taksin. / Dear Mr. Owen, 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงผู้ใหญ่ที7 รู้จักนับถือ 
    Dear...., เช่น Dear sir, / Dear Master, Sir, / Dear teacher, 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงสํานักงานธุรกิจ หน่วยงาน 
    Dear Sir (s), Sirs, Gentlemen : 
 - คําขึDนต้นจดหมายจากสํานักงานธุรกิจ ถึงลูกค้า 
    Dear Sir (s), Sir (s), Gentlemen : 
 - คําขึDนต้นจดหมายถึงบุคคลทั7 วที7 มีตําแหน่งหน้าที7 พิเศษ เช่น 
  ทูต, รัฐมนตรี    Your Excellency, 
  ภริยาทูต หรือรัฐมนตรี  Your Lady, / Your Excellency, 
  ประธานาธิบดี   Dear Mr. President,  
  พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชินี       Your Majesty, / May it please your   
                Majesty, /  Mossy Gracious, / Sire, 
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร Sir, / Dear Mr. Speaker, 
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  13.2.4 ตัวจดหมาย (Body of the letter) คือข้อความของจดหมายซึ7 งเป็นส่วนที7 มี
ความสําคัญที7 สุดในการเขียนจดหมาย เพราะเป็นการสื7 อความ ประสงค์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ ข้อความ
ในจดหมาย ปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ตอน  
  - ความนํา    ข้อความตอนนีDจะบอกเหตุของความต้องการหรือการแนะนําตัวของผู้                          
           เขียน 
  - เนืeอความ  บอกวัตถุประสงค์ 
  - สรุป           เขียนสรุปเรื7 องหรือบอกความมุ่งหวังในอนาคต 
  13.2.5 คําลงท้าย (Complimentary Close) คือคําลงท้ายเมื7 อเขียนจดหมายจบแล้ว มี
อยู่หลายแบบ แล้วแต่ผู้รับจดหมายเป็นใคร ส่วนมากจะนิยมใช้สรรพนาม Possessive Pronoun กับ
กริยาวิเศษณ์ (Adverb) โดยทั7 วไปใช้ Your faithfully, / Yours respectfully, 
  - เขียนถึงญาติ           With my best love to you, / With my best wishes, 
  - เขียนถึงเพืLอน          With kind regards, / With my very best wishes, 
  - จดหมายธุรกิจ         With my kind regards, / With my best compliments, 
  13.2.6 การเซ็นชื; อ (Signature) เป็นการลงนามของผู้เขียนจดหมาย เพื7 อให้รู้ว่า ใคร
เป็นผู้เขียนจดหมายนัDน โดยลงนามให้อยู่ตําแหน่งต่อจาก Complimentary Close สําหรับจดหมาย 
ธุรกิจจะมีการพิมพ์หรือเขียนนามที7 ชัดเจนข้างล่างลายเซ็นเสมอ เพื7 อป้องกันความยุ่งยาก 
  13.2.7 การจ่าหน้าซอง (Outside Address)  เป็นการเขียนชื7 อและที7 อยู่ของผู้รับ 
จดหมายบนซองจดหมาย  ซึ7 งผู้เขียนอาจเขียนได้ 2 แบบ คือ  แบบขัDนบันได (Step) และแบบบล็อก  
(Block) และควรให้เหมือนกับ Inside Address รูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายภาษาอังกฤษนัDน เกือบ 
จะเรียกได้ว่าเหมือนกับรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายของไทยเรา เพียงแต่ว่าจดหมายธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษนัDน ถ้าหากที7 อยู่ผู้รับที7 พิมพ์ไว้ในจดหมายไม่ใช้จุดลูกนํDา ( , ) เวลาจ่าหน้าซองก็ต้องไม่ใช้ 
โดยตลอด 
 
   The Manager 
        The Development Bank Ltd., 
    DBL Building, 
        55 Asoke Road, 
             Bangkok 10310 
 
   The Manager 
   The Development Bank Ltd., 
               DBL Building, 
   55 Asoke Road, 
             Bangkok 10310. 
   Thailand. 
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   Director of Admissions  
   School of Business Administration                                            
   North Texas University 
   Texas USA. 
 
 
 13.3 การวางรูปแบบของจดหมาย (Styles of Letter set up) มีหลายรูปแบบที7 นิยม กันมาก 
ได้แก่ 
  13.3.1 Block Style เป็นรูปแบบของจดหมายที7 มีทุกส่วนเป็นแบบ Block แต่ให้ 
Complimentary Close Heading และ Signature อยู่ด้านขวา 
 
Example.      
        23 Rama IV Road 
        Phatumwan, Bangkok 10210 
        December 16, 110108 
Excellent House Agent 
Petcburi Road 
Payathai, Bangkok 10400 
Dear sirs: 

I wish to rent a furnished house in the Payathai area for about 2 years and I should be 
much obliged if you would send me particulars of any that you have as quickly as possible. 
I want two bedrooms, and the house should be quiet. I would be willing to pay up to 10,000 
Baht per month. 

Please let me know whether you can arrange this for me. 
 

        Yours faithfully 
 
 
        Wily Mc. Intouch. 
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  13.3.2 Semi - Block style แตกต่างจากแบบ Block style ตรงข้อความในจดหมาย 
จะย่อหน้าทุกครัDงที7 เริ7 มตอนใหม่ นอกนัDนเหมือนแบบ Block Style. 
Example. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  13.3.3 Full Block Style แตกต่างจากแบบ Block Style ตรงที7 การวางทุก ส่วนประกอบ
ของจดหมายชิดขอบหระดาษด้านซ้ายทัDงหมดโดยไม่มีย่อหน้าเลย  
 
Example.  
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  13.3.4 Indented Style คล้ายกับแบบ Semi Block Style มาก แต่จะแตกต่างกัน ก็
ตรงที7 เขียน Heading, Step และใส่เครื7 องหมายวรรคตอน  
 
Example.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  13.3.5 Official Style คล้ายกับแบบ Semi Block แทบทุกอย่าง ยกเว้นต้องเขียน 
Inside Address ไว้ล่างมุมซ้าย ต่อจาก Signature. 
 
Example.  
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ตัวอย่างการวางรูปจดหมาย 

 
        153 Samsen Rd., 
              Dusit, Bangkok. 
          22nd. April 110108 
 The manager, 
     The Union Trading Store Ltd. 
  Bangkok. 
 
 Dear Sir, 

 Having seen your recent advertisement in the “The Nation” announcing 
that you need a clerk who can type, write, and speak English. I therefore would 
like to apply for this position. 
 I am now 20 years of age and have already passed the Mathayom VI 
from Sarasit College. I also had some experience in acting as a typist and 
ledger clerk at Siam Motors Co., Ltd. Herewith this letter, I enclosed a copy of 
testimonial from which you may see about my ability and character. 

   Hoping that you will kindly drop me a few lines. Thanks in advance. 
 
       Your respectfully, 
 
         Jame Wattana. 
 
 

 
 
 

 
 

หัวจดหมาย 

ที7 อยู่ของผู้รับ 

คําขึDนต้น 

คําลงท้าย 

การเซ็นชื7 อ 
ตัวจดหมาย 
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