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ใบความรู้ที่ 1 
 

โครงสร้างทางไวยากรณ์  (Syntax) 
 

ประโยค (Sentence) คือ การน าค ามาเรียงร้อยเขา้ดว้ยกนัเป็นถอ้ยค า ซ่ึงค าเหล่าน้ีตอ้ง
แสดงความหมายท่ีสมบูรณ์ ในภาษาองักฤษค าแรกของประโยคจะตอ้งข้ึนตน้ด้วยตวัใหญ่ และ 
ทา้ยประโยคตอ้งมีเคร่ืองหมายวรรคตอนตามลกัษณะของขอ้ความในประโยค ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ชนิด
คือ 

1.  period (.) 
2.  question mark (?) 
3.  exclamation mark (!) 

 

ประโยคในภาษาองักฤษ แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดคอื 
1. Declarative Sentence คือ ประโยคบอกเล่าธรรมดาซ่ึงเขียนทา้ยประโยคดว้ย 

เคร่ืองหมาย period (.)  เช่น 
-   Ice is frozen water. 
-   Ben will not be singing tonight. 

2. Interrogative Sentence  คือ ประโยคค าถามและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใช ้  
เขียนทา้ยประโยคค าถามคือ เคร่ืองหมาย question mark (?) เช่น 

-   Isn’t ice frozen water? 
-   Who rescued the kitten? 

3. Imperative  Sentence  คือประโยคค าสั่งหรือขอร้องและเคร่ืองหมายวรรคตอน   
ท่ีเขียนทา้ยประโยคค าสั่งและประโยคขอร้องน้ี  คือ เคร่ืองหมาย period (.) เช่น 

-   Come in, please. 
-   Eat your food. 

     4.   Exclamatory Sentence  คือ ประโยคอุทาน ใชเ้ม่ือแสดงความรู้สึกของ อารมณ์  
เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใชเ้ขียนทา้ยประโยคคือเคร่ืองหมาย exclamation mark(!)  
           เช่น  -   What an easy test that was ! 

- These descriptions must end ! 
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ใบความรู้ที่ 2 
 
 

LANGUAGE  FORMS 
(Basic English Grammar for Primary School Teachers) 

 
 ครูผูส้อนภาษาองักฤษควรมีความรู้เร่ืองโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษพอสมควร
เพื่อเป็นตวัอยา่งการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง (accuracy) แก่นกัเรียน  
 
    
 
 

1. Singular ในกรณีท่ี 1 ประธานเป็นเอกพจน์  Verb to be จะใช ้is เสมอยกเวน้ I am,  
You are เช่น 
   I am Thongchai. 
   I am Somsri. 

I am a student. 
You are a student. 
Thongchai is a student. 
He is a student. 
Somsri is a student. 
A rose is a flower. 
It is a flower. 

2. Plural ในกรณีท่ี 1 ประธานเป็นพหูพจน์ Verb to be จะใช ้are เสมอ เช่น 
   We are students. 

You are students 
Thongchai and Somsri are students. 
They are students. 
Roses are flowers. 
They are flowers. 

 

1. Subject + Verb to be + Noun 
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 3. Contractions with be เวลาเราพูดเรามกันิยมพูดย่อๆ คือรวม 2 ค าเขา้ดว้ยกนัเพื่อ    
ความเป็นธรรมชาติยิง่ข้ึนครูควรจะฝึกฝนใหพ้ดูจนคล่องแคล่ว เช่น 

 

Contractions Examples 
    I am         = I’m     I’m a teacher. 
    He is         = He’s     He’s a policeman. 
    She is           = She’s     She’s a nurse. 
    It is           = It’s     It’s a cat. 
   You are          = You’re    You’re a doctor. 

   You’re doctors. 
   We are  = We’re    We’re students. 
    They are = They’re    They’re farmers. 

 

      เคร่ืองหมาย  ’   ท่ีอยูร่ะหวา่งประธานกบักริยา  be  เรียกวา่ ‚apostrophe‛ 

 
 
 

 

สังเกตการใช้ have กบั has ในประโยคต่อไปนี้ 

Singular Plural 
    I have a book.     We have books 
    You have a book.     You have books. 

    He has a book     They have books. 
    She has a book.     They have books. 
    It has a tail.     They have tails. 

 สรุป 
 
 
 
 

2. Subject + have/has + Object 

    I 
    We 
    You 
    They 

+ have + Obj. 

     
    He 
    She 
    It 
     

+ has  + Obj. 
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        My, Our, Your, His, Her, Their ใหค้รูสังเกตวา่ค าเหล่าน้ีจะอยูห่นา้ค านาม 
 

Singular Plural 

    My dog is white.     My dogs are white. 
    Our dog is white.     Our dogs are white. 
    Your dog is white.     Your dogs are white. 
    His dog is white.     His dogs are white. 
    Her dog is white.     Her dogs are white. 
    Their dog is white.     Their dogs are white. 

   

         สรุป 
 

Subject Possessive adjective 
I My 

We Our 
You Your 
He His 
She Her 
It Its 

They Their 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Possessive Adjectives + Nouns 
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 This /That  เรียกวา่ Demonstrative Pronoun 
   This shirt is yellow. 
   That pen is blue. 

สรุป 
 

  This   ใชร้ะบุนามท่ีอยูใ่กลต้วัผูพ้ดู 1 ส่ิง 
  That   ใชร้ะบุนามท่ีอยูไ่กลตวัผูพ้ดู 1 ส่ิง 
 
 
 
  
 

My pens are in my bag. 
  These are my pens. 
 

  Your pens are in your bag. 
  Those are your pens. 

 

สรุป   
 

These   ใชร้ะบุนามท่ีอยูใ่กลต้วัผูพ้ดูมากกวา่ 1 ส่ิง 
  Those  ใชร้ะบุนามท่ีอยูไ่กลตวัผูพ้ดูมากกวา่ 1 ส่ิง 
    

Singular Plural 

This These 
That Those 

 

4. This / That + Noun (Singular) 

5. These/Those + Noun (Plural) 
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สรุป 
 

 Adjective คือ ค าท่ีใชข้ยายค านามจะอยูห่นา้ค านาม หรือตามหลงั ‚verb to be‛ ต่อไปน้ี
เป็นตวัอยา่งค า Adjective ในภาษาองักฤษ 
   round, big, kind, tall, clever, strong, long, 
   short, small, light, dark, hot, cold เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 

เม่ือตอ้งการท าให้เป็นประโยคปฏิเสธ (negative) ใหเ้ติม not หลงั verb to be  
(is, am, are) ในกรณีท่ีเป็น  present tense 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Verb to be + Adjective 

A ball is round. 
An elephant is big. 
Our teachers are kind. 
John is tall. 
Andy is clever. 
Andy and Polly are strong. 

 

7. Verb to be + not + Adjective 

This balloon is not round.  
This balloon isn’t round. 
 

These balloons are not round. 
These balloons aren’t round. 
 

I am not sleepy. 
I’m not sleepy. 
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    สรุป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

และ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contractions ของ Verb to be 

is not  = isn’t 
are not  = aren’t 
am not  = (ไม่มีรูปยอ่) แต่ I am not  

ใชค้  ายอ่วา่ I’m not. 

He 
She   + isn’t 
It 
 

You 
We   + aren’t 
They 
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ใบความรู้ที่ 3 

 
 
 
 

Prepositional Phrase คือ ค า preposition ท่ีตามดว้ย noun เพื่อใชใ้นการบอกสถานท่ี เช่น 
 

in the corner on the table 
at the library under the bed 
in her house near my house 

 
ครูสอนภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมศึกษาควรพดูและใช ้ Prepositional Phrase บ่อยๆ   

ในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ตามปกตินิยมใชก้บั ‚Verb to be‛ เช่น 
 

 
 
 
 
 

                             Preposition ท่ีพบบ่อย ๆ เช่น on, in, at, under, between, around 
 

 
 
 
             การเปล่ียนประโยคบอกเล่าเป็นค าถาม ใหย้า้ย Verb to be ไปขา้งหนา้ประโยคและ 
เติมเคร่ืองหมายค าถามท่ีทา้ยประโยค  เช่น 
 
 
 
 
 
 

8. Verb to be + Prepositional Phrase 

Somchai is under the tree. 
My pens are on the table. 
Mary is in the room. 

9. Yes / No Questions กบั Verb to be 

    She   is a teacher. 
    Is    she a teacher ? 
 
   They  are in the classroom. 
   Are   they in the classroom ? 
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การตอบ Yes / No Questions เราสามารถตอบไดท้ั้งแบบสั้นและแบบยาว เช่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verb to be เม่ือเป็น Past Tense จะเปล่ียนรูปเป็น was/were  เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป    Verb to be จะเป็น was/were เม่ือแสดงความเป็นอดีต (Past tense) 
 

 
 
 
 

10. Verb to be เมือ่เป็น Past Tense 

Is she a teacher? 
      - Yes, she is. (she’s a teacher.) 
      - No, she isn’t. (she isn’t a teacher.) 
 

Are they in the classroom? 
     - Yes, they are. (they’re in the classroom.) 
     - No, they aren’t. (they aren’t in the classroom.) 
 

     I am here today. 
     I was here yesterday. 
 

     Somchai is here today. 
     Somchai was here yesterday. 
 

     The students are here today. 
     The students were here yesterday 
 

I 
He   
She 
It 

You 
We               + were 
They 

+ was 
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Verb to be เม่ือเป็นปฏิเสธ เพียงเติม “not” หลงั was / were   เช่น 

 
 
 
 
 
 
 

      สรุป               was not   =   wasn’t,            were not  =   weren’t   
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้สังเกต 
 
     Past tense มักจะมีค าว่า yesterday, yesterday morning, last night, last week 
     Verb to be เม่ือเป็นค าถาม Yes / No Questions ท าไดโ้ดย การยา้ย was/were มาอยู่หน้าประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I was not her yesterday 
I wasn’t here yesterday. 

 

They were not here yesterday. 
They weren’t here yesterday. 

     I 
     He   
     She 
     It 

     We 
     You            +  weren’t 
     They 

Were you here yesterday? 
Yes, I was / No, I wasn’t. 

 

Was Somchai here yesterday? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 

+  wasn’t 
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ใบความรู้ที่ 4 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  ข้อสังเกต     is, am, are บางท่ีเรียกวา่ กริยาช่วย (Helping Verb) 
                       เม่ือท าเป็น Yes/No Questions ใหย้า้ยกริยาช่วยไปอยูข่า้งหนา้ประโยค เช่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใชก้บัเหตุการณ์ทัว่ ๆ ไปเป็นกิจวตัรประจ าวนั เช่น  
 
 
 
 
 
 
 

11. Present Progressive Tense  
(หรือบางท่ีเรียกวา่ Present Continuous Tense) 

                      
 +++++++++++++++++ 

 
 
 

  is 
 Subject   + am  + Verb (ing) 
  are 

 Is  Somchai working ? 
 Are you reading a book ? 

12. Present Simple Tense 

I walk to school everyday. 
 You eat breakfast everyday. 
 We sleep every night. 

They go to work everyday. 
Somchai swims every week. 
He swims every week. 
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ข้อสังเกต  
     กริยาตามหลงั He, She, It (หรือ เอกพจน์บุรุษท่ี 3) กริยาตอ้งเติม s หรือ es  ประโยคบอกเล่า 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบ Form ของ Present Simple Tense 
และ Present Progressive Tense 

 

ประโยค Present Simple Tense Present Progressive Tense 

บอกเล่า 
I / We / You / They work. I am working. 

You / We / They are working. 

ปฏิเสธ 
I / We / You / They do not work. 
He / She / It does not work. 

I am not working. 
You / We / They are not working. 
He / She / It is not working. 

ค าถาม 
Do I /you / we / they work? 
Does he / she / it work? 

Am I working? 
Are you / we / they working? 
Is he / she / it working? 

  

ข้อสังเกต   ตวัยอ่ของ Verb to be  คือ I’m,  We’re,  You’re,  He’s,  She’s,  It’s, They’re 
 
 
 
 
 
 
 

I 
We             sleep   every night. 
You 
They 

He 
She  sleeps    every night. 
It 
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         กริยาบางตวัในภาษาองักฤษ เปล่ียนรูปเม่ือเป็นอดีต เช่น 
 

     come - came      make - made 
     do - did      meet - met 
     eat - ate      run - ran 
     get - got      sing - sang 
     go - went      speak - spoke 
     have - had      swim - swam 
     see - saw      tell - told 
     sleep - slept      stand -  stood 

etc. 
 
 
 

 
 
 

การท าใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ ให้ did not ระหวา่ง Subject กบั main verb เท่านั้น 
 

Subject did not Verb Adverb of time 
I did not work yesterday 

You did not work yesterday 
Somchai did not work yesterday 

We did not work yesterday 
They did not work yesterday 

 

ข้อสังเกต  1. ประธานทุกตวัใช ้ did เหมือนกนัหมด 
  2. main verb ตอ้งเป็น  base form (verb ช่องที ่1) 
  3. การยอ่   did not  เป็น  didn’t 

13. The Simple Past : Irregular Verbs 

14. The Simple Past : Negative 
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  ใบความรู้ที่ 5 
 
 
 
 
 

เม่ือตอ้งการท าเป็นค าถาม ใช ้Did อยูห่นา้ประโยค 
   Did Somchai work yesterday? 
    Yes, he did. 
    No, he didn’t 
   Did you come here yesterday? 
    Yes, I did.  
    No, I didn’t 
ข้อสังเกต   เม่ือใช ้did แลว้ กริยาหลกั (main verb) จะใช ้base form อยา่งเดิม 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Did you go to school? 
                Where did you go? 

   Did Somchai get up at six? 
   When did Somchai get up? 
   What time did Somchai get up? 

    Did you run? 

   Why did you run? 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

15. The Simple Past : Yes / No Questions 

16. การตั้งค าถามโดยใช้ Where, When, What time และ Why เมื่อเป็น Past Simple Tense  
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  Where did you go ? 
   I went downtown. (สถานท่ี) 
 

  When did Somchai get up? 
   He got up at six. (เวลา) 
 

  Why did you run? 
   I ran because I was late. (เหตุผล) 
 

  โปรดสังเกตความสัมพนัธ์ระหวา่งค าตอบกบัค าถาม 
 

ข้อสังเกต การถาม  What time?     - At six. 
     - Nine o’clock. 
        etc. 
  When? ตอบไดม้ากข้ึน    - At six. 
     - On Sunday. 
     - On December 25 th 

     - Last night. 
        etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  การตอบค าถามทีถ่ามโดยใช้ Where, When, What time และ Why กบั Past Simple 
Tense 
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ใบความรู้ที่ 6 
 
 

18.  การใช้    Future Time 
 
 

 การใช ้Verb to be going to แสดงเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิด เช่น 
  I am going to play football tomorrow. 
  You are going to stay here tonight. 
 
 การใช ้Verb to be going to 

ประโยคบอกเล่า  
             am 

                                       Subject              is           +   going  to   +   infinitive......... 
                          are                           

   (V.1 ) เช่น  come,  see etc.        
ประโยคปฏิเสธ                  

am 
                                       Subject              is              +   not +  going  to +  V.1  + ......... 
              are                           

ประโยคค าถาม                  
Am 

                                         Is          +  Subject  +  going to  +  V.1  +..........? 
          Are                           
          
  การใช ้will แสดงความเป็น Future 

John will go to Bangkok tomorrow. 
I will go to Bangkok tomorrow. 
They will go to Bangkok tomorrow. 
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ขอ้สังเกต will ใชไ้ดก้บัประธานทุกตวั และมีการยอ่ดงัน้ี 
        I shall / I will go =    I’ll go. 
                You will go     =    You’ll go. 
               He will go       =    He’ll go 
               She will go     =    She’ll go. 
                We will go      =    We’ll go. 
               They will go    =    They’ll go. 
            It will go          =    It’ll go. 

เม่ือท าเป็นประโยคค าถาม น า will ไวห้นา้ประโยค 
                             Will you go tomorrow? 
 
 

19. การใช้ How many และ How much 
     

การใช ้ How many และ How much ถามเก่ียวกบัจ านวน  เช่น 

How many books do you have? 
How many benches are there in the park? 
How much money do you have? 
How much sugar do you want? 

 

ข้อสังเกต     How many ใชก้บั countable nouns (นามนบัได)้ 
           How much ใชก้บั uncountable nouns (นามนบัไม่ได)้ 

ตัวอย่าง  countable nouns : 
          cat, dog, book, pen, car, shirt, bird  เป็นตน้ 

ตัวอย่างของ uncountable nouns : 
        coffee, tea, sugar, cream, milk   เป็นตน้ 
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ใบความรู้ที่ 7 
 
 
 

20 Numbers 
 

 

Cardinal Numbers (บอกจ านวน) 
 

1 one  21 twenty – one 
2 two  22 twenty – two 
3 three  23 twenty  -  three 
4 four  24 twenty  -  four 
5 five  25 twenty  -  five 
6 six  26 twenty  -  six 
7 seven  27 twenty  -  seven 
8 eight  28 twenty  -  eight 
9 nine  29 twenty  -  nine 

10 ten  30 thirty 
11 eleven  40 forty 
12 twelve  50 fifty 
13 thirteen  60 sixty 
14 fourteen  70 seventy 
15 fifteen  80 eighty 
16 sixteen  90 ninety 
17 seventeen  100 one hundred 
18 eighteen  1,000 one thousand 
19 nineteen  10,000 ten thousand 
20 twenty  100,000 one hundred thousand 

   1,000,000 one million 
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Ordinal numbers (บอกล าดับ) 
 

 1st   -  the first    21st  - the twenty-first 
2nd  -  the second 22nd  - the twenty-second    
3rd  -   the third 23rd - the twenty-third 
4th  -   the fourth 24th  - the twenty-fourth 
5th  -   the fifth 25th  - the twenty-fifth 
6th  -   the sixth 26th  - the twenty-sixth 
7th  -   the seventh 27th  - the twenty-seventh 
8th  -   the eighth 28th  - the twenty-eighth 
9th  -   the ninth 29th  - the twenty-ninth 
10th  -   the tenth 30th  - the thirtieth 
11th  -   the eleventh 40th  - the fortieth 
12th  -   the twelfth 50th  - the fiftieth 
13th  -   the thirteenth 60th  - the sixtieth 
14th  -   the fourteenth 70th  - the seventieth 
15th  -   the fifteenth 80th  - the eightieth 
16th  -   the sixteenth 90th  - the ninetieth 
17th  -   the seventeenth 100th  - the one hundredth 
18th  -   the eighteenth 200th  - the two hundredth 
19th  -   the nineteenth 300th  - the three hundredth 
20th  -   the twentieth 400th  - the four hundredth 
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ใบความรู้ที่ 8 

ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  (Parts of Speech) 

ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ค า (Words) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 
1.  ค านาม (Noun) 
2.  ค าสรรพนาม (Pronoun) 
3.  ค  าคุณศพัท ์(Adjective) 
4.  ค  าวเิศษณ์ (Adverb) 
5.  ค  ากริยา (Verb) 
6.  ค  าบุพบท (Preposition) 
7.  ค  าสันธาน (Conjunction) 
8.  ค  าอุทาน (Interjection) 

 1.  ค านาม (Noun) คือค าท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ ทั้งท่ีมีรูปร่างเช่น โตะ๊ สมุด และ 
ไม่มีรูปร่างเช่น วนั เวลา อากาศ รวมทั้งช่ือของคน สัตว ์หรือส่ิงของ  

คน:  man  father  lady 
สัตว:์ dog  cat  bird  
ส่ิงของ: city  table  month  

ช่ือคน: John  Mary 
ช่ือสัตว:์ Lassie  Lucifer  
ช่ือส่ิงของ: Bangkok  January  

ประเภทของค านามมีดงัน้ี 
  1.1  The plural of nouns (ค านามพหูพจน์) 
  1.1.1  ค านามท่ีอยูใ่นรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ทา้ยค า 

Singular Plural Mean 
boat       boats เรือ 
hat            hats หมาก 
house   houses บา้น 
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  1.1.2  ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย y หนา้ y เป็นพยญัชนะเม่ือตอ้งการท าเป็นนามพหูพจน์
ใหเ้ปล่ียน y เป็น i แลว้เติม es 

Singular Plural Mean 
cry cries ร้องไห้ 
fly flies แมลงวนั 
candy candies ลูกกวาด 
city cities เมือง 
lady ladies สุภาพสตรี 
baby babies เด็กทารก 
party parties งานเล้ียง 
ขอ้ยกเวน้ : ถา้หนา้ y เป็นสระใหเ้ติม s ไดเ้ลย 
day days วนั 
key keys กุญแจ 
monkey monkeys ลิง 

  1.1.3  ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย o หนา้ o เป็นพยญัชนะใหเ้ติม es 

Singular        Plural Mean 
tomato          tomatoes มะเขือเทศ 
mango          mangoes มะม่วง 
potato          potatoes มนัฝร่ัง 

pamelo         pameloes ส้มโอ 
hero                 heroes วรีะบุรุษ 
buffalo                            buffaloes                          ควาย 
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ขอ้ยกเวน้ : ถา้หนา้ o เป็นสระใหเ้ติม s ไดเ้ลย 
Singular        Plural Mean 
zoo                      zoos สวนสัตว ์
radio          radios วทิย ุ
studio          studios โรงถ่ายท า 
 
ค ายกเวน้ แมว้า่หนา้o จะเป็นพยญัชนะแต่ตอ้งเติม s ไดเ้ท่านั้น  
photo    photos                                รูปถ่าย 
piano       pianos                                 เปียโน 
casino    casinos                                กาซิโน 

  1.1.4  ค านามพหูพจน์บางตวัจะเปล่ียนรูปไปจากนามเอกพจน์ 

Singular Plural Mean 
woman                 women ผูห้ญิง 
man                             men ผูช้าย 
child                     children เด็ก 
knife                       knives มีด 
tooth                         teeth ฟัน 
foot                             feet เทา้ 
bus                      buses รถบสั 
person         people คน ประชาชน 
leaf                    leaves ใบไม ้
wife                       wives ภรรยา 
life                        lives ชีวติ 
loaf                  loaves กอ้น แถว (ขนมปัง) 
box                    boxes กล่อง 
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kiss                   kisses จูบ 
Singular Plural Mean 
fungus          fungi เช้ือรา 
nucleus      nuclei นิวเคลียส 
syllabus     syllabi หลกัสูตร 
thesis          theses วทิยานิพนธ์ 

crisis              crises วกิฤติการณ์ 
phenomenon   phenomena ปรากฎการณ์ 
criterion   criteria บรรทดัฐาน มาตรการ 

  1.1.5  ค านามบางค าท่ีมีรูปเดียวกนัทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ 

Singular   Plural Mean 
sheep   sheep แกะ 
fish                 fish ปลา 
species   species ชนิด 
deer              deer กวาง 

 1.1.6  ค านามบางค ามีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใชเ้ป็นเอกพจน์  Examples:  
           news ข่าว 
The news is on at 6.30 p.m.  
           athletics:นกักีฬา นกักรีฑา 
Athletics is good for young people.  
          liguistics:ภาษาศาสตร์ 
Linguistics is the study of language.  
          darts เกมปาเป้า 
Darts is a popular game in England.  
          politics    การเมือง 
        1.1.7  ค านามบางค าเป็นรูปพหูพจน์และใชเ้ป็นพหูพจน์ 
          trousers: กางเกงขายาว 
My trousers are too tight.  
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          jeans: กางเกงยนีส์ 
Her jeans are black.  
          glasses: แวน่ตา 
Those glasses are his.  
          scissors กรรไกร 
These scissors  are her. 
          shorts กางเกงขาสั้น 
There are shorts in the box. 
         thanks ขอบใจ 
         stairs บนัได 
         congratulations ขอแสดงความยนิดี  
         wages คา่จา้ง ค่าแรง 
         spectacles แวน่ตา 
         goods สินคา้ 
  1.2  Countable and Uncountable Nouns (นามนบัไดแ้ละค านามนบัไม่ได)้ 
   1.2.1  Countable nouns (นามนบัได)้ 
                             a. ส าหรับส่ิงท่ีเราสามารถนบัไดเ้ช่น  one dog สุนขัหน่ึงตวั   a cat  แมวหน่ึงตวั 
six men   ผูช้ายหกคน  a house  บา้นหน่ึงหลงั 

     b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น  three dogs สุนขัสามตวั  ten ducks เป็ด 
สิบตวั  a woman ผูห้ญิงหน่ึงคน  the shops. ร้านคา้หลายร้าน  
                       1.2.2   Uncountable nouns (นามนบัไม่ได)้ 
                             a. คือส่ิงท่ีเราไม่สามารถนบัไดเ้ช่น tea น ้าชา  sugar  น ้าตาล  water  น ้า  
air  อากาศ  rice  ขา้ว  food อาหาร  milk  นม  snow หิมะ   dust ฝุ่ น  wood ไม ้ hair ผม 
money เงิน  meat เน้ือ  coffee กาแฟ 
                             b. นามท่ีบอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลกัษณะเช่น  richness  ความร ่ ารวย 
movement ความเคล่ือนไหว  beauty ความสวย  love ความรัก   knowledge  ความรู้ 
                 1.3  Compound Nouns (ค านามผสม)  
ค านามผสมเป็นการเอาค าตั้งแต่สองค าข้ึนไปมาผสมกนัซ่ึงเป็นการผสมระหวา่ง 
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                       1.3.1  noun +noun 
girl + friend = girlfriend  เพื่อนหญิง    traffic + lights =traffic lights    สัญญาณไฟจราจร 
                       1.3.2   verb + noun 
work + man = workman  กรรมกร 
                       1.3.3   noun + verb  
hair + cut = haircut การตดัผม     head + ache = headache ปวดหวั 
                       1.3.4 verb + prep. 
hold + up = holdup การปลน้ 
                       1.3.5  adj.+ noun 
green +house = greenhouse เรือนกระจก  quick + silver = quicksilver  ปรอท  
                 1.4  Proper Nouns (นามเฉพาะ)    Capital letters อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ :เราใชอ้กัษร
ตวัพิมพใ์หญ่ส าหรับ 
                        1.4.1 ช่ือ นามสกุล และต าแหน่ง   
Somchai  the President of the United States  
                        1.4.2  ช่ืองาน ช่ือภาพยนตร์  ช่ือหนงัสือ  
Death in Venice, The Barber of Seville  
                         1.4.3  ช่ือเดือน ช่ือวนั และช่ือวนัหยดุ 
Monday, October, Easter  
                         1.4.4  ค าคุณศพัทท่ี์มาจากค านามเฉพาะ 
Thai cooking, a German car  
                  1.5  ช่ือทางภูมิศาสตร์ 
French Alps, the Nile , the Atlantic  
                  1.6 ช่ือถนน ช่ืออาคารสถานท่ี ช่ือสวนสาธารณะ  
Main Street, Central Park, Silom Road 
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 2.  Pronoun (ค าสรรพนาม )  คือค าท่ีใชแ้ทนค านามเพื่อหลีกเล่ียงการกล่าวซ ้ า เช่น   I, we, 
you, he, she, it   หรือใชแ้ทนค านามท่ีเราไม่ทราบวา่ส่ิงนั้นเป็นอะไรหรือใคร  เช่น  
someone,  something 
แทนค าซ ้ า                     Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. 
 เขียนใหม่                 = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. 
 ยงัไม่รู้วา่เป็นอะไร     Something is missing.  ไม่รู้วา่อะไรหายไป  
 Pronoun (ค าสรรพนาม )  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบดงัน้ี  
  2.1 Personal Pronoun ท าหนา้ท่ีเป็นประธานและกรรมของประโยค ไดแ้ก่ค าวา่  

Subjective ประธาน Objective กรรม 

I (ฉนั) me (ฉนั) 

You (คุณ) you (คุณ) 

We (พวกเรา) us (พวกเรา) 

They (พวกเขา) them (พวกเขา) 

He (เขา) him (เขา) 

She (หล่อน) her (หล่อน) 

It (มนั) it (มนั) 

                 2.2  Possessive pronoun ท าหนา้ท่ีเป็นค าแสดงความเป็นเจา้ของไม่ตอ้งมีค านาม
ตามหลงั (Possessive adjective) ท าหนา้ท่ีเป็นค าแสดงความเป็นเจา้ของตอ้งมีค านามตามหลงั
เสมอ        

Possessive adjective Possessive pronoun Mean 

my mine ของฉนั 

your yours ของคุณ 

our ours ของพวกเรา 

their theirs ของพวกเขา 

his his ของเขา 

her hers ของหล่อน 

its - ของมนั 
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 ตวัอยา่งเช่น   
My wife belongs to the club.   
That car is mine.   
This book is yours.   
Their dog was hit by a car. 
                 2.3  Reflexive pronoun ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของกริยาโดยเนน้วา่ประธานเป็น
ผูก้ระท า 

เอกพจน์ พหูพจน์ 

I - myself we  - ourselves 

you - yourself you - yourselves 

he - himself they - themselves 

she - herself  

it - itself  

 ตวัอยา่งเช่น                                                                                                                                          
I am working by myself.   
He ate the whole cake by himself.   

 ดูตารางการเปรียบเทียบ 

Subjective Objective Possessive 
adjective 

Possessive 
pronoun 

Reflexive 
pronoun  

I me my mine myself 

You you your yours yourself 

We us our ours ourselves 

They them their theirs themselves 

He him his his himself 

She her her hers herself 

It it its - itself 
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 2.4  Relative Pronoun (ประพนัธสรรพนาม) คือ สรรพนามท่ีใชเ้ป็นตวัเช่ือมประโยค
ไดแ้ก่ค าวา่  

who ผูซ่ึ้งใชแ้ทนคน 

which ท่ี ซ่ึง อนั ใชก้บัสัตวแ์ละส่ิงของ 

that ท่ี ซ่ึง อนั ใชไ้ดท้ั้งคนและส่ิงของ 

whom ผูซ่ึ้ง ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยคและใชไ้ดเ้ฉพาะคนเท่านั้น 

whose ซ่ึง...ของใชแ้สดงความเป็นเจา้ของตอ้งมีค านามตามหลงัเสมอ 

what ส่ิงซ่ึง ส่ิงท่ี ใชเ้ฉพาะส่ิงเท่านั้น 

where ท่ีซ่ึง ใชก้บัสถานท่ี 

The man who is playing chess is blind. 
There is a new pub which you might find interesting. 
The dog that is sleeping under my car is dirty. 
This is Pongsee whom you promoted last year. 
This is the student whose house burned down last night. 

 3.  Adjectives ค าคุณศพัท ์ คือค าท่ีท าหนา้ท่ีขยายค านามหรือค าสรรพนาม บอกลกัษณะ 
คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของค านามท่ีมนัประกอบแบ่งได ้ 6 ประเภทดงัน้ี  Descriptive adjectives  
Demonstrative adjectives  Proper Adjectives   Numeral Adjectives   Possessive Adjectives  
Quantitative Adjectives 

  3.1  Descriptive adjectives 

beautiful สวยงาม 

ugly ข้ีเหล่ 

new ใหม่ 

old เก่า 

big ใหญ่ 

http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Descriptive adjective#Descriptive adjective
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Demonstrative adjective#Demonstrative adjective
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Proper Adjectives#Proper Adjectives
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Numeral Adjectives#Numeral Adjectives
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Possessive Adjectives#Possessive Adjectives
http://www.yindii.com/ref/grammar/adjective.htm#Quantitative Adjectives#Quantitative Adjectives
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small เล็ก 

clean สะอาด 

dirty สกปรก 

good ดี 

bad เลว 

She is beatiful. 
Daeng's room is dirty. 
Tammy is a good tennis player. 
                            3.1.1  การเรียงล าดบัค าคุณศพัทท่ี์มีอยูใ่นประโยคเรียงไดด้งัน้ี 

ค าคุณศพัทท่ี์บอกสี ท่ีมา(มาจากไหน) วสัดุ(ท าจากอะไร) จุดประสงค(์เพื่ออะไร) ค านาม 

blue American leather sport shoes 

                             3.1.2   ถา้มีค าคุณศพัทท่ี์บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไวข้า้งหนา้
ค าคุณศพัทท่ี์บอกสี  เช่น a small blue car ,  a thick glass bottle 
                            3.1.3   ถา้มีค าวา่ first, last และ next จะวางไวห้นา้จ านวนนบั เช่น 
the first two weeks  , the next three men 
 3.2  Demonstrative adjectives  คือคุณศพัทช้ี์เฉพาะไดแ้ก่ This, That, These,Those 
This ใชก้บัค านามเอกพจน์ท่ีอยูใ่กล ้(น้ี) 
That   ใชก้บัค านามเอกพจน์ท่ีอยูไ่กล (นั้น) 
These ใชกับัค านามพหูพจน์ท่ีอยูใ่กล(้เหล่าน้ี) 
Those ใชกับัค านามพหูพจน์(เหล่านั้น) 
 ตวัอยา่งประโยค 
This is my pen. 
That is my motorcycle. 
These books are theirs. 
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  3.3  Proper Adjectives  คือค าคุณศพัทท่ี์เก่ียวกบัเช้ือชาติเป็นค าศพัทท่ี์มีรูปมา 
จากช่ือของประเทศเช่น 

Thailand Thai คนไทย 

Canada Canadian คนแคนาดา 

U.S.A. American คนอเมริกนั 

  3.4  Numeral Adjectives   คือคุณศพัทท่ี์บอกจ านวนนบั ล าดบัท่ีและจ านวนท่ีไม่
แน่นอนจ านวนนบัไดแ้ก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten...... 
ล าดบัท่ีไดแ้ก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth..... 
บอกจ านวนท่ีไม่แน่นอนไดแ้ก่ค าวา่  many มาก   much มาก  double ทั้งสอง  few /a few นอ้ย 
จ านวนนอ้ย สองสาม  several หลาย  a little/little เล็กนอ้ย   all ทั้งหมด  no ไม่มี  some มีบา้ง 
enough. เพียงพอ 
      ตวัอยา่งประโยค 
I have three dogs. 
That's his second wife. 
I will be away several weeks. 
  3.5  Possessive Adjectives  คือค าคุณศพัทท่ี์แสดงความเป็นเจา้ของ  ไดแ้ก่ 
                       my    ของฉนั   
   her       ของเธอ   
                       his  ของเขา   
  its   ของมนั   
  your  ของคุณ   
  our  ของพวกเรา   
  their  ของพวกเขา 
 ตวัอยา่งประโยค 
My book is on the table.   
I lost her coat.   
May I borrow your pen? 
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  3.6  Quantitative Adjectives  คือคุณศพัทท่ี์แสดงปริมาณบอกถึงความมากนอ้ยของส่ิง
นบัไม่ไดไ้ดแ้ก่ค าวา่  some บา้ง  much มาก  little นอ้ย  enough เพียงพอ  all ทั้งหมด  no ไม่มี 
any บา้ง  whole ทั้งหมด 

ตวัอยา่งประโยค 
Give me some food. 
I do not have enough water. 
Do you have any money?                                                                                                
 4.  Adverbs  คือค ากริยาวเิศษณ์ท าหนา้ท่ีขยายค าคุณศพัท์ ขยายค ากริยาหรือขยายค ากริยา
วเิศษณ์ดว้ยกนัซ่ึงแบ่งออกเป็นชนิดต่างดงัต่อไปน้ี 
  4.1  Adverbs of Frequency  คือ adverb ท่ีบอกความถ่ีวา่ท าส่ิงน้ีส่ิงนั้นบ่อยหรือถ่ีมาก
นอ้ยแค่ไหนไดแ้ก่ค าวา่  

always             สม ่าเสมอ เป็นประจ า  

often   บ่อยๆ 

frequency  บ่อย ถ่ี 

usually      ตามปกติ 

sometimes  บางคร้ังบางครา 

generally  โดยทัว่ๆไป 

seldom  ไม่ค่อยจะ 

hardly ever  แทบจะไม ่

never  ไม่เคยเลย 

  การวางต าแหน่ง Adverbs of Frequency 
                        a.ถา้ประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have   ใหว้างไวห้ลงั verb to be หรือ 
verb to have   เช่น 
She is always late. 
He has never traveled by train. 
                          b. วางไวห้นา้ค ากริยาแท ้เช่น 
Daranee often goes to the park. 
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  4.2  Adverbs of Manner  คือ adverb ท่ีบอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพเช่น 

happily อยา่งมีความสุข 

quickly อยา่งรวดเร็ว 

beautifully อยา่งสวยงาม 

late ล่าชา้ 

well ดี 

เช่น 
She walks slowly. 
The children sing beautifully. 
It is important to write carefully. 
  4.3  Adverbs of Time  คือ adverb ท่ีบอกเวลา ไดแ้ก่ค าวา่  

today วนัน้ี 

tonight คืนน้ี 

yesterday เม่ือวาน 

finally ในท่ีสุด 

last  คร้ังสุดทา้ย 

already เรียบร้อยแลว้ 

soon ในเร็วๆน้ี 

before ก่อน 

still ยงัคง 

every week ทุกๆสัปดาห์ 

     เช่น                                  
We'll soon be home.  
When did you last see your family? 
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  4.4  Adverbs of Place  คือ adverb ท่ีบอกสถานท่ี ไดแ้ก่ค าวา่ 

here ท่ีน่ี 

around รอบๆ 

there ท่ีนัน่ 

somewhere ท่ีไหนสักแห่ง 

near ใกล ้ๆ 

เช่น 
We are playing here. 
The boy is sitting there.  
  4.5  Adverbs of Degree  คือ adverb ท่ีบอกปริมาณจะวางไวห้นา้ค า adj., adv. หรือ
กริยาท่ีมนัขยาย ไดแ้ก่ค าวา่ 

very มาก 

too มาก(เกินไป)                 

quite มาก(ทีเดียว) 

almost เกือบจะ 

เช่น 
He is too big to run. 
The bag is very heavy. 
I am almost finished. 
                      ขอ้สังเกต  1.ในกรณีท่ีประโยคหน่ึงมีค ากริยาวเิศษณ์อยูห่ลายชนิดใหเ้รียงล าดบัดงัน้ี  
Adverbs of manner, Adverbs of place, Adverbs of time  เช่น 
The kids go to bed early.  
He works hard every week. 
He sang beautifully at the concert last night. 
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                                      2. ค าท่ีมีรูปเหมือนกนัเป็นไดท้ั้งค  าคุณศพัทแ์ละค ากริยาวเิศษณ์  ไดแ้ก่ค าวา่ 

fast เร็ว 

hard ยาก แขง็ 

far     ไกล 

pretty มาก ทีเดียว 

early เชา้ เร็ว แต่เชา้ 

เช่น 
He runs fast. 
He is a fast runner. 
She works hard. 
She is a hard worker. 

 ค ากริยาวเิศษณ์บางค ามาจากค าคุณศพัทโ์ดยการเติม ly ทา้ยค าโดยมีหลกัการท าดงัน้ี 
        1. เอาค าคุณศพัทม์าเติม ly ไดเ้ลย เช่น 

beautiful     beautifully อยา่งสวยงาม 

quiet  quietly อยา่งเงียบๆ 

wonderful  wonderfully อยา่งยอดเยีย่ม  

                      2. ค าคุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย e ใหต้ดั e ออก แลว้เติม ly 

true  truly อยา่งแทจ้ริง 

                           3.  ค าคุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย y ใหเ้ปล่ียน y เป็น i  แลว้เติม ly เช่น 

happy happily อยา่งมีความสุข 

angry  angrily อยา่งฉุนเฉียว 

                           4.  ค าคุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย le ใหต้ดั e ออก แลว้เติม y 
   

simple    simply ง่ายๆ ชดัเจน 

possible possibly เป็นไปได ้
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ขอ้สังเกต: ค าท่ีลงทา้ยดว้ย ly อยูแ่ลว้แต่เป็นค าคุณศพัทไ์ดแ้ก่ค าวา่  
friendly เป็นมิตร 
lovely น่ารัก 
lonely โดดเด่ียว 
ugly น่าเกลียด 
silly ง่ีเง่า 
 5. verb คือค าท่ีแสดงการกระท าหรือถูกกระท าแบ่งได ้ 2 ชนิดดงัน้ี                                                                  
                  5.1  อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัมนัเอง 
ไม่ตอ้งมีกรรมมารองรับ 

smile ยิม้ 

cry ร้องไห้ 

run วิง่ 

speak พดู 

go ไป 

come มา 

sit นัง่ 

sleep นอน 

walk เดิน 

I like to smile. 
My dog runs quickly. 

  5.2  สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาท่ียงัไม่สมบูรณ์ตอ้งมีกรรมมารอง 
รับจึงจะท าใหป้ระโยคสมบูรณ์ 

write  เขียน 

give  ให ้

buy  ซ้ือ 

look  มอง 
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close  ปิด 

kick  เตะ 

He writes novels. 
I bought a car. 

ประเภทของกริยามี 2 ประเภทไดแ้ก่  

  1.  รูปธรรมดา (Regular verb) คือเม่ือเปล่ียนเป็นช่องท่ีสองกบั 
ช่องท่ีสามเพียงแค่เติม d หรือ ed ทา้ยค า 

walk walked walked เดิน 

like liked liked ชอบ 

play played played เล่น 

love loved loved รัก 

  2.  กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เม่ือเปล่ียนเป็นช่องท่ีสอง (Past tense) ช่องท่ีสาม 
(Past Participle) จะมีรูปท่ีเหมือนกนัและรูปท่ีแตกต่างกนั  

กริยาท่ีมีรูปเหมือนกนัทั้งสามช่อง 

cut  cut cut ตดั 

read read read อ่าน 

hit hit hit ตี 

hurt hurt hurt เจบ็  

put put put วาง ใส่ 
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กริยาท่ีมีรูปท่ีแตกต่างกนั (กริยา 3 ช่อง) ผนัตามกาลเวลา 

eat  ate eaten กิน 

fly flew flown บิน 

break broke broken แตก หกั 

build built built สร้าง 

come came  come มา 

do did  done ท า 

make made made ท า สร้าง 

pay paid paid จ่ายเงิน 

steal stole stolen ขโมย 

think thought thought คิด 

กริยาท่ีใชก้บัto เรียกวา่ Infinitives   มีลกัษณะการใชด้งัน้ีคือ 

hope  หวงั 

need  ตอ้งการ 

prepare  เตรียม 

except  ยอมรับ 

decide  ตดัสินใจ 

appear  ปรากฎ 

ask  ขอร้อง 

plan  วางแผน 

mean  ตั้งใจ 

remind  เตือน 

swear  สาบาน 

pretend  เสแสร้ง 
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want  ตอ้งการ 

promise  สัญญา 

neglect  เพิกเฉย 

learn    เรียนรู้ 

deserve  สมควรไดรั้บ 

manage  จดัการ 

She didn't ask him to go.   I'm glad to know you. 
She was surprised to hear that.  I don't know how to make a cake.  
   กริยาท่ีไม่ตอ้งมี to  คือมีลกัษณะการใชด้งัน้ี 
  1. auxiliary verbs(กริยาช่วย) เราใช ้infinitive ไม่มี to ตามหลงักริยาช่วย will, shall, 
would, should, can, could may, might, had better 
เช่น 
We must clean the room. 
I will study English. 
 2.ใช ้infinitive ไม่มี to ตามหลงัค ากริยาท่ีแสดงการรับรู้และสังเกตเห็นไดแ้ก่ค าวา่ 
let  อนุญาต 
make ท า 
see เห็น 
hear ไดย้นิ 
feel รู้สึก 
watch ดู เฝ้าดู 
notice สังเกต 
I saw a boy steal a car. 
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 6. Prepositions ค าบุพบท มีหนา้ท่ีเช่ือมค ากริยากบัส่วนต่างๆ ของประโยคใหเ้ขา้กนัอยา่ง
สมบูรณ์ โดยปกติค าบุพบทจะท าหนา้ท่ีเป็น adverb   
  6.1  การใช ้in on at กบัเวลา 

at ใชร้ะบุเวลา ณ จุดใดจุดหน่ึง เช่น 

at noon เวลาเท่ียงวนั 

at night เวลากลางคืน 

at midday เวลาเท่ียงวนั 

at six o'clock เวลาหกโมงเชา้ 

at Christmas ในวนัคริสตม์าส 

at ใชก้บัส านวนท่ีเก่ียวกบัเวลา เช่น 

at first ในตอนแรก 

at once ในทนัที 

at last ในทา้ยสุด 

at lunch time ในเวลาอาหารกลางวนั 

at present ขณะน้ี 

on ใชก้บัวนัของสัปดาห์ทั้งหมดเช่น 

on Sunday                   วนัอาทิตย ์

on Monday                  วนัจนัทร์ 

on Tuesday                วนัองัคาร 

on Wednesday           วนัพุธ 

on Thursday                 วนัพฤหสับดี 

on Friday                     วนัศุกร์ 

on Saturday                 วนัเสาร์ 
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on ใชก้บัวนัท่ี วนัส าคญัทางศาสนาหรือทางราชการ และวนัหยดุต่างๆ 

on May 1st ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

on Christmas Day ในวนัคริสตม์าส 

on New Year's day ในวนัข้ึนปีใหม่ 

on holiday   ในวนัหยดุ 

on vacation ในวนัหยดุ 

on time ตรงเวลา 

on Songkran day ในวนัสงกรานต ์

in ใชก้บัส่วนของวนัเช่น 

in the morning ในตอนเชา้ 

in the afternoon ในตอนบ่าย 

in the evening ในตอนเยน็ 

 in ใชก้บัเวลาหรือระยะเวลาท่ียาวข้ึนเช่นเดือน ปี และฤดู 

in 2000 ในปี 2000 

in summer ในฤดูร้อน 

in June 1999   ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1999 

in the 21th century ในศตวรรษท่ี 21 

in the past ในอดีต 

in time ทนัเวลา 

in the future ในอนาคต 

in a few months ในอีก 2-3 เดือน 

in two hours   ภายในสองชัว่โมง 

in a week's time ในหน่ึงสัปดาห์ 
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 6.2 การใช ้in on at กบัสถานท่ี at ใชก้บับา้นเลขท่ีเช่น  at 224 Mango Street, at 987 Big 
Elm Road, at 67 Sukhumvit Road 

at ใชก้บัสถานท่ีซ่ึงเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดบัเมืองหรือใช ้
กบัสถานท่ีเล็กๆหรือระบุต าแหน่งท่ีแน่นอนเช่น 

at home ท่ีบา้น 

at the hospital ท่ีโรงพยาบาล 

at the airport ท่ีสนามบิน 

at the bus station ท่ีสถานีขนส่ง 

at the meeting ท่ีประชุม 

at the window ท่ีหนา้ต่าง 

at ท่ีใชก้บัส านวนอ่ืนๆ เช่น 

at work ขณะท างาน 

at best อยา่งดีท่ีสุด 

at will ตามความตอ้งการ 

at least อยา่งนอ้ยท่ีสุด 

at loss ขาดทุน 

at worst อยา่งแยท่ี่สุด 

at large มีอิสระ 

on ใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งสองท่ีเช่น 

on Silom Road บนถนนสีลม 

on the way home ในระหวา่งทางกลบับา้น 

on ใชก้บัต าแหน่งบนพื้นผวิเช่น 

on the table บนโตะ๊ 

on the ceiling บนเพดาน 

on the sidewalk บนทางขา้งถนน 
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on the floor บนพื้น 

on the train บนรถไฟ 

on a bicycle บนรถจกัรยาน 

on the wall บนผนงั 

on the coast บนชายฝ่ัง 

on paper บนกระดาษ 

on ใชก้บัส านวนต่อไปน้ี 

on business วา่ดว้ยเร่ืองธุรกิจ 

on tour ในขณะท่องเท่ียว 

on the radio ในวทิย ุ

on air ขณะออกอากาศ 

on television ในโทรทศัน์ 

on the phone ทางโทรศพัท ์

on purpose โดยตั้งใจ 

on fire ในขณะไฟไหม ้

on the list ในรายช่ือ 

on pleasure เพื่อความสนุกสนาน 

on duty ในขณะปฎิบติัหนา้ท่ี 

on guard เตรียมพร้อม 

 in ใชก้บัสถานท่ีท่ีค่อนขา้งใหญ่เช่นเมืองจงัหวดั ประเทศหรือทวปีเช่น 

in Chiang Mai ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

in Asia ในทวปีเอเชีย 

in the world ในโลก 

in the army ในกองทพั 

in the sky ในทอ้งฟ้า 

in the river ในแม่น ้า 
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in the sea ในทะเล 

in the parking lot ในลานจอดรถ 

 นอกจากน้ียงัยงัมีค าวา่ 
during แปลวา่ ระหวา่ง 
till, until ใชเ้ก่ียวกบัเวลาแปลวา่ จนกระทัง่ จนถึง  
before ใชเ้ก่ียวกบัเวลาแปลวา่ ก่อน 
after ใชเ้ก่ียวกบัเวลาแปลวา่ หลงั 
from ใชก้บัเวลาหรือสถานท่ีแปลวา่ นบัตั้งแต่ 
from...to แปลวา่ จาก...ถึง 
from...till แปลวา่ ตั้งแต่...ถึง 
between... and แปลวา่ ระหวา่ง...ถึง 
by แปลวา่ดว้ย(ใชก้บัการเดินทางดว้ยยานพาหนะแปลวา่) ขา้ง ใกล ้
in front of แปลวา่ ขา้งหนา้ 
outside แปลวา่ ขา้งนอก ภายนอก 
inside แปลวา่ ขา้งใน ภายใน 
behind แปลวา่ ขา้งหลงั 

 7.  Conjunctions  ค  าสันธานคือค าเช่ือมระหวา่งประโยค 
  7.1  Coordinating Conjunctions (ค าสันธานท่ีเช่ือมขอ้ความท่ีเท่าเทียมกนั) 

and 
และ 

but 
แต่ 

or 
หรือ 

yet 
แมก้ระนั้น 

for 
เพราะวา่ 

nor 
และ...ไม่ 

so 
ดงันั้น 

and = และ ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีคลอ้ยตามกนัท าหนา้ท่ีเช่ือมค าท่ีเป็นชนิดเดียวกนัเช่นกริยากบักริยา 
ค านามกบัค านาม 
but = แต่ ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีขดัแยง้กนั 
or= หรือ มิฉะนั้น ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีใหเ้ลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
yet= แมก้ระนั้น ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีขดัแยง้กนั 
so = ดงันั้น ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนั 
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for= เพราะวา่  ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนั 
nor = และ...ไม ่ ใชเ้ช่ือมขอ้ความท่ีคลอ้ยตามกนั 

I love Pranee and Pongsee. 
The car is nice, but it is too expensive. 
He seems happy, yet he never smiles. 
You can have a sandwich or fried rice for lunch. 
I was not allowed to eat in the resautrant, for I was not waering a jacket. 
Somkiet is neither rich nor handsome. 
Direk hates traffic jams, so he decided not to study in Bangkok . 

  7.2  Subordinating Conjunctions (ค าสันธานท่ีเช่ือมอนุประโยคเขา้ดว้ยกนั) 

After หลงัจาก 
although แมว้า่ ถึงแมว้า่ 
as เน่ีองจาก 
as if ราวกบัวา่ 
as long as หากวา่ ตราบใด 
because เพราะวา่ 
before ก่อน 

even if แมว้า่ 
even though แมว้า่ ถึงแมว้า่ 
if ถา้ 
in order that เพื่อวา่ 
once เม่ือคร้ังในอดีต 
since เน่ืองจาก ตั้งแต่ 
so that เพื่อท่ีจะ 
than กวา่ 

though แมว้า่ ถึงแมว้า่ 
till จนกระทัง่ 
unless ถา้ 
until จนกระทัง่ 
when เม่ือ 
whenever เม่ือไหร่ก็ตาม 
where ท่ีซ่ึง 
whereas ในขณะท่ี 
wherever ท่ีไหนก็ตาม 
while ทั้งๆท่ี 
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  7.3  Correlative Conjunctions (ค าสันธานควบ)เป็นค าสันธานท่ีใชค้วบคู่กนั 

both . . . and ทั้ง...และ 

not only . . . but also ไม่เพียงแต่.....ยงัอีกดว้ย 

not . . . but ไม่แต่ 

either . . . or  ไม่.....ก็ 

neither . . . nor ไม่....และ 

whether . . . or หรือไม่ 

as . . . as  เท่ากบั 

She led the team not only in statistics but also by virtue of her enthusiasm. 
Polonius said, "Neither a borrower nor a lender be." 
Whether you win this race or lose it doesn't matter as long as you do your best. 

 8.  Interjection ค าอุทาน  คือค าหรือประโยคท่ีแสดงออกมาทางอารมณ์อยา่งฉบัพลนั 
เพื่อแสดงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น ดีใจ ต่ืนเตน้ ประหลาดใจ เป็นตน้ และเม่ือจบค าอุทาน
แลว้ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอศัเจรียห์รือเคร่ืองหมายตกใจ (Exclamation mark) คือ ‘!’ ทุกคร้ัง 

              บางคร้ังค าอุทานเป็นเพียงเสียง หรืออาการต่าง ๆ เช่น อา้ปากคา้ง ตะโกนออกมาแบบไม่ได้
ศพัท ์หรือเป็นสียงและอาการต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลนั้น ๆ จะแสดงออกมา ตวัอยา่งค าอุทานโดยทัว่ ๆ ไป 
เช่น 
                Aha!                       Ahem!                   All right! Gadzooks! 
                Gee Whiz!            Good!                    Gosh!                    Yippee! 
                Hey!                       Hooray!                Indeed! My Goodness! 
                Nuts!                      Oh no!                   Oops!                    Ouch! 

                Phew!                    Right on!               Ugh!                       Dear me! 

                Whoopee!           Wow!                     Yikes!                    Yoo-hoo! 
                Yuck!                     Tut! tut!  Hey!                       Pooh! 
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ตัวอย่าง วล ี(Phrase)  ทีเ่ป็นค าอุทาน เช่น 
  Ala!  I’m sad. 
  Ah! I’m surprised. 
  Ah! I’m happy. 
  Ah!  I’m disappointed. 
  Bravo!  Well done. 

Ha!  I’m happy. 
Ha! I’m surprised. 
Hurrah! I’m exited. 
Hush! Keep quite. 
Oh! What a surprise! 
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                                                       ใบงานที ่9 

Tenses 

 Tense คือรูปกิริยาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ หมายความวา่ ถา้เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีต ก็จะมีรูปกิริยา ท่ีเป็นอดีต (past tense) ถา้เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนในสภาวะการณ์ปัจจุบนั 
ก็จะมีรูปกิริยาท่ีเป็นปัจจุบนั (Present Tense) ถา้เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนในอนาคต ก็จะมีรูปกิริยาท่ี เป็น
อนาคต (Future Tense) อนาคต โครงสร้างของ Tense ต่าง ๆ มีดงัน้ี 

Present Tense 
1. Present Simple Tense 
2. Present Continuous Tense  
3. Present Perfect Tense 
4. Present Perfect Continuous Tense 

Past Tense 
1. Past Simple Tense 
2. Past Continuous Tense 
3. Past Perfect Tense 
4. Past Perfect Continuous Tense 

Future Tense 
1. Future Simple Tense 
2. Future Continuous Tense 
3. Future Perfect Tense 
4. Future Perfect Continuous Tense 

 

 

 

http://www.freewebs.com/wichaimakyou/PSTMainmenu.html
http://www.freewebs.com/wichaimakyou/PCTMainmenu.html
http://www.freewebs.com/wichaimakyou/pctmainmenu.html
http://www.freewebs.com/wichaimakyou/pctmainmenu.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/present_perfect.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/present_perfect_cont.html
http://www.freewebs.com/wichaimakyou/PastMainmenu.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/past_cont.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/past_perfect.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/past_perfect_con.html
http://www.freewebs.com/wichaimakyou/FutureMainmenu.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/future_con.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/future_perfect.html
http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/future_perfect_con.html
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 Present Simple Tense  ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริง เกิดข้ึนเป็นประจ าหรือปกติวสิัย ความ
จริงตลอดไปและมกัมี adverb of frequency (ค ากริยาวเิศษณ์ท่ีบอกเวลา)อยูด่ว้ย 
adverb of frequency ไดแ้ก่ค าวา่ 
always  สม ่าเสมอ 
usually  โดยปกติ 
often   บ่อยๆ     
sometimes บางคร้ัง 
seldom  ไม่ใคร่จะ 
never   ไม่เคย  
                เช่น 
I always go to bed at 10 p.m. 
The sun rises in the east. 
I never drink coffee. 
 
                                                       โครงสร้าง  S+V (s,es) 
 

He, She, It 
plays with a ball. 

comes home. 

 

I, You, We,They 
read a book. 
drive a car. 

เม่ือเราตอ้งการท าเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคค าถามใหเ้อา V to do(do,does) 
มาเป็นกริยาช่วยในประโยคค าถามท่ีเป็นแบบ yes-no questionsใหเ้อา 
do,does วางไวห้นา้ประโยค 
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Does he, she, it work? 

  

Do you, we, they, I study? 

ใหเ้อา V to do(do,does)มาช่วยในประโยคค าถามแบบ wh-questions เช่น  
Where do you come from? I come from Surin. 
How do you do?  
 
ประโยคปฎิเสธใหเ้ติม not หลงัค า   do, does  

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

  

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

 
Note: เม่ือเอา V to do มาใชใ้นประโยคปฎิเสธและประโยคค าถามกริยาแทไ้ม่ตอ้งเติม s หรือ es 
 
                 Present Continuous Tense (Progressive Tense) 
                                     โครงสร้าง  S+ is,am,are +Ving 

 
                 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีพดูหรือการกระท านั้นๆยงัไม่ส้ินสุดลง 
I'm going to the market now. 
They are watching their favorite television program. 

I am playing with a ball. 
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He, She, It is coming home. 

  

You, We,They are reading a book. 

เม่ือตอ้งการท าเป็นประโยคค าถามใหน้ าเอาV to be มาวางไวห้นา้ประโยคไดเ้ลย  

Am I playing with a ball? 

  

Is he, she, it coming home? 

  

Are you, we, they reading a book? 

เม่ือตอ้งการท าเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลงั V to be ไดเ้ลย 

  

I am not playing with a ball. 

  

He, She, It is 
not(isn't)  

is coming home. 

  



 52 

You, We,They are 
not(aren't) 

are reading a book. 

                     Present Perfect Tense  
                                                      โครงสร้าง S+ havs,has +V3  

 
                          ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและด าเนินมาถึงปัจจุบนัและมีแนวโนม้ท่ีจะ
ด าเนินต่อไปอีกมกัจะเห็นค าวา่ since กบั for อยูด่ว้ย  

การใช ้since กบั for  
since = starting of period (เวลาตั้งแต่จุดใดจุดหน่ึงในอดีตมาจนถึงปัจจุบนั) 

since 1990, since May, since Monday, since Christmas 
since 3 o'clock, since I was a student 

for = period of time (ระยะเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั) 
for 2 days, for 5 months, for 10 years, for 3 hours 
for a week, for 30 minutes, for a long time, for ages 
 
I have studied English since I was 10 years old. 
She has known him since last year. 
 
ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเพิ่งเสร็จส้ินลงโดยไม่ไดร้ะบุเวลา 
We have washed our hands. 
I have just had a snack. 
ใช ้present perfect tense เพื่อใหข้อ้มูลใหม่หรือประกาศใหท้ราบกบัส่ิงเพิ่งเกิด 
Ouch! I have just cut myself. 
 
การใช ้just already yet ในประโยค present perfect  
just = เพิ่งจะ 
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Suda has just arrived home. 
already =เรียบร้อยแลว้ 

A: Don't forget to phone the restaurant. 
I've already phoned to make a reservation. 
yet =ยงั   ใชก้บัประโยคปฎิเสธและประโยคค าถาม  
She hasn't finished her letter yet. 
Has it stopped raining yet? 
ใชก้บัค าวา่ today, this morning, this evening กบัเวลาท่ียงัไม่ส้ินสุดในขณะท่ีพดู 
I've drunk three glasses of water today. 
 
เม่ือตอ้งการท าเป็นประโยคค าถามใหเ้อา V to have (has,have)มาวางไวป้ระโยค 
ไดเ้ลย 

Has he, she, it worked? 

  

Have you, we, they, I finished? 

  
เม่ือตอ้งการท าเป็นประโยคปฎิเสธใหเ้ติม not หลงั verb "to have" (has,have) 

I have(haven't) played a game. 

He, She, It has 
not (hasn't) 

read a book. 

You, We,They have not 
(haven't) 

driven a car. 
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                Present Perfect Continuous Tense 
                                       โครงสร้าง  S+ have,has +been+Ving 

 
ใชบ้รรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดในอดีตและด าเนินมาจนถึงปัจจุบนัหรือพึ่งส้ินสุดลง  
I have been studying English for 2 years.  

We have been waiting here since 9 o'clock.  
A: How long has it been raining? 
B: It has been raining for an hour. 
 
              Past Simple Tense 
                                               โครงสร้าง  S+V2 

 
                  ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจบส้ินลงไปแลว้ในอดีตและมกัจะมีค าบอกเวลาอยูด่ว้ย 
เช่นค าวา่ yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago 

                 เช่น 
We went to Canada last summer. 
My family came to visit me last week.  

เม่ือเราตอ้งการท าเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคค าถาม ใหน้ าเอา V to do(did) มาช่วย 

Did he, she, it work? 

  

Did you, we, they, I work? 

ใหเ้อา V to do(did)มาช่วยในประโยคค าถามแบบ wh-questions เช่น  
What did you do ? I cleaned my car. 
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ประโยคปฎิเสธใหเ้ติม not หลงั did ไดเ้ลย 

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

  

I, You, 
We,They 

did not (didn't) work. 

Note: เม่ือน าเอา did มาใชใ้นประโยคกริยาแทจ้ะตอ้งเปล่ียนเป็นช่องท่ี1เหมือนเดิม 

ค าวา่ be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past) 

I was angry because they were late. 

Was it sunny when you went out? 

            Past  Continuous Tense (Progressive Tense) 
                                   โครงสร้าง  S+Vtobe(was,were) +Ving 

 
                    ใชเ้พื่อบรรยายเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในอดีตแลว้มีอีกเหตุการณ์หน่ึงเขา้มาแทรก 
เหตุการณ์ท่ีก าลงักระท าหรือก าลงัเกิดข้ึนใช ้past continuous 
เหตุการณ์ท่ีเขา้มาแทรกใช ้past simple  

While Jeda was eating breakfast, the mailman came. 
It was raining when we arrived.  
As Decha was making his lunch, he cut his hand. 
 
Note: เราใชค้  าวา่ when while as เป็นตวัเช่ือมระหวา่งสองเหตุการณ์ มีหลกัการณ์ใชด้งัน้ี 
when+ past simple, past continuous 
while+ past continuous, past simple 
as+ past continuous, past simple 
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แต่ถา้ค าวา่ when while as วางอยูต่รงกลางประโยคไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายคอมมา (,) 

 Past Perfect tense  
                                                       โครงสร้าง S+ had+V3 
 
                  ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของสองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเรียบร้อยแลว้ไปแลว้ในขณะท่ีก าลงั
พดู ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนเราใช ้Past Perfect tense ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทีหลงัเราใชเ้ป็น past 
simple tense  เช่น 
When Paul arrived, Mary had just left.   It rained after we had finished playing football. 
 
Note: การใช ้after และ when เช่ือมระหวา่งสองประโยค 
after ตามดว้ย past perfect แลว้ตามดว้ย past simple  
(after + past perfect,past simple) 
when ตามดว้ย past simple แลว้ตามดว้ย past perfect 
(when+ past simple,past perfect) 
           Past Perfect Continuous Tense 
                                                     โครงสร้าง S+had+been+ Ving  

 
                    ใชพ้ดูถึงการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆหรือตลอดเวลาในอดีตและไดส้ิ้นสุดลง
ไปก่อนเวลาหน่ึงเวลาใดในอดีต 
She had been working hard all day. 
He had been smoking for 20 years.  

                 Future Simple tense 
                                                    โครงสร้าง  S + will, shall + V1 

I will/shall play tomorrow. 

We will/shall cook next week. 

He/she it will move next year. 
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You will work tonight. 

They will leave next month. 

ใชแ้สดงถึงการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงมกัจะมีค า adverb of time อยูด่ว้ยเช่น 
tomorrow, next week, next month, next year, tonight, an hour 
 
Who do you think will win the game next week?   
I will go to the park tomorrow. 
การใช ้to be going to   เม่ือเราไดต้ดัสินใจท าบางส่ิงแลว้ หรือตั้งใจวา่จะท าและใชก้บั 
การคาดคะเนเช่น 
I'm going to the bank tomorrow. 
                   Future Continuous Tense 
                                        โครงสร้าง S+will,shall +be+Ving  
 

                    ใชเ้ม่ือเราพดูถึงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีก าลงักระท าอยู ่ณ จุดใดจุดหน่ึงในอนาคต 
โดยมีค าบอกเวลาอยูด่ว้ยเช่น this time next week, at 9 o'clock tomorrow 
this time tomorrow  
At 9 o'clock tomorrow, we will be traveling to New York. 

                 Future Perfect Tense 
                                    โครงสร้าง S+ will,shall +have +V3 
 

                  ใชพ้ดูถึงเหตุการณ์หรือการกระท าซ่ึงคาดวา่จะเสร็จส้ินลง ณเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต  
The show will already have started by the time we arrived. 
They will have finished by tomorrow. 
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                 Future Perfect Continuous Tense 
                                   โครงสร้าง  S+ will,shall +have been +Ving  
 

                   ใชเ้พื่อเนน้การกระท านั้นๆ ยงัคงด าเนินอยูใ่นอนาคต 
By 2001 the company will have been operating in Bangkok for 20 years. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


