SIX-PAGE GRAMMAR
ภาษาไทย -

ภาษาอังกฤษ -

นาม

คานาม

วลีนาม

เป็นภาษาแห่งความรู้สึก พูดจากความรู้สึกและพูดให้รู้สึก ไม่สนใจว่าใครทาอะไร
เช่น “โต๊ะนี้วางของได้” ไม่รู้ว่าประธาน กริยา กรรม อยู่ที่ไหน รู้สึกแต่ว่าเจ้าของใจ
ดีไม่หวงของ
เป็นภาษาแห่งโครงสร้าง ทุกประโยคต้อ งมีประธานและกริยา(กรรมหรือตัวทาให้ เต็ม
เช่น “ทุกคนวางของบนโต๊ะนี้ได้ เพราะว่าเจ้าของไม่เป็นผู้หวงของ” แต่ละคา ต้องมีหน้าที่
ชัดเจนในโครงสร้างของแต่ละประโยค อย่างใดอย่างหนึ่งใน 6 อย่างนี้ คือ ประธาน กริยา
กรรม คาขยาย ตัวเติมเต็ม(compliment) นามซ้อน
ทาหน้าที่ ประธาน, กรรม, ตัวเติมเต็ม, นามซ้อน ใช้อย่างคุณศัพท์
ประธาน - หนังสือราคาถูก
กรรม - ฉันซือ้ หนังสือ
ตัวเติมเต็ม - ฉันเป็นนักศึกษา

The book is cheap.
I buy a book.
I am a student

ประธาน - หนังสือเก่าราคาถูก
หนังสือบนชั้นราคาถูก
กรรม ฉันซื้อหนังสือราคาถูก

The old book is cheap.
The books on the shelves are cheap.
I buy cheap books.

ตัวเติมเต็ม - มันเป็นหนังสือของนักศึกษา It is the book of the student
ประโยคนาม
กริยา

ประธาน - การทีน่ ักเรียนขยันเป็นสิ่งดี That the students are diligent is good.
กรรม ฉันคิดว่านักเรียนขยัน
I think that the students are diligent.
ตัวเติมเต็ม - มันดูเหมือนว่าปรัชญาเป็นเรื่องสนุก It seems that philosophy is interesting
ต้องมีประธาน
เช่น Walk vi. (Intransitive Verb) ไม่มีกรรม (อย่าใส่กรรม) I walk. ฉันเดิน
Eat vt. (Transitive Verb) ต้องมีกรรม I eat rice. ฉันกินข้าว
Be (เป็น, อยู่, คือ), look(ดูเหมือนว่าเป็น), seem(ดูเหมือนว่าเป็น) ต้องมี
ตัวเติมเต็ม เช่น
I am good. I am a teacher. He looks like his father. It seems (to be)
difficult.
ฉันเป็นดี. ฉันเป็นครู. เขาดูเหมือนพ่อของเขา. มันดูเหมือนว่ายาก.
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คุณศัพท์

1. ทาหน้าที่ขยายนาม ปกติอยู่ข้างหน้า แต่ถ้ารุงรังให้อยู่ข้างหลัง
2. ทาหน้าที่เป็นตัวเติมเต็ม
3. ใช้อย่างนามไม่ต้องเติม –s มีความหมายเป็นพหูพจน์ มี the นาหน้า
เช่น The poor = พวกคนจน

◊ คาคุณศัพท์
- คนดี A good man
◊ วลีคุณศัพท์
- คนที่ไร้ประโยชน์ A man good for nothing
◊ ประโยคคุณศัพท์ - คนทีท่ าดีเป็นศรีสังคม A man who does good, is the glory of society
สังเกต ภาษาไทยใช้คาเดียวกันทาหน้าที่เป็นกริยา คุณศัพท์และวิเศษณ์ได้ แต่ภาษาอังกฤษไม่ได้
ต้องใช้คาต่างกัน นอกจากบังเอิญตรงกัน
กริยา

- คนนั้นดี
- ดวงอาทิตย์ขึ้น

That man is good.
The sun rises.

คุณศัพท์

- คนดี
- น้าขึ้น

The good man.
High tide

วิเศษณ์ -

คนนั้นทาดี
- เขาค้าขายขึ้น

That man behaves well.
He trades lucratively.

วิเศษณ์

ขยายกริยา คุณศัพท์ และวิเศษณ์

◊ ขยายกริยา The dog runs quickly.
สุนัขวิ่งอย่างเร็ว
◊ ขยายคุณศัพท์ - The very quick dog.
สุนัขปราดเปรียวมาก
◊ ขยายวิเศษณ์ The dog runs very quickly. สุนขั วิ่งเร็วมาก
หมายเหตุ - วิเศษณ์ส่วนมากได้จากการเติม –ly เข้ากับคุณศัพท์ (-ly เติมเข้ากับคานามเป็นคุณศัพท์)
- อยู่ตรงไหนแล้วแต่จะเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน บางทีผู้เขียนต้องการเล่นกลเม็ด เช่น
Lovely
lovelily
สันธาน

มีอยู่ 2 ชนิด

1. สันธานเชื่อม and, but, or เชื่อมส่วนที่ทาหน้าที่เสมอกัน
The dog and the cat. The black or strong dog. I go but he comes.
สุนัขและแมว
สุนัขดาหรือแข็งแรง
ฉันไปแต่เขามา

2. สันธานนาหน้าประโยคขึ้น เช่น เมื่อ แม้ เพราะ ฯลฯ
When I go home, I meet my friend. เมื่อฉันไปบ้านฉันพบเพื่อนของฉัน
Even I go home, I don’t meet my friend. แม้ฉันไปบ้าน ฉันก็ไม่พบเพื่อนของฉัน
Because I go home, I meet my friend. เพราะฉันไปบ้านฉันจึงพบเพื่อนของฉัน
บุพบท

กริยาปลาย-ing

-

ทาหน้าที่นาหน้านาม , สรพพนาม
เช่น On the table. With me.
บนโต๊ะ
กับฉัน

In spite of him.
ทั้ง ๆ ที่มีเขา

Verb to be + ing = กาลัง - The dog is running
สุนัขกาลังวิ่ง

◊ ใช้เป็นนาม = การ, ความ

- I like your thinking.
ฉันชอบการคิด(ความคิด)ของคุณ

◊ ใช้เป็นคุณศัพท์ = ผู้กาลัง, ที่กาลัง

- The running dog is mine.
สุนัขที่กาลังวิ่งเป็นของฉัน

◊ ใช้เป็นสันธานประโยคขึ้น = เมื่อ, แม้, เพราะ
- Running in the field, I found a treasure.
เพราะวิ่งในทุ่ง ฉันจึงได้พบสมบัติ
Working hard, I still fail.
แม้ทางานหนัก ฉันก็ยังล้มเหลว
◊ ใช้เป็นวิเศษณ์ = โดย, พลาง

- I read newspaper walking on the sidewalk.
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์พลางเดินบนทางเท้า

-

I succeed (by) working hard.
ฉันสาเร็จโดย(การ)ทางานหนัก
◊ ใช้เป็น infinitive = เพื่อ, ให้, ที่จะ, ว่า - I go seeing my friend (= to see)
ฉันไปเพื่อเยี่ยมเพื่อน
กริยาช่อง 3

Verb to have + ช่อง 3 = ได้ Verb to be + ช่อง 3 = ถูก -

I have beaten
ฉันได้ตี
The dog is beaten
สุนัขถูกตี
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◊ ใช้เป็นคุณศัพท์ = ผู้ถูก, ที่ถูก -

The beaten dog
สุนัขที่ถูกตี

◊ ใช้เป็นสันธานประโยคขึ้น = เมื่อถูก, แม้ถูก, เพราะถูก
Beaten, the dog runs away
เพราะถูกตีสุนัขจึงวิ่งหนีไป
- Beaten, the dog doesn’t run away.
แม้ถูกตี สุนัขก็ไม่วิ่งหนี

-

◊ ใช้เป็นวิเศษณ์ = โดยถูก, พลางถูก -

นาม + ed
-

I write inspired by the King.
ฉันเขียนโดยถูกดลใจโดยในหลวง
I listen enjoyed by her sweet voice.
ฉันฟังพลางก็ถูกทาให้เพลิดเพลินโดยเสียงหวาน

คานาม + ed มีคุณศัพท์นาหน้า = ที่มี
The big-headed boy
เด็กหัวโต
Two – headed bird
นกสองหัว

To
-

-

บุพบท นาหน้านาม = แก่, ถึง, ที่, ไปยัง
I give food to the dog. ฉันให้อาหารแก่สุนัข
- I climb up to the top. ฉันไต่ขึ้นไปถึงยอด
- I go to school ฉันไปทีโ่ รงเรียน (ไม่ระบุว่าเข้าในโรงเรียน)
- I turn to him ฉันหันไปยัง(ไปทาง)เขา
infinitive นาหน้ากริยา = เพื่อ, ให้, ที่จะ, ว่า
- I give you the money to buy food. ฉันให้เงินแก่คุณเพื่อซื้ออาหาร
- I ask you to read. ฉันขอร้องคุณให้อ่าน
- I want to eat. ฉันต้องการที่จะกิน (ฉันต้องการกิน)
- It seems to be a dog. มันดูเหมือนว่าเป็นสุนัข
He looks sad เขาดูเหมือนว่าเศร้า
- He seems to talk too much เขาดูเหมือนว่าจะพูดมากเกินไป
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การออกเสียง สาเนียงอเมริกันใช้ได้กว้างขวางที่สุดทั่วโลก
1. พยัญชนะ ต้องออกเสียงชัดเจนทุกตัว เว้นตัวเงียบ(silent) เช่น honor
อ่านออนเนอร์
.
2. สระ ออกเสียงไม่ตายตัว ต้องสังเกตเป็นกลุ่ม และออกเสียงดัง ๆ ให้ติดปาก
3. แอ๊กเซ่น(accent) ขาดไม่ได้ ต้องหัดออกเสียงดัง ๆ จนติดปาก ส่วนมากอยู่ที่พยางค์ก่อนสุด
วิธีเขียนที่ดี รู้ทั้งกฎและกลเม็ด แล้วใช้สลับคละกันเพื่อมิให้น่าเบื่อ
วิธีแปลตัวเติมเต็ม
He is called philosopher
He is appointed philosopher
He appoints me his friend
He is exalted as philosopher
He speaks as the philosopher
He consults me as his friend

เขาถูกเรียกว่าเป็นนักปรัชญา
เขาถูกแต่งตั้งเป็นนักปรัชญา
เขาแต่งตั้งฉันเป็นเพื่อนของเขา
เขาถูกยกย่องในฐานะนักปรัชญา
เขาพูดในฐานะนักปรัชญา
เขาปรึกษาฉันในฐานะเพื่อน

คาคู่
Both she and I
ทั้งหล่อนและฉัน
Either she or I
ไม่หล่อนก็ฉัน
Neither she nor I
ทั้งหล่อนและฉันไม่
So good that
ดีถึงกับว่า
Such a teacher that ครูชนิดที่
It is … that
มันเป็น... ที่
such as
เช่นว่า such as mango
not only..good..but also clever ไม่เพียงแต่....เท่านั้น ยัง....อีกด้วย
no less…good...than clever
ไม่เพียงแต่....เท่านั้น ยัง....อีกด้วย no less good than clever
as well
เช่นเดียวกัน Do it as well
as well as
เช่นเดียวกับ The dog is hungry as well as the cat
nor
และ....ไม่
as long as
นานเท่าที่
so long as
นานถึงกับว่า
so as to
เพื่อที่จะ
but that
เว้นเสียแต่ว่า
in order that
เพื่อให้
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no sooner….than
ไม่ทันที่...ก็
As….as
เท่ากับ I am as good as he (is good)
As soon as
ทันทีที่
The same …. as
เดียวกันกับ
So….as to
ถึงกับว่า
The more….the more ยิ่ง...ก็ยิ่ง
The sooner…the better ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี
The former….the latter อันก่อน....อันหลัง
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