
เร่ืองที ่1   ชนิดของประโยคภาษาองักฤษที่ใช้ในการส่ือสาร  
                (Types of English Sentence for Communication) 
 
 ประโยคในภาษาองักฤษสามารถแบ่งออกตามวตัถุประสงคข์องการใชไ้ดเ้ป็น 6 ชนิด คือ 

1.  ประโยคบอกเล่า (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) คือ ประโยค   
ท่ีใชใ้นการส่ือสารเร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ย ประธาน  
(Subject) และกริยา (Verb) ซ่ึงอาจจะมีกรรม (Object) หรือส่วนขยาย (Complement) ดว้ยกไ็ด ้

 
   ประธาน     +      กริยา  +    กรรม 
   (Subject)           (Verb)        (Object) 

 
ตัวอย่าง 

Subject = S   Verb = V  Object = O   Complement 
         I    sing. 
      She    cries. 
      He    writes    a letter. 
              They                         sing                    every Sunday. 
 

ในประโยคบอกเล่า การกระจายกริยาตอ้งเป็นไปตามประธาน (Subject) และกาล (Tense) 
ท่ีบอกเล่าเร่ืองนั้น 

2.   ประโยคค าถาม (Question sentence) เป็นประโยคท่ีใชถ้ามเพื่อตอ้งการค าตอบจาก 
ผูท่ี้เราสนทนาดว้ย ประโยคค าถามมี 4 ชนิด คือ 

 (1) ประโยคค าถามทีข่ึน้ต้นด้วยกริยาช่วย (Yes-no question) เป็นประโยคท่ีตอ้งการ
ค าตอบวา่ yes (ใช่) หรือ no (ไม่ใช่) เท่านั้น ประโยคค าถามประเภทน้ีตอ้งข้ึนตน้ประโยคดว้ยกริยาช่วย 



      การท าประโยคค าถามแบบ Yes-no question น้ี ท าจากประโยคบอกเล่าธรรมดา 
(Affirmative sentence) โดยเอากริยาช่วย (Helping Verb) มาไวข้า้งหนา้ ไดแ้ก่ Verb to be, will, 
have ถา้ประโยคใดไม่มีกริยาช่วยใหใ้ช ้Verb to do โดยกระจายรูปกริยาช่วยใหถู้กตอ้งตามประธาน  
และท ากริยาแทใ้หอ้ยูใ่นรูปเดิมท่ีไม่ตอ้งเติม s หรือ es แลว้ลงทา้ยประโยคดว้ยเคร่ืองหมายค าถาม 
(question mark) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ประโยคบอกเล่า   ประโยคค าถาม 
   She is your teacher.    Is she your teacher? 
  (เธอเป็นครูของคุณ)   (เธอเป็นครูของคุณใช่ไหม)  
  He likes you.    Does he like you? 
  (เขาชอบคุณ)      (เขาชอบคุณหรือเปล่า) 
  They buy air ticket.   Do they buy air ticket? 
  (เขาซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน)   (เขาซ้ือตัว๋เคร่ืองบินใชไ้หม) 

      
 (2)  ประโยคทีข่ึน้ต้นด้วยค าทีเ่ป็นค าถาม (Question word question) คือ ประโยคท่ี

ข้ึนตน้ดว้ยค าท่ีเป็นค าถาม ไดแ้ก่ what (อะไร), when (เม่ือไหร่), where (ท่ีไหน), who (ใคร), whom 
(ถึง, แก่ใคร), whose (ของใคร), which (อนัไหน/ส่ิงไหน), why (ท าไม), how (อยา่งไร) 

       ในการตั้งค  าถามดว้ยค าเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะตอ้งตามดว้ยกริยาช่วย ยกเวน้ who 
ตามดว้ยกริยาแท ้และ whose ตามดว้ยค านาม ส่วน which ตามดว้ยค านามท่ีเป็นกรรมหรือกริยาช่วย 
ขอใหศึ้กษารายละเอียดการใชค้  าท่ีเป็นค าถาม (Question word question) แต่ละตวั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



1. What อ่านวา่ วอท แปลวา่ อะไร ใชถ้ามเก่ียวกบัคน สัตว ์ส่ิงของ เช่น 
               ประโยค        ตอบแบบส้ัน                ตอบแบบยาว 
             (Short form)    (Long form) 

     What is in the cage? A bird.         A bird is in the cage. 
         (อะไรอยูใ่นกรง)  (นกตวัหน่ึง) 
     What are you reading? A newspaper.        I am reading a newspaper. 
                           (คุณก าลงัอ่านอะไรอยู)่ (หนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง)   
       What is your father? A doctor.       He is a doctor. 
          (พ่อของคุณเป็น (อาชีพ)  (หมอคนหน่ึง) 
                       อะไร)        

 
 2. Where อ่านวา่ แวรฺ แปลวา่ ท่ีไหน ใชถ้ามสถานท่ี เช่น 
             ประโยค                       ตอบแบบส้ัน       ตอบแบบยาว 
                           (Short form)      (Long form) 

     Where do you live?    In Phuket.   I live in Phuket. 
                       (คุณอาศยัอยูท่ี่ใด)     (ในจงัหวดัภูเกต็) 
      Where will you go?    To the market.  I will go to the market 
                       (คุณจะไปไหน)     (ไปตลาด) 
      Where is the dog?     Under the tree.  The dog is under the  tree. 
        (สุนขัอยูท่ี่ไหน)          (ใตต้น้ไม)้     

 
 
 
 
 
 



 3. When อ่านวา่ เวน แปลวา่ เม่ือไร ใชถ้ามเก่ียวกบัเวลา เช่น 
                      ประโยค                  ตอบแบบส้ัน        ตอบแบบยาว 
                                                                                        (Short form)       (Long form) 
        When will you go home?             At four o’clock.  I will  go home at  
                                                                                                                          four o’clock. 
            (คุณจะกลบับา้นเม่ือไร)             (ส่ีโมง) 
      When  will your uncle              Next year.  My uncle will visits  
                               Visit you?                                                                         next year. 
                               (ลุงของคุณมาเยีย่มคุณเม่ือไร) (ปีหนา้) 
 
 4. Who อ่านวา่ ฮู แปลวา่ ใคร ใชถ้ามบุคคล เช่น 
                ประโยค         ตอบแบบส้ัน                     ตอบแบบยาว 
                                                         (Short form)            (Long form) 
      Who is that man?            George Smith.      That man is George Smith. 
                               (ผูช้ายคนนั้นเป็นใคร)      (จอร์จ  สมิธ) 
       Who wants to go             Boonchu and Chalerm.   Boonchu and Chalerm 
                               home now?        want to go home. 
                               (ใครอยากจะกลบับา้น     (บุญชูและเฉลิม) 
                               ตอนน้ีบา้ง) 
 
 
 
 
 
 
 



 5. Why อ่านวา่ วาย แปลวา่ ท าไม ใชถ้ามเม่ือตอ้งการถามถึงเหตุผล เช่น 
              ประโยค          ตอบแบบส้ัน                     ตอบแบบยาว 
                                                                                (Short form)  (Long form) 
        Why do you go to      To buy a book.           I go to the book                              
                                the book store?                                                               store to buy a book. 
                (คุณไปร้านขาย                    (ซ้ือหนงัสือ) 
                                หนงัสือท าไม) 
       Why are you late?                 Because the traffic             I am late 
           is heavy.            Because the traffic                   

                                 is heavy.                                                                                     
                               (ท าไมคุณมาสาย)                (เพราะรถติด) 

 
 6. Which อ่านวา่ วซิ แปลวา่ ตวัไหน อนัไหน หรือเป็นการไถ่ถามใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 
                                          ประโยค     ตอบแบบส้ัน                   ตอบแบบยาว 
                                                                                      (Short form)      (Long form) 
      Which work do you           A teacher.  I prefer a teacher. 
                               prefer a teacher or a soldier? 
                               (คุณชอบท างานอะไร          (ครู) 
                               ครูหรือทหาร) 
     Which school do you go?          Satri Phuket School. I go to Satri Phuket                
                                                                                                                         School. 
                               (คุณจะไปโรงเรียนไหน)          (โรงเรียนสตรีภูเกต็) 

 
 

 
 



 7. How อ่านวา่ ฮาว แปลวา่ อยา่งไร ใชใ้นความหมายท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
                  How ใชถ้ามลกัษณะอาการ วธีิการคมนาคม การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น 
                                     ประโยค                                   ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                                     (Short form)           (Long form) 
      How do you go to            By bus.                            I go to Suan by bus.  
                Suan Chatuchak?        
                               (คุณจะไปสวนจตุจกัร       (นัง่รถโดยสารประจ าทางไป) 
                               อยา่งไร)  

     How is Wasana?              Very nice.                She is very nice. 
                              (วาสนาเป็นอยา่งไรบา้ง)   (ดีมาก) 
      How are you?            Fine, thank you. And you?   I am fine, thank you. 
                              (คุณเป็นอยา่งไรบา้ง)        (สบายดี ขอบคุณ แลว้คุณหละ)    

  
  How long ใชถ้ามเก่ียวกบัระยะเวลาวา่นานเท่าใด เช่น 
                                  ประโยค            ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)       (Long form) 
        How long does it take    About half an hour by taxi.     It’s half an hour by taxi. 
                               from Sanamloang 
                               to Victory Monument? 
                              (จากสนามหลวงไป          (ประมาณคร่ึงชัว่โมง 
                              อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ        โดยรถรับจา้ง) 
                              ใชเ้วลานานเท่าไร) 
 

 
 
 



  How often ใชถ้ามเก่ียวกบัความถ่ี เช่น 
                                        ประโยค           ตอบแบบส้ัน               ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)              (Long form) 
       How often does                    Once a week. He sees her once a week. 
                               he see her? 
                               (เขามาหาเธอบ่อยเพียงไร)       (สัปดาห์ละคร้ัง) 

 
  How many ใชถ้ามจ านวนมากนอ้ยเท่าใด (ค านามนบัได)้ เช่น 
                                        ประโยค                            ตอบแบบส้ัน                 ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)            (Long form) 
       How many books          Two books.         I read two books. 
                               do you read?  
                               (คุณอ่านหนงัสือมากเท่าไร       (สองเล่ม) 
 
  How far ใชถ้ามระยะทางวา่ไกลเท่าไร เช่น  
                                    ประโยค        ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                             (Short form)    (Long form) 
       How far is it from           About 850 Kilometers.       It is about 850 Kilometers. 
                               here to Bangkok?    

                               (จากท่ีน่ีไปกรุงเทพฯ      (ประมาณ 850 กิโลเมตร) 
                               ไกลแค่ไหน) 
 
 
 
 
 



  How old ใชถ้ามอาย ุเช่น 
                                   ประโยค                   ตอบแบบส้ัน                       ตอบแบบยาว 
                                                                              (Short form)  (Long form) 
       How old are you?    Twenty years old.     I am twenty years old. 
                               (คุณอายเุท่าไหร่ อะไร)   (ยีสิ่บปี) 
 
  How about ใชถ้ามความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น 
                                            ประโยค     ตอบแบบส้ัน             ตอบแบบยาว 
                                                                                      (Short form)            (Long form) 
       How about the cinema?  Very good          It is very good. 
                               (ภาพยนตร์เป็นอยา่งไรบา้ง) (ดีมาก) 

 
How high ใชถ้ามความสูงของส่ิงของท่ีมีความสูงมากๆ เช่น อาคาร ภูเขา เช่น 

                                          ประโยค                        ตอบแบบส้ัน             ตอบแบบยาว 
                                                                                   (Short form)            (Long form) 
      How high is that building? Fifty feet.             It is fifty feet high. 
                               (อาคารหลงันั้นสูงเท่าไร)  (สูง 50 ฟุต) 
       How tall are you?   Six feet.     I am six feet tall. 
                               (คุณสูงเท่าไร)   (สูง 6 ฟุต) 
 
การตั้งค าถาม 

ขอใหน้กัศึกษาสังเกตวา่การใช ้ Question words มาตั้งเป็นประโยคค าถามนั้น Question words 
จะอยูข่า้งหนา้ประโยค ตามดว้ยกริยาช่วย ประธาน กริยาแท ้ กรรมและส่วนขยาย ตามโครงสร้าง
ประโยค ดงัน้ี 
 
 



Example (ตัวอย่าง) 
  How   do  you  go  to Suan Chatuchak? 
  Where do  you  live? 
  When will you  go  home? 
  Who  is            that   man?  
  What    are  you            reading? 
  Why  do  you  go                to the book store? 

 
Question words บางค าสามารถตามด้วยกริยาแท้ (Verb) ได้เลย หากค าถามน้ันถามถึง

ประธาน (Subject) ของประโยค ซ่ึงมโีครงสร้างดังนี้ 
 
Example (ตัวอย่าง) 
  What     is     -   in the case? 
  Who   wants     to go home  now?   

 
What ในค าถามแรกถามถึงประธานของประโยคซ่ึงเป็นสัตว ์ จึงใชค้  าวา่ What ส่วน Who 

ใชถ้ามส าหรับคนเท่านั้น 
ส าหรับค าวา่ Which เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะใหเ้ลือกตอบ แปลวา่อนัไหน ตวัไหน จึง

ตอ้งตามดว้ยค านามหรือสรรพนามเสมอ แลว้ตามดว้ยกริยาช่วย ประธาน กริยาแท ้กรรมและส่วนขยาย 
มีโครงสร้างดงัน้ี 
 
Example (ตัวอย่าง)  

  Which work do you prefer,         a teacher or a soldier?   
  Which school do you go? 
  Which one do you like? 
  Which one does he want?   



ส่วนค าวา่ How สามารถตามตวัดว้ยค าคุณศพัท ์ (Adjective) เพื่อถามลกัษณะต่างๆ ได ้ มี
โครงสร้างดงัน้ี 
 
Example (ตัวอย่าง) 
  How  long  does it          take       from  Sanamluang  to Victory Monument? 
  How  often  does he        see         her? 
  How  far  is it         from here        to Bangkok? 
  How  old  are you? 
  How   high   is that building? 
       

ถา้ถามถึงจ านวนหรือปริมาณจะใช ้ How many ส าหรับส่ิงท่ีนบัได ้ และ How much 
ส าหรับส่ิงท่ีนบัไม่ได ้เช่น 

 How many boys are there in this village? 
        (ในหมู่บา้นน้ีมีเดก็ผูช้ายก่ีคน) 
 How much sugar do you want? 
 (คุณตอ้งการน ้าตาลเท่าไร) 
 How much coffee does he drink everyday? 
 (เขาด่ืมกาแฟมากเท่าใดใน 1 วนั) 
 How many birds are there in that case? 
 (ในกรงนั้นมีนกก่ีตวั) 
 
ส าหรับการถามราคาจะใชค้  าถามวา่ How much does it cost? เสมอ 
 
 
 
 



 (3)  ประโยคค าถามทีล่งท้ายด้วยวลบีอกเล่าหรือปฏเิสธทีเ่ป็นค าถาม (Question Tags) 
เป็นประโยคค าถามท่ีมกัจะใชใ้นภาษาพดูหรือบทสนทนา ซ่ึงผูถ้ามทราบค าตอบอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการ
ยนืยนั โดยจะพดูเป็นประโยคบอกเล่าก่อนและลงทา้ยดว้ยกริยาช่วยและประธาน ถา้ประโยคหนา้
เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา จะลงทา้ยดว้ยวลีปฏิเสธ แต่ถา้ประโยคหนา้เป็นประโยคปฏิเสธ จะลงทา้ย
ดว้ยวลีบอกเล่า 
 
(ตัวอย่าง) 

 You are interested in English, aren't you? 
 (คุณสนใจภาษาองักฤษใช่ไหม) 
 She doesn't like to walk to school, does she? 
 (เธอไม่ชอบเดินไปโรงเรียนใช่ไหม) 
 Sommai and Suchart can't attend the class today, can they? 
 (สมหมายและสุชาติมาเรียนวนัน้ีไม่ไดใ้ช่ไหม) 
 You should come and do the examination next week, shouldn't you? 
 (คุณจะตอ้งมาและเขา้สอบสัปดาห์หนา้ใช่ไหม) 
 
 วลีปฏิเสธท่ีน ามาลงทา้ยประโยคเพื่อเป็นค าถามจะใชใ้นรูปตวัอยา่ง เช่น 
   do not you   don't you 
   will not you  won't you 
   shall not we  shan't we 
   am I not   aren't I  
  
 (4) ประโยคค าถามแบบลดรูป (Reduced question) คือ ค า วลี หรือประโยคท่ีไม่

สมบูรณ์ ซ่ึงลดรูปมาจากประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยาช่วย (Yes-no question) ส่วนมาก จะใชใ้น
การสนทนาของผูท่ี้มีความสนิทสนมคุน้เคยกนัเป็นพิเศษ 
 



(ตัวอย่าง) 
 O.K.?    Are you O.K.? 
 เห็นดว้ยไหม, สบายดีไหม 
 Any question?   Do you have any question? 
 อยากถามอะไรหรือเปล่า, สงสัยอะไรหรือเปล่า 
 Anything else?   Do you want anything else? 
 เอาอะไรอีกไหม 
 Tea or coffee?   Would you like tea or coffee? 
 จะด่ืมชาหรือกาแฟ 
 
3. ประโยคปฏเิสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเล่าท่ีมีค  าหรือวลีท่ีมีความหมาย

ในเชิงปฏิเสธอยูใ่นประโยค ซ่ึงจะเป็นค ากริยาวเิศษณ์ (Adverb) เช่น not, never, hardly,  scarcely, 
rarely เป็นตน้ หรือค าสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เช่น no one, nobody, none, no, nothing เป็นตน้ 

 
(ตัวอย่าง) 

 Nobody told me to go there on Sunday. 
 (ไม่มีใครบอกใหฉ้นัไปท่ีนัน่ในวนัอาทิตย)์ 
 I don't want to attend the class today. 
 (ฉนัไม่อยากไปเรียนวนัน้ีเลย) 
 This subject is not difficult for us. 
 (วชิาน้ีไม่ยากเลย) 
 Nothing is worrying, you will pass the examination. 
 (ไม่ตอ้งห่วง คุณคงจะสอบผา่น) 
 
 
 



วธิีการท าประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏเิสธ ท าได้ 2 แบบ คอื 
 1. เติมค าวา่ not ไปขา้งหลงักริยาช่วย (Helping or Auxiliary Verb) ในประโยค บอกเล่า  

(Affirmative Sentence) 
 
(ตัวอย่าง) 

 I will not go to school tomorrow. 
 (พรุ่งน้ีฉนัจะไม่ไปโรงเรียน) 
 She doesn’t like cats. 
 (เธอไม่ชอบแมว) 

 
สังเกตวธีิการท าประโยคบอกเล่าใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ จะใชห้ลกัเดียวกนักบัวธีิท าประโยค

บอกเล่าใหเ้ป็นประโยคค าถาม คือ ถา้ประโยคใดมีกริยาช่วยอยูใ่หเ้ติมค าวา่ “not” (ไม่) เขา้ไปหลงั
กริยาช่วย แต่ถา้ประโยคใดไม่มีกริยาช่วยใหเ้ติม “Verb to do” ไปหนา้กริยาแท ้หรือกริยาหลกั โดย
กระจายใหถู้กบุรุษ เพศ พจนแ์ละกาล 

 
ประโยคปฏิเสธ กริยาช่วยท่ีแสดงการปฏิเสธสามารถใชใ้นรูปยอ่ได ้คือ 

 

do not   don't 
does not  doesn't  
have not  haven't  
has not  hasn't  
am not  'm not 
is not  isn't  

 
 
 



are not  aren't 
shall not  shan't 
will not  won't 
cannot  can't  
 

กริยาช่วย “can”(สามารถ) เม่ือเติมค าวา่ "not" เขา้ไปจะเขียนติดกนัเป็น cannot 
ค ากริยาช่วยตวัใดท าหนา้ท่ีเป็นกริยาแท ้เช่น  have  (กิน,มี)   do (ท า) เวลาท าเป็นประโยค

ปฏิเสธ ตอ้งใชก้ริยาช่วย Verb to do เช่นเดียวกนั 
 
 4. ประโยคค าส่ัง (Imperative or Order sentence) เป็นประโยคท่ีบอกใหท้ าหรือ

ขอร้องใหท้ าตามท่ีผูน้ั้นบอก ซ่ึงผูท่ี้รับค าสั่งคือผูท่ี้คนสั่งพดูดว้ย ซ่ึงคนท่ีจะสั่งจะเป็นบุรุษ ท่ี 1 คือ  
ผูพ้ดู (I หรือ we) ส่วนคนท่ีถูกสั่งจะเป็นบุรุษท่ี 2 (You) เม่ือเป็นประโยคค าสั่งจะตดั ประธาน  
(You) ออก ประโยคค าสั่งตอ้งข้ึนตน้ดว้ยค ากริยาช่องท่ี 1 เสมอ ซ่ึงอาจจะเป็นรูปบอกเล่าหรือ
ปฏิเสธกไ็ด ้
 
(ตัวอย่าง) 

  Don't walk on the loan!  หา้มเดินในสนาม 
  Enter your personal code. ใส่รหสัส่วนตวัของท่าน 
  Sit down  here!   นัง่ตรงน้ี 
  Follow me!   ตามฉนัมา 

 
วธิีการท าประโยคค าส่ัง 
  Verb   +    Object  + Complement 
         (กริยา)                           (กรรม)                          (ส่วนขยาย) 

 



ประโยคค าสั่งจะเป็นประโยคท่ีสรรพนามบุรุษท่ี 2 (You) เป็นประธานและอยูใ่นรูป 
ปัจจุบนักาลธรรมดา (Present Simple Tense) เสมอ เพราะการท่ีจะสั่งหรือขอร้องใหใ้ครท า อะไรจะ
พดูหรือบอกใหท้ าหรือไม่ท าในขณะท่ีพดูนั้น  

การท าประโยคค าสั่งจะมาจากประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence)  โดยตดั ประธานออก 
 

(ตัวอย่าง) 
 

           ประโยคบอกเล่า                          ประโยคค าส่ัง 
    (Affirmative Sentence)               (Imperative or Order sentence) 
  You follow me.                Follow me. 
   (คุณตามฉนัมา)         (ตามฉนัมา) 
  You sit down here.             Sit down here. 
   (คุณนัง่ลงตรงน้ี)        (นัง่ลงตรงน้ี) 
  You don't walk on the lawn.    Don't  walk on the lawn. 
    (คุณไม่เดินบนสนามหญา้)      (อยา่เดินบนสนามหญา้) 
  You turn a little bit left.   Turn a little bit left. 
     (คุณเขยบิไปทางซา้ยอีกสักนิด)       (เขยบิไปทางซา้ยอีกสักนิด) 

 
5.  ประโยคอทุาน (Exclamatory sentence)  คือประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและ 

อารมณ์ เช่น เสียใจ ดีใจ เป็นตน้ ใชไ้ดท้ั้งประโยคเตม็รูปและลดรูป 
 (1)  ประโยคอทุานเต็มรูป  จะข้ึนตน้ดว้ยค าท่ีเป็นค าถาม (Question word) how 

(อยา่งไร) และ what (อะไร) ถา้ข้ึนตน้ดว้ย  How  จะตามดว้ยค าคุณศพัท ์ (Adjective) หรือค ากริยา 
วเิศษณ์ (Adverb) แลว้ตามดว้ยประธาน (Subject) และกริยา (Verb) ซ่ึงอาจจะมีส่วนขยาย 
(Complement) ดว้ยกไ็ด ้ ส่วนประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย What จะตามดว้ยนามวลี (Noun phrase) แลว้ 
ตามดว้ยประธาน (Subject) และกริยา (Verb) 

 



How     +        Adjective           +     Subject       +     Verb     +    Complement 
                      (ค าคุณศัพท์)     (ประธาน)           (กริยา)             (ส่วนขยาย) 
                       Adverb 
                   (ค ากริยาวเิศษณ์) 
 

What      +      Noun phrase        +       Subject      +       Verb  
                                            (นามวล)ี                      (ประธาน)                (กริยา) 

 
เช่น 
 How beautiful she is!              เธอช่างสวยอะไรเช่นน้ี 
 How fluently he can speak English! เขาช่างพดูภาษาองักฤษคล่องอะไรเช่นน้ี 
 What a healthy man he is!  เขาช่างเป็นคนแขง็แรงอะไรเช่นน้ี 
 What a wonderful girl she is!  เธอช่างเป็นเดก็มหศัจรรยอ์ะไรอยา่งน้ี 
  
 (2)  ประโยคอทุานลดรูป  เป็นประโยคท่ีตดัประธาน (Subject) และกริยา (Verb) 

รวมทั้งส่วนขยาย (Complement) ออก 
เช่น 
 How beautiful!    สวยจริงๆ 
 How fluently!    พดูคล่องจริงๆ 
 What a healthy man!   ช่างเป็นคนท่ีแขง็แรงจริงๆ 
 What a wonderful girl!  ช่างเป็นเดก็มหศัจรรยอ์ะไรเช่นน้ี 
 
 
 
 

 



กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี แลว้ท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise 1  

Change these sentences into question (Q) and negative (N) sentences. 
1.   I'll meet you tonight. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

2. He planted flowers of different kinds. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

3. She kepts her secret very well. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
      

4. They sang and played the guitar. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

5. He borrowed books from the library. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       



6. She can speak English. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
      

7. The World Trade building had collapsed. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

8. The boy is sneezing. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

9. He works hard everyday. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

10. Pom must invite Toom to her party. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

 
 
 
 
 



Exercise 2   Make imperative sentence from these words. 
1. work/harder  
 ___________________________________________________ 
 
2. not close/the door 
 ___________________________________________________   

       
3. read/loudly 
 ___________________________________________________   

       
4. not smoke/in this room 
 ___________________________________________________ 
           
5. shut/the window 
 ___________________________________________________   

       
6. visit/your parent 
 ___________________________________________________   

       
7. do/your homework 
 ___________________________________________________ 
 
 
 
 
          



8. give/me/that pencil 
 ___________________________________________________   

       
9. cook/Thai salad 
 ___________________________________________________   

       
10. turn/the light/off 
 ___________________________________________________   

       

Exercise 3   Make explanative sentences by the words given. 
1. you/clever 
 ___________________________________________________   

        
2. she/intelligent 
 ___________________________________________________   

       
3. he/talkative 
 ___________________________________________________   

       
4. we/wise 
 ___________________________________________________   

       
5. you/lazy 
 ___________________________________________________   

  
      



6. it/fearful 
 ___________________________________________________   

       
7. they/funny 
 ___________________________________________________   

       
8. I/lovely 
 ___________________________________________________   

       
9. he/happy 
 ___________________________________________________   

       
10. she/nice 
 ___________________________________________________ 
           

เร่ืองที ่2   ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
    
ประโยค (Sentence) หมายถึง กลุ่มค าท่ีประกอบดว้ยภาคประธาน ภาคแสดงและภาคขยาย

ท่ีเรียงประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระเบียบ โดยแสดงขอ้ความท่ีมีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ประโยคพื้นฐานในภาษาองักฤษ มี 4 ชนิด คือ Simple Sentence, Compound Sentence, 

Complex Sentence และ Compound - Complex Sentence 
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จะศึกษารูปประโยค Compound Sentence หรือประโยค 

ความรวม แต่ก่อนท่ีจะเรียนรายละเอียดเร่ืองรูปประโยค Compound Sentence เรามาทบทวนรูป
ประโยค Simple Sentence กนัก่อน 

 
 


