เรื่องที่ 1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการสื่ อสาร
(Types of English Sentence for Communication)
ประโยคในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ได้เป็ น 6 ชนิด คือ
1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) คือ ประโยค
ที่ใช้ในการสื่ อสารเรื่ องราว ข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน ประกอบด้วย ประธาน
(Subject) และกริ ยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีกรรม (Object) หรื อส่ วนขยาย (Complement) ด้วยก็ได้
ประธาน + กริ ยา
(Subject)
(Verb)
ตัวอย่ าง
Subject = S
 I
 She
 He
 They

Verb = V
sing.
cries.
writes
sing

+ กรรม
(Object)

Object = O

Complement

a letter.
every Sunday.

ในประโยคบอกเล่า การกระจายกริ ยาต้องเป็ นไปตามประธาน (Subject) และกาล (Tense)
ที่บอกเล่าเรื่ องนั้น
2. ประโยคคาถาม (Question sentence) เป็ นประโยคที่ใช้ถามเพื่อต้องการคาตอบจาก
ผูท้ ี่เราสนทนาด้วย ประโยคคาถามมี 4 ชนิด คือ
(1) ประโยคคาถามทีข่ นึ้ ต้ นด้ วยกริยาช่ วย (Yes-no question) เป็ นประโยคที่ตอ้ งการ
คาตอบว่า yes (ใช่) หรื อ no (ไม่ใช่) เท่านั้น ประโยคคาถามประเภทนี้ตอ้ งขึ้นต้นประโยคด้วยกริ ยาช่วย

การทาประโยคคาถามแบบ Yes-no question นี้ ทาจากประโยคบอกเล่าธรรมดา
(Affirmative sentence) โดยเอากริ ยาช่วย (Helping Verb) มาไว้ขา้ งหน้า ได้แก่ Verb to be, will,
have ถ้าประโยคใดไม่มีกริ ยาช่วยให้ใช้ Verb to do โดยกระจายรู ปกริ ยาช่วยให้ถูกต้องตามประธาน
และทากริ ยาแท้ให้อยูใ่ นรู ปเดิมที่ไม่ตอ้ งเติม s หรื อ es แล้วลงท้ายประโยคด้วยเครื่ องหมายคาถาม
(question mark) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประโยคบอกเล่า
ประโยคคาถาม

She is your teacher.

Is she your teacher?
(เธอเป็ นครู ของคุณ)
(เธอเป็ นครู ของคุณใช่ไหม)
 He likes you.

Does he like you?
(เขาชอบคุณ)
(เขาชอบคุณหรื อเปล่า)
 They buy air ticket.

Do they buy air ticket?
(เขาซื้อตัว๋ เครื่ องบิน)
(เขาซื้อตัว๋ เครื่ องบินใช้ไหม)
(2) ประโยคทีข่ นึ้ ต้ นด้ วยคาทีเ่ ป็ นคาถาม (Question word question) คือ ประโยคที่
ขึ้นต้นด้วยคาที่เป็ นคาถาม ได้แก่ what (อะไร), when (เมื่อไหร่ ), where (ที่ไหน), who (ใคร), whom
(ถึง, แก่ใคร), whose (ของใคร), which (อันไหน/สิ่ งไหน), why (ทาไม), how (อย่างไร)
ในการตั้งคาถามด้วยคาเหล่านี้ ส่ วนใหญ่จะต้องตามด้วยกริ ยาช่วย ยกเว้น who
ตามด้วยกริ ยาแท้ และ whose ตามด้วยคานาม ส่ วน which ตามด้วยคานามที่เป็ นกรรมหรื อกริ ยาช่วย
ขอให้ศึกษารายละเอียดการใช้คาที่เป็ นคาถาม (Question word question) แต่ละตัว ดังต่อไปนี้

1. What อ่านว่า วอท แปลว่า อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่ งของ เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 What is in the cage?
A bird.
A bird is in the cage.
(อะไรอยูใ่ นกรง)
(นกตัวหนึ่ง)
 What are you reading? A newspaper.
I am reading a newspaper.
(คุณกาลังอ่านอะไรอยู)่ (หนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ง)
 What is your father?
A doctor.
He is a doctor.
(พ่อของคุณเป็ น (อาชีพ) (หมอคนหนึ่ง)
อะไร)
2. Where อ่านว่า แวรฺ แปลว่า ที่ไหน ใช้ถามสถานที่ เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
(Short form)
 Where do you live?
In Phuket.
(คุณอาศัยอยูท่ ี่ใด)
(ในจังหวัดภูเก็ต)
 Where will you go?
To the market.
(คุณจะไปไหน)
(ไปตลาด)
 Where is the dog?
Under the tree.
(สุ นขั อยูท่ ี่ไหน)
(ใต้ตน้ ไม้)

ตอบแบบยาว
(Long form)
I live in Phuket.
I will go to the market
The dog is under the tree.

3. When อ่านว่า เวน แปลว่า เมื่อไร ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
(Short form)
 When will you go home?
At four o’clock.



(คุณจะกลับบ้านเมื่อไร)
When will your uncle
Visit you?
(ลุงของคุณมาเยีย่ มคุณเมื่อไร)

(สี่ โมง)
Next year.

ตอบแบบยาว
(Long form)
I will go home at
four o’clock.
My uncle will visits
next year.

(ปี หน้า)

4. Who อ่านว่า ฮู แปลว่า ใคร ใช้ถามบุคคล เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 Who is that man?
George Smith.
That man is George Smith.
(ผูช้ ายคนนั้นเป็ นใคร) (จอร์จ สมิธ)
 Who wants to go
Boonchu and Chalerm. Boonchu and Chalerm
home now?
want to go home.
(ใครอยากจะกลับบ้าน (บุญชูและเฉลิม)
ตอนนี้บา้ ง)

5. Why อ่านว่า วาย แปลว่า ทาไม ใช้ถามเมื่อต้องการถามถึงเหตุผล เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
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
(ซื้อหนังสื อ)
หนังสื อทาไม)
 Why are you late?
Because the traffic
I am late
is heavy.
Because the traffic
is heavy.
(ทาไมคุณมาสาย)
(เพราะรถติด)
6. Which อ่านว่า วิซ แปลว่า ตัวไหน อันไหน หรื อเป็ นการไถ่ถามให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 Which work do you
A teacher.
I prefer a teacher.
prefer a teacher or a soldier?
(คุณชอบทางานอะไร
(ครู )
ครู หรื อทหาร)
 Which school do you go?
Satri Phuket School. I go to Satri Phuket
School.
(คุณจะไปโรงเรี ยนไหน)
(โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต)

7. How อ่านว่า ฮาว แปลว่า อย่างไร ใช้ในความหมายที่ต่างกัน ดังนี้
How ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการคมนาคม การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How do you go to
By bus.
I go to Suan by bus.
Suan Chatuchak?
(คุณจะไปสวนจตุจกั ร (นัง่ รถโดยสารประจาทางไป)
อย่างไร)
 How is Wasana?
Very nice.
She is very nice.
(วาสนาเป็ นอย่างไรบ้าง) (ดีมาก)
 How are you?
Fine, thank you. And you? I am fine, thank you.
(คุณเป็ นอย่างไรบ้าง) (สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณหละ)
How long ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลาว่านานเท่าใด เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
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
(ประมาณครึ่ งชัว่ โมง
อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ โดยรถรับจ้าง)
ใช้เวลานานเท่าไร)

How often ใช้ถามเกี่ยวกับความถี่ เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How often does
Once a week. He sees her once a week.
he see her?
(เขามาหาเธอบ่อยเพียงไร) (สัปดาห์ละครั้ง)
How many ใช้ถามจานวนมากน้อยเท่าใด (คานามนับได้) เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How many books
Two books.
I read two books.
do you read?
(คุณอ่านหนังสื อมากเท่าไร (สองเล่ม)
How far ใช้ถามระยะทางว่าไกลเท่าไร เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How far is it from
About 850 Kilometers. It is about 850 Kilometers.
here to Bangkok?
(จากที่นี่ไปกรุ งเทพฯ (ประมาณ 850 กิโลเมตร)
ไกลแค่ไหน)

How old ใช้ถามอายุ เช่น
ประโยค


How old are you?
(คุณอายุเท่าไหร่ อะไร)

ตอบแบบสั้ น
(Short form)
Twenty years old.
(ยีส่ ิ บปี )

How about ใช้ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
(Short form)
 How about the cinema?
Very good
(ภาพยนตร์เป็ นอย่างไรบ้าง)
(ดีมาก)

ตอบแบบยาว
(Long form)
I am twenty years old.

ตอบแบบยาว
(Long form)
It is very good.

How high ใช้ถามความสูงของสิ่ งของที่มีความสู งมากๆ เช่น อาคาร ภูเขา เช่น
ประโยค
ตอบแบบสั้ น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How high is that building?
Fifty feet.
It is fifty feet high.
(อาคารหลังนั้นสู งเท่าไร)
(สู ง 50 ฟุต)
 How tall are you?
Six feet.
I am six feet tall.
(คุณสูงเท่าไร)
(สู ง 6 ฟุต)
การตั้งคาถาม
ขอให้นกั ศึกษาสังเกตว่าการใช้ Question words มาตั้งเป็ นประโยคคาถามนั้น Question words
จะอยูข่ า้ งหน้าประโยค ตามด้วยกริ ยาช่วย ประธาน กริ ยาแท้ กรรมและส่ วนขยาย ตามโครงสร้าง
ประโยค ดังนี้

Example (ตัวอย่ าง)
 How
 Where
 When
 Who
 What
 Why

do
do
will
is
are
do

you
you
you
that
you
you

go
live?
go
man?
reading?
go

to Suan Chatuchak?
home?

to the book store?

Question words บางคาสามารถตามด้ วยกริยาแท้ (Verb) ได้ เลย หากคาถามนั้นถามถึง
ประธาน (Subject) ของประโยค ซึ่งมีโครงสร้ างดังนี้
Example (ตัวอย่ าง)
 What
 Who

is
wants

to go home

in the case?
now?

What ในคาถามแรกถามถึงประธานของประโยคซึ่ งเป็ นสัตว์ จึงใช้คาว่า What ส่ วน Who
ใช้ถามสาหรับคนเท่านั้น
สาหรับคาว่า Which เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะให้เลือกตอบ แปลว่าอันไหน ตัวไหน จึง
ต้องตามด้วยคานามหรื อสรรพนามเสมอ แล้วตามด้วยกริ ยาช่วย ประธาน กริ ยาแท้ กรรมและส่ วนขยาย
มีโครงสร้างดังนี้
Example (ตัวอย่ าง)
 Which
 Which
 Which
 Which

work
school
one
one

do
do
do
does

you
you
you
he

prefer,
go?
like?
want?

a teacher or a soldier?

ส่ วนคาว่า How สามารถตามตัวด้วยคาคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อถามลักษณะต่างๆ ได้ มี
โครงสร้างดังนี้
Example (ตัวอย่ าง)
 How
 How
 How
 How
 How

long
often
far
old
high

does
does
is
are
is

it
take from Sanamluang to Victory Monument?
he see her?
it from here to Bangkok?
you?
that building?

ถ้าถามถึงจานวนหรื อปริ มาณจะใช้ How many สาหรับสิ่ งที่นบั ได้ และ How much
สาหรับสิ่ งที่นบั ไม่ได้ เช่น
 How many boys are there in this village?
(ในหมู่บา้ นนี้มีเด็กผูช้ ายกี่คน)
 How much sugar do you want?
(คุณต้องการน้ าตาลเท่าไร)
 How much coffee does he drink everyday?
(เขาดื่มกาแฟมากเท่าใดใน 1 วัน)
 How many birds are there in that case?
(ในกรงนั้นมีนกกี่ตวั )
สาหรับการถามราคาจะใช้คาถามว่า How much does it cost? เสมอ

(3) ประโยคคาถามทีล่ งท้ ายด้ วยวลีบอกเล่าหรือปฏิเสธทีเ่ ป็ นคาถาม (Question Tags)
เป็ นประโยคคาถามที่มกั จะใช้ในภาษาพูดหรื อบทสนทนา ซึ่งผูถ้ ามทราบคาตอบอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งการ
ยืนยัน โดยจะพูดเป็ นประโยคบอกเล่าก่อนและลงท้ายด้วยกริ ยาช่วยและประธาน ถ้าประโยคหน้า
เป็ นประโยคบอกเล่าธรรมดา จะลงท้ายด้วยวลีปฏิเสธ แต่ถา้ ประโยคหน้าเป็ นประโยคปฏิเสธ จะลงท้าย
ด้วยวลีบอกเล่า
(ตัวอย่ าง)








You are interested in English, aren't you?
(คุณสนใจภาษาอังกฤษใช่ไหม)
She doesn't like to walk to school, does she?
(เธอไม่ชอบเดินไปโรงเรี ยนใช่ไหม)
Sommai and Suchart can't attend the class today, can they?
(สมหมายและสุ ชาติมาเรี ยนวันนี้ไม่ได้ใช่ไหม)
You should come and do the examination next week, shouldn't you?
(คุณจะต้องมาและเข้าสอบสัปดาห์หน้าใช่ไหม)
วลีปฏิเสธที่นามาลงท้ายประโยคเพื่อเป็ นคาถามจะใช้ในรู ปตัวอย่าง 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) ประโยคคาถามแบบลดรู ป (Reduced question) คือ คา วลี หรื อประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ ซึ่งลดรู ปมาจากประโยคคาถามที่ข้ ึนต้นด้วยกริ ยาช่วย (Yes-no question) ส่ วนมาก จะใช้ใน
การสนทนาของผูท้ ี่มีความสนิทสนมคุน้ เคยกันเป็ นพิเศษ

(ตัวอย่ าง)








O.K.?
Are you O.K.?
เห็นด้วยไหม, สบายดีไหม
Any question?
Do you have any question?
อยากถามอะไรหรื อเปล่า, สงสัยอะไรหรื อเปล่า
Anything else?
Do you want anything else?
เอาอะไรอีกไหม
Tea or coffee?
Would you like tea or coffee?
จะดื่มชาหรื อกาแฟ

3. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเล่าที่มีคาหรื อวลีที่มีความหมาย
ในเชิงปฏิเสธอยูใ่ นประโยค ซึ่งจะเป็ นคากริ ยาวิเศษณ์ (Adverb) เช่น not, never, hardly, scarcely,
rarely เป็ นต้น หรื อคาสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เช่น no one, nobody, none, no, nothing เป็ นต้น
(ตัวอย่ าง)








Nobody told me to go there on Sunday.
(ไม่มีใครบอกให้ฉนั ไปที่นนั่ ในวันอาทิตย์)
I don't want to attend the class today.
(ฉันไม่อยากไปเรี ยนวันนี้เลย)
This subject is not difficult for us.
(วิชานี้ไม่ยากเลย)
Nothing is worrying, you will pass the examination.
(ไม่ตอ้ งห่วง คุณคงจะสอบผ่าน)

วิธีการทาประโยคบอกเล่าให้ เป็ นประโยคปฏิเสธ ทาได้ 2 แบบ คือ
1. เติมคาว่า not ไปข้างหลังกริ ยาช่วย (Helping or Auxiliary Verb) ในประโยค บอกเล่า
(Affirmative Sentence)
(ตัวอย่ าง)




I will not go to school tomorrow.
(พรุ่ งนี้ฉนั จะไม่ไปโรงเรี ยน)
She doesn’t like cats.
(เธอไม่ชอบแมว)

สังเกตวิธีการทาประโยคบอกเล่าให้เป็ นประโยคปฏิเสธ จะใช้หลักเดียวกันกับวิธีทาประโยค
บอกเล่าให้เป็ นประโยคคาถาม คือ ถ้าประโยคใดมีกริ ยาช่วยอยูใ่ ห้เติมคาว่า “not” (ไม่) เข้าไปหลัง
กริ ยาช่วย แต่ถา้ ประโยคใดไม่มีกริ ยาช่วยให้เติม “Verb to do” ไปหน้ากริ ยาแท้ หรื อกริ ยาหลัก โดย
กระจายให้ถูกบุรุษ เพศ พจน์และกาล
ประโยคปฏิเสธ กริ ยาช่วยที่แสดงการปฏิเสธสามารถใช้ในรู ปย่อได้ คือ
do not
does not
have not
has not
am not
is not

don't
doesn't
haven't
hasn't
'm not
isn't

are not
shall not
will not
cannot

aren't
shan't
won't
can't

กริ ยาช่วย “can”(สามารถ) เมื่อเติมคาว่า "not" เข้าไปจะเขียนติดกันเป็ น cannot
คากริ ยาช่วยตัวใดทาหน้าที่เป็ นกริ ยาแท้ เช่น have (กิน,มี) do (ทา) เวลาทาเป็ นประโยค
ปฏิเสธ ต้องใช้กริ ยาช่วย Verb to do เช่นเดียวกัน
4. ประโยคคาสั่ ง (Imperative or Order sentence) เป็ นประโยคที่บอกให้ทาหรื อ
ขอร้องให้ทาตามที่ผนู ้ ้ นั บอก ซึ่งผูท้ ี่รับคาสั่งคือผูท้ ี่คนสั่งพูดด้วย ซึ่งคนที่จะสั่งจะเป็ นบุรุษ ที่ 1 คือ
ผูพ้ ดู (I หรื อ we) ส่ วนคนที่ถูกสั่งจะเป็ นบุรุษที่ 2 (You) เมื่อเป็ นประโยคคาสั่งจะตัด ประธาน
(You) ออก ประโยคคาสั่งต้องขึ้นต้นด้วยคากริ ยาช่องที่ 1 เสมอ ซึ่งอาจจะเป็ นรู ปบอกเล่าหรื อ
ปฏิเสธก็ได้
(ตัวอย่ าง)





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

วิธีการทาประโยคคาสั่ ง
Verb
(กริยา)

+

Object
(กรรม)

ห้ามเดินในสนาม
ใส่ รหัสส่ วนตัวของท่าน
นัง่ ตรงนี้
ตามฉันมา

+

Complement
(ส่ วนขยาย)

ประโยคคาสั่งจะเป็ นประโยคที่สรรพนามบุรุษที่ 2 (You) เป็ นประธานและอยูใ่ นรู ป
ปัจจุบนั กาลธรรมดา (Present Simple Tense) เสมอ เพราะการที่จะสั่งหรื อขอร้องให้ใครทา อะไรจะ
พูดหรื อบอกให้ทาหรื อไม่ทาในขณะที่พดู นั้น
การทาประโยคคาสั่งจะมาจากประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) โดยตัด ประธานออก
(ตัวอย่ าง)
ประโยคบอกเล่า
(Affirmative Sentence)
 You follow me.
(คุณตามฉันมา)
 You sit down here.
(คุณนัง่ ลงตรงนี้)
 You don't walk on the lawn.
(คุณไม่เดินบนสนามหญ้า)
 You turn a little bit left.
(คุณเขยิบไปทางซ้ายอีกสักนิด)

ประโยคคาสั่ ง
(Imperative or Order sentence)
 Follow me.
(ตามฉันมา)
 Sit down here.
(นัง่ ลงตรงนี้)
 Don't walk on the lawn.
(อย่าเดินบนสนามหญ้า)
 Turn a little bit left.
(เขยิบไปทางซ้ายอีกสักนิด)

5. ประโยคอุทาน (Exclamatory sentence) คือประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึกและ
อารมณ์ เช่น เสี ยใจ ดีใจ เป็ นต้น ใช้ได้ท้ งั ประโยคเต็มรู ปและลดรู ป
(1) ประโยคอุทานเต็มรู ป จะขึ้นต้นด้วยคาที่เป็ นคาถาม (Question word) how
(อย่างไร) และ what (อะไร) ถ้าขึ้นต้นด้วย How จะตามด้วยคาคุณศัพท์ (Adjective) หรื อคากริ ยา
วิเศษณ์ (Adverb) แล้วตามด้วยประธาน (Subject) และกริ ยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีส่วนขยาย
(Complement) ด้วยก็ได้ ส่ วนประโยคที่ข้ ึนต้นด้วย What จะตามด้วยนามวลี (Noun phrase) แล้ว
ตามด้วยประธาน (Subject) และกริ ยา (Verb)

How +

Adjective
+ Subject + Verb + Complement
(คาคุณศัพท์ )
(ประธาน)
(กริยา)
(ส่ วนขยาย)
Adverb
(คากริยาวิเศษณ์ )
What + Noun phrase
(นามวลี)

+

Subject +
(ประธาน)

Verb
(กริยา)

เช่น





How beautiful she is!
How fluently he can speak English!
What a healthy man he is!
What a wonderful girl she is!

เธอช่างสวยอะไรเช่นนี้
เขาช่างพูดภาษาอังกฤษคล่องอะไรเช่นนี้
เขาช่างเป็ นคนแข็งแรงอะไรเช่นนี้
เธอช่างเป็ นเด็กมหัศจรรย์อะไรอย่างนี้

(2) ประโยคอุทานลดรู ป เป็ นประโยคที่ตดั ประธาน (Subject) และกริ ยา (Verb)
รวมทั้งส่ วนขยาย (Complement) ออก
เช่น
 How beautiful!
สวยจริ งๆ
 How fluently!
พูดคล่องจริ งๆ
 What a healthy man!
ช่างเป็ นคนที่แข็งแรงจริ งๆ
 What a wonderful girl!
ช่างเป็ นเด็กมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้

กิจกรรม
ให้ผเู ้ รี ยนทบทวนความรู ้ในบทนี้ แล้วทาแบบฝึ กหัดต่อไปนี้

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
___________________________________________________

เรื่องที่ 2 ประโยคความรวม (Compound Sentence)
ประโยค (Sentence) หมายถึง กลุ่มคาที่ประกอบด้วยภาคประธาน ภาคแสดงและภาคขยาย
ที่เรี ยงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระเบียบ โดยแสดงข้อความที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ มี 4 ชนิด คือ Simple Sentence, Compound Sentence,
Complex Sentence และ Compound - Complex Sentence
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะศึกษารู ปประโยค Compound Sentence หรื อประโยค
ความรวม แต่ก่อนที่จะเรี ยนรายละเอียดเรื่ องรู ปประโยค Compound Sentence เรามาทบทวนรู ป
ประโยค Simple Sentence กันก่อน

