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-1-

WORDS

       คาํในภาษาอังกฤษแบง่ออกเป็นชนดิตา่งๆได ้  ๘   ชนดิ ดว้ยกันคอื

          1.   Noun คาํนาม (คาํท�ีใชเ้รยีกช�ือคน สัตว ์ส�ิงของ สถานท�ี)

          2.   Pronoun   คาํสรรพนาม  (คาํท�ีใชแ้ทนคาํนาม)

          3.   Adjective   คาํคณุศัพท ์ (คาํขยายคาํนาม) 

           4.   Adverb  คาํกรยิาวเิศษณ ์  (คาํขยายกรยิา  ฯลฯ   ยกเวน้นาม  กับ  สรรพนาม)   

           5.  Verb    คาํกรยิา  ( อาการกระทาํของประธาน)

          6.   Conjunction    คาํสันธาน  (คาํท�ีใชเ้ช�ือมอนปุระโยคตั�งแต ่2 ประโยคข�ึนไป)

          7.   Preposition    คาํบพุบท  (คาํใชเ้ช�ือมแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งคาํตอ่คาํ)

          8.   Interjection   คาํอทุาน  (คาํทเีปลง่ออกมาลอยๆ  เพ�ือแสดงความรู้สกึของอารมณ)์

          ในภาษาอังกฤษนั�นการสรา้งประโยคจะใชค้าํตา่งๆเหลา่น�ีมาแตง่เป็นประโยคข�ึน  ซ�ึงคาํแตล่ะชนดิน�ีจะมลัีกษณะเฉพาะของตนเอง   คอื

มหีนา้ท�ีตา่งกันและมกีารวางตัวตา่งกันดว้ย   ซ�ึงตอ่ไปน�ีจะไดอ้ธบิายพ�ืนฐานเร�ืองหลักการใชค้าํตา่งๆเหลา่น�ีและหลักการแตง่ประโยคอยา่งงา่ยๆ

 

  NOUN

          Noun    คอืคาํท�ีใชเ้ป็นช�ือของ คน สัตว ์ส�ิงของและสถานท�ี  แบง่ออกได ้ 5  ชนดิคอื

          1.  Common Noun     สามานยนาม  ไดแ้กน่ามท�ีเป็นช�ือไมช่�ีเฉพาะของ คน สัตว ์ส�ิงของ และสถานท�ี  เชน่   man,  dog,  pen, 

school ….

          2.  Proper  Noun    วสิามานยนาม  ไดแ้กน่ามท�ีเป็นช�ือเฉพาะของคน สัตว ์ส�ิงของ และสถานท�ี  และจะตอ้งเขยีนดว้ยตัวใหญเ่สมอ 

เชน่   Ladda,  Dang,  Diccky,  Toyota,  Thailand …

                3. Collective  Noun  สมหุนาม  ไดแ้กน่ามท�ีเป็นช�ือของหมู่คณะ, กลุ่ม, ฝงู, เป็นตน้  สว่นมากมัก จะเป็นคาํผสมท�ีครั�นดว้ย of

เสมอ  และสมหุนามน�ีตอ้งถอืวา่เป็นนามพหพูจนต์ลอดไป  ดังนั�นกริยิาจงึตอ้งใชใ้หเ้ป็นพหพูจนด์ว้ย (อน�ึงบางคาํอาจเป็นคาํคาํเดยีวกไ็ดไ้มจ่าํเป็น

ตอ้งม ีof  และถา้สมหุนามน�ีมาทาํหนา้ท�ีเป็นประธานแลว้หมายถงึหนว่ยเดยีวกใ็ชก้ริยิาเป็นเอกพจน ์ แตถ่า้หมายถงึแยกเป็นแตล่ะบคุคลท�ีมอียู่

หลายคน ถอืวา่สมหุนามนั�นเป็นพหพูจน ์ ตอ้งใชก้ริยิาใหเ้ป็นพหพูจนด์ว้ย)

           4.  Material  Noun  วัตถนุาม  ไดแ้กน่ามท�ีเป็นช�ือของเน�ือวัตถ ุ ซ�ึงสว่นมากกไ็ดแ้กน่ามท�ีเป็นของเหลว, แร,่ ธาต,ุโลหะ แตน่ามบาง

ชนดิเม�ือยังไมแ่ยกกจั็ดเป็น  common Noun   แตเ่ม�ือแยกแลว้จะมาเป็น   Material Noun   เชน่   cow,  ox, วัวมาแบง่เป็น  beef   เน�ือ

วัว….                                                                                

            5.  Abstract  Noun   อาการนาม  ไดแ้กน่ามท�ีเป็นช�ือของลักษณะ, สภาวะ,  และการกระทาํ  นามจาํพวกน�ีไมม่ตัีวตน  เป็นเพยีง

กริยิาอาการเทา่นั�น มสีาํเนยีงแปลวา่ การ หรอื ความ  ข�ึนตน้ เชน่ happiness  ความสขุ,  Slavery  ความเป็นทาส ,  eating  การกนิ

เป็นตน้                  

                                                                

หนา้ท�ีของนาม

               นามทั�ง   5   ชนดิท�ีกลา่วมานั�น เวลานาํไปพดูหรอืเขยีน สามารถทาํหนา้ท�ีได ้ 7  อยา่งคอื

1.    เป็น Subject  ของกริยิาในประโยคได.้

2.    เป็น Object   ของกริยิาในประโยคได.้

3.    เป็น Object  ของ    Preposition    (บรุพบท) ได.้

4.    เป็น Complement คอืสว่นสมบรูณข์องกริยิาได.้
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5.    เป็น  Appositive  คอืเป็นนามซอ้นนามได.้

6.    เป็น Address  คอืเป็นนามเรยีกขานได(้และตอ้งใส ่ , Comma ดว้ย).

7.    เป็น Possessive คอืเป็นนามแสดงความเป็นเจา้ของได ้(และตอ้งใส ่Apostrophe’s ดว้ย)

 

ลกัษณะพจนข์องนามโดยท�ัวไป

          ในการสรา้งประโยคนั�นจะตอ้งใชก้รยิาใหส้อดคลอ้งกับพจนข์องตัวประธาน  ถา้ประธานเป็นเอกพจนก์รยิากต็อ้งเป็นเอกพจน ์ ถา้ประธาน

เป็นพหพูจนก์รยิากต็อ้งเป็นพหพูจน ์   ซ�ึงหลักในการดวูา่นามนั�นเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจนนั์�นกใ็หด้ทู�ีทา้ยศัพทนั์�นๆคอื

          1.    ถา้ทา้ยศัพทนั์�นไมเ่ตมิ  S  ใหถ้อืวา่เป็นเอกพจน ์ เชน่   a  book ,   a cat  …  etc.

          2.    ถา้ทา้ยศัพทนั์�นเตมิ  S   ใหถ้อืวา่เป็นพหพูจน ์ เชน่  Books,     cats ….   etc.

                *    ขอ้ยกเวน้   มนีามหลายตัว หรอืหลายลักษณะท�ีไมอ่ยู่ในหลักการทั�ง  ท�ีกลา่วมาแลว้นั�น  ซ�ึงเป็นเร�ืองท�ีละเอยีดเกนิไปท�ีเราควร

จะรู้ในขณะน�ี  ดังนั�นจะไมก่ลา่วถงึกรณที�ียกเวน้เหลา่น�ี   ถา้ใครสนใจอยากรู้มากข�ึนกพ็งึหาศกึษาเอาเองตอ่ไป.

                                                       

เพศของนาม

          นามในภาษาอังกฤษทั�ง 5  ชนดิ   เม�ือจาํแนกออกเป็นเพศแลว้จะมอียู่   4  เพศ  คอื

          1.   Masculine    Gender   เพศชาย    เชน่  boy,  man….etc.

                     2.  Feminine     Gender    เพศหญงิ  เชน่   girl,  woman …etc.

          3.   Common    Gender   เพศรวม  เชน่ Teacher,  Student…etc.

          4.   Nature     Gender    ไมม่เีพศ  เชน่   pen,  desk…etc.

 

หลักการเปล�ียนเพศชายเป็นเพศหญงิมหีลักเกณฑ ์ 4  อยา่งคอื

1.    โดยการเปล�ียนคาํทั�งคาํจากเพศชายเป็นเพศหญงิ เชน่  Boy   เป็น   Girl  เป็นตน้

2.    โดยการเตมิอาคม   ess   ท�ีทา้ยคาํเพศชาย  เชน่  Prince  เป็น   Princess  เป็นตน้

3.    โดยการเตมิคาํท�ีเป็นเพศหญงิขา้งหนา้นาม  จะกลายเป็นเพศหญงิ  เชน่   Boy-friend                      

        เป็น   girl-friend 

  เป็นตน้.                                                                                                                                                                

4.    โดยการเตมิคาํท�ีเป็นเพศหญงิขา้งหลังนามจะกลายเป็นเพศหญงิ เชน่  Grand-father

       เป็น  Grand-mother  เป็นตน้.

                                  

จบเร�ืองนาม

 

 Pronoun

  Pronoun   (คาํสรรพนาม)    คอืคาํท�ีมไีวส้าํหรับ(พดู,เขยีน)แทนช�ือของคน,สัตว,์ส�ิงของ,และสถานท�ีเพ�ือป้องกันมใิหก้ลา่วช�ือนั�นซ�ําๆ

ซากๆ ซ�ึงเป็นการฟังไมไ่พเราะ

Pronoun   มอียู่ 8 ชนดิดว้ยกันคอื

       1.  Personal Pronoun บรุษุสรรพนาม
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2.    Possessive  Pronoun  สามสีรรพนาม

3.    Definite   Pronoun  นยิมสรรพนาม

4.    Indefinite  Pronoun  อนยิมสรรพนาม

5.    Interrogative  Pronoun   ปฤจฉาสรรพนาม

6.    Relative  Pronoun  ประพันธส์รรพนาม

7.    Reflexive  Pronoun  สรรพนามสะทอ้นหรอืเนน้

8.    Distributive Pronoun  วภิาคสรรพนาม

                1. Personal Pronoun บรุษุสรรพนาม คอืสรรพนามท�ีใชแ้ทนช�ือของผู้พดู, ผู้ฟัง, และผู้ท�ีถกูกลา่วถงึ  ซ�ึงมอียู่ 2  พจน ์ 3  บรุษุ

คอื

 

 เอกพจน์ พหพูจน์

บรุษุท�ี     1 I we

บรุษุท�ี     2 you you

บรุษุท�ี     3 he,   she,    it the

 

 

Personal   Pronoun   แบง่ได ้ 5  รปู คอื

รปูท�ี  1 รปูท�ี 2 รปูท�ี 3 รปูท�ี  4 รปูท�ี 5

I Me My mine myself

We us Our ours ourselves

You you Your yours yourself

He him his his himself

she her Her hers herself

It It its its itself

they them there theirs themselves

 

              2.  Possessive Pronoun สามสีรรพนาม   คอืสรรพนามท�ีใชแ้สดงความเป็นเจา้ของ ซ�ึงกค็อืบรุษุสรรพนามรปูท�ี  4  นั�นเอง  เวลา

ใชไ้มต่อ้งมนีามตามหลัง  มหีนา้ท�ี 3 อยา่งคอื

2.1     เป็นประธานของกริยิาในประโยค  เชน่ Your   book  is green,  mine is red.

2.2     เป็นสว่นสมบรูณข์องกริยิา   เชน่  this  pencil is mine, that one is your.

2.3     ใชเ้รยีงตามหลังบรุพบท(คาํเช�ือมคาํ) เพ�ือเนน้ความเป็นเจา้ของใหชั้ดเจนข�ึนไดเ้ชน่  A   friend  of  yours  was  killed  last 

night.    

              3.  Definite Pronoun นยิมสรรพนาม  คอืสรรพนามท�ีช�ีเฉพาะและใชแ้ทนนามได ้ท�ีนยิมใชแ้พรห่ลายมอียู่ 6 ตัวคอื  (รวมทั�ง

which ดว้ย)

                    this,   that,   one      3   ตัวน�ีใชแ้ทนนามท�ีเป็นเอกพจน.์

                   These,    those,  ones   3    ตัวน�ีใชแ้ทนนามท�ีเป็นพหพูจน.์

*นยิมสรรพนามน�ี ทาํหนา้ท�ีเป็นประธานหรอืกรรมของกริยิาในประโยคไดต้ามแต ่จะ ใชง้าน.

   4.   Indefinite pronoun อนยิมสรรพนาม คอืสรรพนามท�ีใชแ้ทนนามไดท้ั�วไป ไมเ่ฉพาะเจาะจงวา่แทนคนนั�นคนน�ีโดยตรง  (ตรงขา้ม

กับ Definite Pronoun)  ไดแ้กค่าํวา่  some,  any,  all,  someone,  somebody,  anybody,  few,  everyone,  many,  nobody,  

everybody,  other……etc.
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everybody,  other……etc.

*ขอ้สังเกต ทั�งนยิมสรรพนามและอนยิมสรรพนาม  ถา้ใชโ้ดยมคีาํนามอ�ืนตามหลังจะกลายเป็นคาํคณุศัพทไ์ป  แตถ่า้ใชโ้ดยไมม่คีาํ

นามอ�ืนตามหลังจงึจะเป็นนยิมสรรพนามหรอือนยิมสรรพนาม.

            5. Interrogative pronoun ปฤจฉาสรรพนาม  คอืสรรพนามท�ีใชเ้ป็นคาํถาม  และตอ้งไมม่นีามตามหลังดว้ยจงึจะเรยีกวา่เป็นปฤจฉา

สรรพนาม  ไดแ้ก ่   Who  ,  whom,  whose  ,  what,  which     ซ�ึงมวีธิใีชดั้งน�ี.

            ·  Who   (ใคร)   ใชถ้ามถงึบคุคลและเป็นประธานของกริยิาในประโยคได ้บางครั�งกเ็ป็นกรรมได ้เชน่.   Who   is  standing  

there  ? ใครกาํลังยนือยู่ท�ีนั�น?.

·         Whom  (ใคร)  ใชถ้ามถงึบคุคลและเป็นกรรมของกริยิาหรอืบรุพบท  (บางครั�งใช ้Who แทน).เชน่ Whom  do  you  love ? 

คณุรักใคร ?.

·         Whose  (ของใคร)  ใชถ้ามถงึเจา้ของ  และตอ้งเป็นบคุคลเทา่นั�น เชน่.  Whose  is  the  car ?  รถคันน�ีเป็นของใคร

                 ·    What (อะไร)   ใชถ้ามถงึส�ิงของเป็นไดท้ั�งประธานและกรรม  เชน่:-

                       -  ถา้เป็นประธานตอ้งไมใ่ชก้รยิาอะไรมาชว่ยทั�งส�ิน เชน่ What  delayed  you ?  

                          อะไรทาํใหค้ณุลา่ชา้.

-  ถา้เป็นกรรมตอ้งมกีรยิาชว่ยตัวอ�ืนมารว่มดว้ย และวางไวห้ลัง What เชน่ What  

    do you want ?

                 ·   Which  (ส�ิงไหน อันไหน)  ใชถ้ามถงึสัตว,์ ส�ิงของ, เป็นไดท้ั�งประธานและกรรม เชน่  ถา้เป็นประธานไมต่อ้งใชก้รยิาอ�ืนมา

ชว่ย  Which  is  the  best?  อันไหนดที�ีสดุ ?.(อน�ึงปฤจฉาสรรพนาม Whose ,which,  what น�ี  ถา้ใชโ้ดยมนีามอ�ืนตามหลังกเ็ป็นคณุศัพทไ์ป  

ถา้ไมม่นีามอ�ืนตามหลังจงึจะเป็นปฤจฉาสรรพนาม)   

              6. Relative  Pronoun   ประพันธส์รรพนาม  คอืสรรพนามท�ีใชแ้ทนท�ีอยู่ขา้งหนา้ และในขณะเดยีวกันกท็าํหนา้ท�ีเช�ือมประโยค ซ�ึง

อาจเป็นประธานของประโยคหลังไดด้ว้ย  ไดแ้ก ่Who,  Whom,   Whose, Which,  Where,  what,  when, why,  that .

·         Who  (ผู้ซ�ึง)  ใชแ้ทนนามท�ีเป็นบคุคลและบคุคลนั�นจะตอ้งเป็นผู้กระทาํดว้ย เชน่    The  man  who  came  here  last 

week  is  my  cousin.  ชายผู้ซ�ึงมาท�ีน�ีเม�ือสัปดาหท์�ีแลว้เป็นลกูพ�ีลกูนอ้งของฉัน.

·         Whom  (ผู้ซ�ึง)  ใชแ้ทนนามท�ีเป็นบคุคลและบคุคลนั�นตอ้งเป็นผู้ถกูกระทาํดว้ย เชน่ The  boy  whom  you  saw 

yesterday  is  my  brother. เดก็ชายผู้ซ�ึงคณุพบเม�ือวานน�ีเป็นนอ้งชายของผม.

·         Whose (ผู้ซ�ึง…..ของเขา)   ใชแ้ทนนามท�ีเป็นบคุคลเพ�ือแสดงความเป็นเจา้ของนามท�ีตามหลัง ดังนั�นเม�ือม ีWhose กต็อ้งมนีาม

ตามหลัง Whose เสมอ  เชน่  The  girl  whose  father  is  a  teacher  goes  to  school  every  day.   เดก็หญงิผู้ซ�ึงพอ่

ของเขาเป็นครนัู�นไปโรงเรยีนทกุวัน.(เป็นคาํแสดง ความ เป็นเจา้ของ Father).

 ·    Which  (ท�ี,ซ�ึง)  ใชแ้ทนนามท�ีเป็นสัตว ์ส�ิงของ เป็นไดท้ั�งประธานและกรรม   The  animal            which  has  wing  is 

a  bird.  สัตวท์�ีมปีีกนั�นคอืนก(เป็นประธานของอนปุระโยค  has  wings) The  kitten  which  I  gave  to  my  aunt  is  very 

naughty.  ลกูแมวซ�ึงฉันใหแ้กค่ณุป้าของฉันไปนั�นซกุซนมาก.(เป็นกรรมของกรยิา  gave  ในอนปุระโยค  I gave  to  my  aunt).

·         Where  (อันเป็นท�ี)  ใชแ้ทนนามท�ีเป็นสถานท�ี เป็นไดท้ั�งประธานและกรรม เชน่  The  night  club is  the  place  where  is 

not  suitable  for children. ไนทค์ลับเป็นสถานท�ีท�ีไมเ่หมาะสมสาํหรับเดก็ๆ(เป็นประธานของอนปุระโยค is  not  suitable  for 

children )  The  hotel  is  the  place  where  I  like  best .  โรงแรมเป็นสถานท�ีท�ีผมชอบมากท�ีสดุ.(เป็นกรรมของ like).

·         What  (อะไร,ส�ิงท�ี)  ใชแ้ทนนามท�ีเป็นส�ิงของ นามท�ี What ไปแทนทาํหนา้ท�ีเป็นประพันธส์รรพนามนั�นไมต่อ้งปรากฏใหเ้หน็อยู่

ขา่งหนา้เหมอืนประพันธส์รรพนามตัวอ�ืน ทั�งน�ีเพราะถกูละไวใ้นฐานะท�ีเขา้ใจแลว้ เชน่ I  know  what  is  in  the  box.  ฉันรู้วา่

อะไรอยู่ในกลอ่งใบน�ี.

·         When  (เม�ือ,ท�ี)  ใชแ้ทนนามท�ีเก�ียวกับเวลา ,วัน,  เดอืน,ปี  เชน่  Sunday  is  the  day  when  we  don’t  work.  วัน

อาทติยค์อืวันท�ีเราไมท่าํงาน.

·         Why  (ทาํไม)   ใชแ้ทนนามท�ีเป็นเหตผุล  (สว่นมากใชแ้ทน reason ) เชน่ This  is  the  reason  why  I  go  to  Hong 

Kong. น�ีคอืเหตผุลท�ีวา่ ทาํไมผมจงึไปฮอ่งกง. 

                       ·   That  (ท�ี,ซ�ึง)   ใชแ้ทนคน, สัตว,์ ส�ิงของ, และสถานท�ีได ้แตต่อ้งอยู่ในหลักเกณฑ ์4  ประการอยา่งใดอยา่งหน�ึง  อัน

ไดแ้ก ่ :-
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      1.   เป็นนามท�ีมคีณุสมบัตสิงูสดุมาขยายอยู่ขา้งหลัง เชน่  He is the tallest  man  that  I   have  ever seen. เขาเป็นคนสงูท�ีสดุ

เทา่ท�ีผมเคยเหน็มา.   

     2.  เป็นนามท�ีมเีลขจาํนวนนับท�ีมาขยายอยู่ขา้งหนา้  เชน่ China  is  the  first  country  that  I am  going  to  visit. จนีเป็น

ประเทศแรกท�ีขา้พเจา้จะไปเท�ียว.

     3.  เป็นนามท�ีมคีณุศัพทบ์อกปรมิาณมาขยายอยู่ขา้งหนา้ เชน่ She has much money  that  she  give  me.  หลอ่นมเีงนิอยู่มากท�ี

หลอ่นจะใหผ้ม. 

             4.  เป็นสรรพนามผสมตอ่ไปน�ีตัวใดตัวหน�ึงปรากฏอยู่แลว้ คอื someone,  somebody,  something,  anyone,  anything, 

anybody,  anyone,  everything,  no  one,  nothing,  etc.  เชน่    There  is  nothing  that  I can  do  for  you.   ไมม่อีะไรท�ีผมจะชว่ย

คณุได.้

            7.  Reflexive   Pronoun   สรรพนามสะทอ้นหรอืเนน้  ไดแ้กบ่รุษุสรรพนามท�ี 5  นั�นเอง  อันไดแ้ก ่  myself,  yourself,  …….

Themselves.   เวลาใชม้วีธิใีช ้ 4  อยา่งคอื  :-

            1.  เรยีงไวห้ลังประธาน  เม�ือตอ้งการเนน้วา่ประธานเป็นผู้กระทาํกจินั�นดว้ยตนเอง เชน่  I   myself  study  English.   ผมเรยีนภาษา

อังกฤษดว้ยตนเอง.

  2. เรยีงไวห้ลังกรยิา เม�ือบอกวา่ผลการกระทาํนั�นเกดิจากผู้กระทาํเองเชน่   I  will  punish  myself  if  I do  mistakes  ผมจะลงโทษ

ตัวเอง  หากผมทาํผดิ. 

  3. เรยีงไวห้ลังกรรม  เม�ือตอ้งการเนน้กรรมนั�นเชน่   I   spoke   to  the  President   himself .  ผมไดพ้ดูกับตัวทา่นประธานาธบิดี

เอง.

 4. เรยีงไวห้ลังบรุพบท by วางไวส้ดุประโยคทกุครั�งไป เม�ือตอ้งการแสดงวา่ประธานผู้นั�นกระทาํกจินั�นโดยลาํพังคนเดยีว เชน่   Pranee

makes her dress by herself.

        8.  Distributive   Pronoun    วภิาคสรรพนาม   คอืสรรพนามท�ีใชแ้ทนคาํนามในการแบง่หรอืจาํแนกออกเป็นคร�ึงหน�ึง, ส�ิงหน�ึง, หรอื

ตัวหน�ึง  วภิาคสรรพนามท�ีนยิมใชก้ันมากคอื

each   แตล่ะ,  either   คนใดคนหน�ึง,   neither  ไมใ่ชท่ั�งสอง  หรอืไมใ่ชท่ั�งสอง  เชน่

  There  are  ten  boy each   has  one  hundred  bath.   มเีดก็อยู่ 10  คน  แตล่ะคนมเีงนิอยู่คนละ  100  บาท.

*   ขอ้สังเกต   วภิาคสรรพนามถา้ใชล้อยๆเป็นสรรพนาม  แตถ่า้ใชโ้ดยมนีามอ�ืนตามหลังจะเป็นคณุศัพท ์                          

จบสรรพนาม

|หนา้ตอ่ไป|

http://www.whatami.net/ms/bic1.html
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Article

                 Article   คอื คาํท�ีใชน้าํหนา้นาม    คอืคาํนามในภาษาอังกฤษทกุตัว เวลาพดู-

เขยีนจะตอ้งม ีArticle นาํหนา้ทั�งส�ิน(ยกเวน้บางตัวท�ีจะกลา่วตอ่ไป) 

                   Article  มอียู่ 2 ชนดิคอื

          1.   Indefinite Article คอืคาํนาํหนา้นามแลว้มคีวามหมายทั�วไป  อันไดแ้ก ่ A  , An.

          2.   Definite Article คอืคาํนาํหนา้นามแลว้มคีวามหมายช�ีเฉพาะ  ไดแ้ก ่ The .

                                 

หลักทั�วไปของการใช ้  A

                  คอืเม�ือ  A  นาํหนา้นามใดนามนั�นตอ้งมลัีกษณะครบ  4  ประการ อันไดแ้ก่

1.    เป็นนามเอกพจน์

2.    เป็นนามนับได ้

3.    เป็นนามท�ีข�ึนตน้ดว้ยพยัญชนะ

4.    เป็นนามท�ีมคีวามหมายทั�วไป เชน่ a book, a man, a bus, a

pen

*  ขอ้ยกเวน้  หา้มใช ้ A นาํหนา้  คอืนามบางตัวท�ีข�ึนตน้ดว้ยพยัญชนะ  แตอ่า่นออก

เสยีงสระท�ีอยู่ถัดไป  นามตัวนั�นใหใ้ช ้ AN  นาํหนา้แทน  (ม ี  H  เทา่นั�น)

หลักทั�วไปของการใช ้ AN

     คอืเม�ือ  AN  นาํหนา้นามใด  นามนั�นจะตอ้งมลัีกษณะครบ 4  ประการ คอื

                                                 1.    เป็นนามเอกพจน์

2.    เป็นนามนับได ้

3.    เป็นนามท�ีข�ึนตน้ดว้ยสระ คอื    A ,  E ,  I ,  O ,  U.

4.    เป็นนามท�ีมคีวามหมายทั�วไป

               *  ขอ้ยกเวน้   หา้มใช ้  AN  นาํหนา้คอื  นามบางตัวท�ีข�ึนตน้ดว้ยสระ  แตอ่า่น

ออกเสยีงเป็นพยัญชนะ”ย”  นามตัวนั�นใหใ้ช ้ A  นาํหนา้แทน  (ม ี  U  และ  E  เทา่นั�น).

           นามตอ่ไปน�ีหา้มใชท้ั�ง A  และ AN  นาํหนา้เดด็ขาด

1.  นามท�ีนับไมไ่ดท้กุชนดิ
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2.  นามพหพูจนท์กุชนดิ

                      

หลักทั�วไปของการใช ้ THE

          คาํวา่ The แปลวา่ นั�น,น�ี คอืเป็นการช�ีเฉพาะถงึส�ิงท�ีรู้กันอยู่แลว้   ซ�ึง The ใชน้าํหนา้

นามไดท้กุชนดิ ทกุประเภท  นั�นคอื

                                  1.   เป็นนามเอกพจน ์  กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้

                                  2.    เป็นนามพหพูจน ์  กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้

                                      3.    เป็นนามท�ีข�ึนตน้ดว้ยพยัญชนะ  กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้

                                   4.    เป็นนามท�ีข�ึนตน้ดว้ยสระ    กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้(แตใ่หอ้า่นวา่

ด ิ)

                                      5.    เป็นนามท�ีนับได ้ กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้

                                        6.   เป็นนามท�ีนับไมไ่ด ้ กใ็ช ้ The  นาํหนา้ได ้

                                             7.   แตน่ามท�ีกลา่วมาทั�งหมดน�ีจะตอ้งมคีวามหมายช�ีเฉพาะ

เจาะจงเทา่นั�น เชน่.

            The water in the bottle is very poor. น�ําท�ีอยู่ในขวดน�ีเยน็มาก.

            นามตอ่ไปน�ีหา้มใช ้the  นาํหนา้

                                    1.   นามท�ีกลา่วข�ึนมาลอยๆ

                                    2.   นามท�ีระบไุวใ้นหัวขอ้วา่หา้มใช ้ the  นาํหนา้ (ซ�ึงมขีอ้หา้ม

มากมายแตจ่ะไมก่ลา่วถงึ เชน่ อาการนาม,ช�ือเฉพาะของคน,ช�ือถนน ,ช�ือวัน, เดอืน,

ปี, ลัทธ,ิศาสนา เป็นตน้ซ�ึง หา้มใช ้ทั�ง a, an,และ the นาํหนา้)

     * อน�ึงแมลั้กษณะของประโยคจะไมม่คีาํบง่ช�ีเฉพาะเอาไว ้ แตถ่า้นามนั�นเป็นท�ีรู้จัก

กันดรีะหวา่งผู้พดูและผู้ฟัง  กใ็หใ้ช ้the  นาํหนา้ได ้เชน่

When you go out, don’t forget to close a door. เม�ือคณุออกไปขา้งนอก อยา่ลมื

ปิดประต(ูบานไหนกไ็ด)้นะ.

When you go out, don’t forget to close the door. เม�ือคณุไปขา้งนอก อยา่ลมื

ปิดประต(ูบานนั�น)นะ.

การใช ้ a, an, the แบบระคน

-       ถา้นามนั�นไมม่บีรุพบทวลหีรอือนปุระโยคมาขยายอยู่ขา้งหลังใหใ้ช ้   a, 

an   ทันท ีเชน่
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A boy like to see monkey. เดก็ชอบดลูงิ.

-       ถา้นามนั�นมบีรุพบทวลหีรอือนปุระโยคมา ขยายอยู่ขา้งหลัง ใหใ้ช ้   the  

ทันท ีเชน่

The man in this room is our teacher. ผู้ชายท�ีอยู่ในหอ้งน�ีเป็นครขูอง

เรา.

           * มหีลกัพเิศษอกีอยา่งหน�ึงคอื  นามใดกต็ามท�ีเป็นเอกพจนน์บัได ้ ท�ีกลา่วข�ึนมา

ลอยๆ ใหเ้ตมิ a  , an  ทนัท ี แตถ่า้นามน ั�นถกูยกข�ึนมากลา่วอกีเป็นคร ั�งท�ี   2  ใหเ้ตมิ

  the   ทนัทเีชน่

   A black cat, the cat is fat. แมวตวัหน�ึงสดีาํ แมวตวัน ั�นอว้น

*   อน�ึงยังมรีายละเอยีดมากมายเก�ียวกับคาํนามบางตัววา่นามตัวใดใชเ้ฉพาะ a, an

และนามตัวใดใชเ้ฉพาะ the   ซ�ึงเป็นคาํนามพเิศษ แตใ่นท�ีน�ีจะไมก่ลา่วถงึ.

จบเร�ือง Article

 

Adjective

Adj.   คอืคาํท�ีใชบ้รรยายคณุภาพของนาม (ขยายนาม)  เชน่  Good,  tall, 

fat ..etc.

Adj.  เวลานาํไปใชนั้�นปรกตมิวีธิใีชอ้ยู่  2  วธิคีอื

1.    เรยีงไวห้นา้นามท�ี Adj. นั�นไปขยายโดยตรงกไ็ด ้ เชน่ 

The   fat  man  can’t run  quick. 

 A   clever  boy can answer a difficult problem.

2.    เรยีงไวห้ลัง  Verb  to  be  กไ็ด ้ เชน่.

Somsri  is  beautiful.              

My   dog  is  black.

               *  อน�ึงการใช ้ Adj.  แบบ 1 และ 2 นั�นเป็นการใช ้Adj.  แบบทั�วๆไป    แตยั่งม ี

Adj.  พเิศษหลายตัวท�ีบังคับวา่จะตอ้งใชว้ธิใีดวธิหีน�ึงเทา่นั�น ซ�ึงเราจะไมก่ลา่วถงึ.

ชนดิของ  Adj.

                     Adj.  แบง่ออกเป็น    8  ชนดิคอื.

1.    Descriptive  Adj.   คณุศัพทบ์อกลักษณะ(หรอืคณุภาพ)  เชน่  Good, fat,

tall,  thin,  rich ,etc.



8/24/13 องักฤษพ�ืนฐาน

www.whatami.net/ms/bic1.html 4/11

2.    Proper  Adj.  คณุศัพทบ์อกช�ือเฉพาะ(บอกสัญชาต)ิคอืเป็นAdj. ท�ีมรีปูมาจาก

คาํนามท�ีเป็นช�ือเฉพาะ เชน่ Thai  (มาจาก Thailand), English (มาจาก

England)…

3.    Quantitative  Adj.  คณุศัพทบ์อกปรมิาณ(วา่มากหรอืนอ้ยเทา่นั�น)  ไดแ้กค่าํ

วา่ many,  much,  little,  some,  any, all .  เชน่    He  has  many  friend 

เขามเีพ�ือนมาก.

4.    Numeral  Adj.  คณุศัพทท์�ีบอกจาํนวน(วา่มเีทา่ไร) ไดแ้กค่าํวา่ One, Two,

Three…

5.    Demonstrative Adj.  คณุศัพทช์�ีเฉพาะ(เจาะจงวา่เป็นคนนั�นคนน�ี มไิดห้มาย

ถงึคนอ�ืน)ไดแ้กค่าํวา่  the,  same,  this,  that,  these,  those,  such, 

such  a . เชน่ He  is  in  the same  room. เขาอยู่หอ้งเดยีวกัน.

6.    Possessive  Adj.  คณุศัพทบ์อกเจา้ของ(มรีปูมาจากบรุษุสรรพนามท�ี 3 )แต่

เวลาใชจ้ะตอ้งมนีามตามหลังดว้ยเสมอ  ไดแ้กค่าํวา่  my,  your,  our,   his, 

her,  its,  there . เชน่   His  dog  is  white.   สนัุขของเขาสขีาว.

7.    Interrogative  Adj.  คณุศัพทค์าํถาม (ใชข้ยายนามเพ�ือใหเ้ป็นคาํถาม ตอ้ง

วางไวห้นา้นามเสมอ ถา้ไมม่นีามตามหลังมันจะเป็นปฤจฉาสรรพนาม) ไดแ้กค่าํวา่

What (อะไร), Which (อันไหน) ,Whose (ของใคร) เชน่  Whose  house  is 

that ? นั�นคอืบา้นของใคร ? .

8.     Distributive  Adj.  คณุศัพทแ์บง่แยก(ใชข้ยายนามเพ�ือแบง่แยกใหเ้ป็นราย

บคุคลหรอืรายส�ิงตามท�ีผู้พดูตอ้งการ) และนามท�ีถกูขยายนั�นตอ้งเป็นเอกพจน์

ตลอดไป ไดแ้กค่าํวา่  each,  (แตล่ะ),  either (อันใดอันหน�ึง, คนใดคนหน�ึง), 

neither (ไมท่ั�งสอง),  every  (ทกุๆ)  เชน่    Either  blank  is  flooded. 

แตล่ะฝั�งของแมน่�ําถกูน�ําทว่ม.

จบเร�ือง Adjective

 

Adverbs

 Adverbs   คอืคาํท�ีทาํหนา้ท�ีขยายกรยิา,  คณุศพัท ์, หรอืขยาย Adverbs ดว้ยกนั

กไ็ด้

         หลักการใช ้Adverbs 

-       ถา้ขยายกรยิา ใหเ้รยีงไวห้ลังกรยิา  เชน่ The  old  man  walk slowly.

-       ถา้ขยายคณุศัพท ์ใหเ้รยีงไวห้นา้คณุศัพท ์เชน่ Dang is very strong.

-       ถา้ขยาย Adverbs  ใหเ้รยีงไวห้นา้ Adverbs  เชน่  The train runs very

fast.

ชนดิของ Adverbs

Adverbs  แบง่ออกเป็นหมวดใหญ่ๆได ้ 3  หมวด คอื
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              1.  Simple Adverbs   กรยิาวเิศษณส์ามัญ  ใชข้ยายกรยิาธรรมดาน�ีเอง แบง่ได ้

6 หมวดคอื

               1. Adverbs    of  time   กรยิาวเิศษณบ์อกเวลา ไดแ้กค่าํวา่  now, ago,

yesterday, ...

               2. Adverbs  of  place   กรยิาวเิศษณบ์อกสถานท�ี  ไดแ้กค่าํวา่ near, far, in,

out, …

              3. Adverbs of  frequency  กรยิาวเิศษณบ์อกความสม�ําเสมอ ไดแ้กค่าํวา่

always,   often,  again,      usually,  

                    4. Adverbs  of  Manner  กรยิาวเิศษณบ์อกอาการ  ไดแ้กค่าํวา่  well, 

slowly, quickly, fast..

                   5.  Adverbs of  Quantity  กรยิาวเิศษณบ์อกปรมิาณมากนอ้ย ไดแ้กค่าํวา่ 

Many,  much,  very,  too,   quite…

                   6.  Adverbs  of  affirmation  or  negation กรยิาวเิศษณบ์อกการรับหรอื

ปฏเิสธ ไดแ้กค่าํวา่  yes, no,  not,  not at all…

         2.   Interrogative Adverbs      กรยิาวเิศษณค์าํถาม ใชข้ยายกรยิาเพ�ือใหเ้ป็น

คาํถาม (ตอ้งวางไวห้นา้ประโยคเสมอ) แบง่ได ้6 หมวด คอื

                   1.   บอกเวลา ไดแ้กค่าํวา่ When (เม�ือไร),  How long (นานเทา่ไร).

                   2.   บอกสถานท�ี ไดแ้กค่าํวา่ Where  (ท�ีไหน).

                   3.   บอกจาํนวน ไดแ้กค่าํวา่  How  many  (มากเทา่ไร),  How often (ก�ี

ครั�ง)..

                   4.   บอกกรยิาอาการ ไดแ้กค่าํวา่  How  (อยา่งไร)(ใชก้ับ

do).                                                        

   5.   บอกปรมิาณ ไดแ้กค่าํวา่   How   much (มากเทา่ไร).

    6.   บอกเหตผุล ไดแ้กค่าํวา่  Why (ทาํไม).

3.Conjunctive Adverbs  กรยิาวเิศษณสั์นธาน  ใชเ้ช�ือมประโยคหนา้และหลังให ้

สัมพันธก์ัน ไดแ้กค่าํวา่  Why, Where,  When,  How,  Whenever,  While ,  As,

Wherever..                                              

          หมายเหต ุ Adverbs   บางคาํมรีปูเชน่เดยีวกับ  Adj.  แตก่ารใชต้า่งกัน เชน่ fast,

hard, low, right,  etc  ซ�ึงเราจะสังเกตไดจ้ากการวาง คอื

-       เม�ือวางไวห้นา้นาม  หรอืหลัง  Verb  to  be  กจ็ะเป็น  Adj.

-       ถา้วางไวห้ลังกรยิาทั�วๆไป กจ็ะเป็น Adverbs.
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จบเร�ือง   Adverbs

 

Verb

Verb  (กรยิา)  คอืคาํท�ีแสดงถงึการกระทาํหรอืถกูกระทาํของคาํท�ีทาํหนา้ท�ี

เป็นประธาน(หรอืคาํท�ีทาํหนา้ท�ีชว่ยกรยิาดว้ยกไ็ด)้  เพ�ือบอกถงึ  Tense (ชว่งเวลาท�ีกระทาํ)

Voice (ผู้พดู)  Mood  (อารมณ)์

Verb  แบง่ออกเป็น  3  ชนดิคอื

1.   สกรรมกรยิา  Transitive  Verb   กรยิาท�ีตอ้งมกีรรมมารับ.

2.   อกรรมกรยิา   Intransitive   Verb   กรยิาท�ีไมต่อ้งมกีรรมมารับ.

                    3.  กรยิานเุคราะห ์  Auxiliary  Verb  กรยิาท�ีบอก  Tens, Voice, Mood.

  

         1.  สกรรมกรยิา  คอืกรยิาท�ีตอ้งมกีรรมมารับจงึจะไดเ้น�ือความสมบรูณ ์  

เชน่   Kick (เตะ), Eat (กนิ)   เป็นตน้.

           คาํท�ีนาํมาเป็นกรรมของสกรรมกรยิาไดก้ค็อื

                  1.  นามทกุชนดิ   เชน่ A  mango.

2   สรรพนาม  เชน่  Him.

3.    กรยิาสภาวมาลา(สภาวะท�ีเกดิอยู่กับชวีติ) เชน่  To  study.

4.    กรยิาท�ีเตมิ  ing  แลว้นาํมาใชเ้ป็นนาม  เชน่  sleeping.

5.    วลทีกุชนดิ  เชน่ I  don’t  know  what  to  do.

6.    อนปุระโยค  เชน่  I  know  who  will  come  tomorrow.

*อน�ึง  สกรรมกรยิาบางตัวหรอืบางประโยค ตอ้งมตัีวขยายกรรมมารับ จงึจะได ้

เน�ือความสมบรูณ ์  เชน่  The  people   made  him  king. (ประชาชนแตง่ตั�งใหเ้ขา

เป็นพระราชา)  เป็นตน้.

           2.  อกรรมกรยิา  คอืกรยิาท�ีมเีน�ือความอยู่ในตัวสมบรูณแ์ลว้  ไมต่อ้งมี

กรรมมารับ   เชน่ Run, sleep, swim, sit.  เป็นตน้  แตอ่กรรมกรยิาบางตัวกต็อ้งมตัีว

ขยายกริยิาเพ�ือใหป้ระโยคไดใ้จความสมบรูณ ์ ซ�ึงอกรรมกรยิานั�นกไ็ดแ้ก ่Verb  to 

be  (เป็น, อยู่, คอื) Verb  to  have (เฉพาะแปลวา่ ม)ี  Become  กลายเป็น), 

Seem  (ดเูหมอืนวา่),   Feel  (รู้สกึ)  Look  (ดเูหมอืน)  Taste  (มรีส)  Appear 

(ปรากฏ,รสุกึ)   Smell  (มกีล�ิน) ,  Grow  (เจรญิ)  เป็นตน้.

           3.  กรยิานเุคราะห ์  หรอืกรยิาชว่ย  ไดแ้กก่รยิาท�ีไปทาํหนา้ท�ีชว่ยกรยิาตัว
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อ�ืน  เพ�ือใหเ้ป็น  Mood,  Voice,  Tense    ซ�ึงกรยิาเหลา่น�ีใชเ้ป็นกรยิาแทก้ไ็ด ้ ใช ้

เป็นกรยิาชว่ยกไ็ด ้ มอียู่ทั�งหมด  24  ตัว  คอื.

                   Is, am,   are,   was,   were

                        Have, has, had, 

                        Do,   dose,  did

                        Will, would

                        Shall,   should

                        Can,   could

                        May,   might

                        Must

                        Need

                Dear

                        Ought  to,   us  to.

*ขอ้สังเกตวา่จะเป็นกรยิาแทห้รอืเป็นกริยิาชว่ยกใ็หด้วูา่  ถา้กรยิาตัวใดตัวหน�ึงจาก  24  ตัวน�ี

อยู่ในประโยคเพยีงลาํพังไมม่กีรยิาอ�ืนมารว่มอยู่ดว้ย  กเ็ป็นกรยิาแท ้  แตถ่า้มกีรยิาอ�ืนมารว่ม

อยู่ดว้ยกท็าํหนา้ท�ีเป็นกรยิาชว่ย  เชน่.

Ladda  is  a  beautifily  girl.    (แท)้.

Ladda  is  drinking  water.      (ชว่ย). 

 

หนา้ท�ี  Verb  to  be

Verb  to  be  ใชท้าํหนา้ท�ีชว่ยกรยิาตัวอ�ืนไดดั้งน�ี

  1.   วางไวห้นา้กรยิาท�ีเตมิ  Ing   ทาํใหป้ระโยคนั�นเป็น  Continuous 

tense.

                  2.    วางไวห้นา้กรยิาชอ่ง  3  (เฉพาะสกรรมกรยิา) ทาํใหป้ระโยคน ั�น

เป็นกรรมวาจก(เอากรรมข�ึนตน้ประโยค)  มสีาํเนยีงวา่  ถกู  เชน่  A glass is

broken.    แกว้ถกูทาํใหแ้ตกเสยีแลว้  เป็นตน้.

                    3.   วางไวห้นา้กรยิา สภาวมาลา Infinitive   แปลวา่  จะตอ้ง  มคีวาม

หมายเป็นอนาคต  เพ�ือแสดงความจงใจ  เชน่   I am  to  see  my  home  every 
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year.    ฉนัตอ้งไปเย�ียมบา้นของฉนัทกุๆปี  เป็นตน้.  

 

หนา้ท�ีของ   Verb  to  do

                               Verb  to   ใชท้าํหนา้ท�ีชว่ยกรยิาตัวอ�ืนไดดั้งน�ี.

                       1.    ชว่ยทาํประโยคบอกเลา่ใหเ้ป็นประโยคคาํถาม  ตามหลักท�ีวา่

                                                           

                                                          Verb   to   have   ไมม่ี

                                                          Verb   to   be     ไมอ่ยู่

                                                          Verb   to   do      มาชว่ย

                       

                        2.    ชว่ยทาํประโยคบอกเลา่ใหเ้ป็นประโยคปฏเิสธเหมอืนกรณขีอ้  1 

(เตมิ ing หลัง  do,  dose )

                         3.   ชว่ยหนนุกรยิาตัวอ�ืนเพ�ือใหค้วามสาํคัญกับกรยิาตัวนั�น  วา่จะตอ้งเป็น

เชน่นั�น

                               จรงิๆ โดยเรยีงไวห้นา้กรยิาท�ีมันไปหนนุ.

                         4.   ใชแ้ทนกรยิาตัวอ�ืนในประโยค เพ�ือตอ้งการมใิหก้ลา่วกรยิานั�นๆซ�ําๆ

ซากๆ.

                         5.    Verb  to  do  ถา้นาํมาใชเ้ป็นกรยิาแทแ้ปลวา่  ทาํ.  

                        

หนา้ท�ีของ  Verb  to  have

                      Verb  to  have    ใชท้าํหนา้ท�ีดังน�ีคอื

1.    เรยีงไวห้นา้กรยิาชอ่ง 3  ทาํใหป้ระโยคนั�นเป็น  Perfect tense.

2.    ใชโ้ดยมกีรยิาสภาวมาลาตามหลัง  มสีาํเนยีงแปลวา่ ตอ้ง  ตลอดไป เชน่

I  have  to  meet  you  tomorrow.   ฉันตอ้งไปพบทา่นวันพรุ่งน�ี.

3.    ใชใ้นประโยคท�ีใหผู้้อ�ืนทาํอยา่งใดอยา่งหน�ึงให ้ ในกรณนี�ีตอ้งใชร้ปู

ประโยค    Have  +  noun  +  Verb 3  .  เชน่  He  has  his  house 

repaired.  เขาใหช้า่งซอ่มแซมบา้นของเขา.
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หนา้ท�ีของ  Will,  shall,  would,  should.

               Will    ชว่ยกรยิาตัวอ�ืนเพ�ือใหเ้ป็นอนาคตกาล  ใชก้ับประธานบรุษุท�ี  2, 3.

                Shall   ชว่ยกรยิาตัวอ�ืนเพ�ือใหเ้ป็นอนาคตกาล  ใชก้ับประธานบรุษุท�ี  1  คอื 

I, We.

                     

                            Would   ใชเ้ป็นกรยิาชว่ยไดดั้งตอ่ไปน�ี.

1.    ใชเ้ป็นอดตีของ  will  ในประโยคท�ีเปล�ียนจากคาํพดูของผู้อ�ืนมา

เป็นของตน

2.    ใชเ้ป็นกรยิาชว่ยในสาํนวนการพดู “อยากจะ”    “อยากให”้.

3.    ใชใ้นสาํนวนการพดูวา่” ควรจะ…ดกีวา่”  ควบกับ Better  หรอื 

rather  

Should  ใชเ้ป็นกรยิาชว่ยไดดั้งตอ่ไปน�ี.

1.    เป็นอดตีของ  Shall  ได.้

2.    Should   เม�ือแปลวา่ “ควร”  หรอื “ควรจะ”  ถอืเป็นปัจจบัุนกาล

ใชไ้ดก้ับทกุประธาน

 

หนา้ท�ีของ  May,  Might

                             May  นาํมาชว่ยไดดั้งน�ี.

1.    เพ�ือแสดงความมุ่งหมาย (เพ�ือ)

2.    เม�ือแสดงความปรารถนา หรอือวยพรให(้ขอให)้ *ตอ้งวางไวห้นา้

ประโยค.

3.    เพ�ือชว่ยถงึการอนญุาต  หรอืขออนญุาต(ควรจะ)

4.    เพ�ือแสดงความคาดคะเน (อาจจะ). 

5.    ชว่ยเพ�ือแสดงความสงสัย (อาจจะ).

                             Might  นาํมาชว่ยไดดั้งน�ี. 

1.    ใชเ้ป็นอดตีของ  May.

2.    ใชใ้นกรณที�ีผู้พดูไมแ่นใ่จวา่เขาจะทาํอยา่งนั�นจรงิ(แตถ่า้แนใ่จใช ้

May แทน).
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Need

Need    ถา้เป็นกรยิาชว่ยแปลวา่ “จาํเป็นตอ้ง”  ใชไ้ดก้ับทกุบรุษุและทกุพจน ์(สว่น

มากใชเ้ป็นกรยิาชว่ยในประโยคคาํถามและประโยคปฏเิสธเทา่นั�น และกรยิาแทท้�ีตามหลัง 

Need  ไมต่อ้งใช ้ To  นาํหนา้).

Need   ถา้เป็นกรยิาแทแ้ปลวา่ "ตอ้งการ" และใชเ้หมอืนกรยิาแทท้ั�วๆไป (ตอ้งม ี

To  ตามหลัง Need ตลอดไป).

Dear

           Dear   ถา้เป็นกรยิาชว่ยแปลวา่ “กลา้”       ใชไ้ดก้ับทกุบรุษุและทกุพจน ์    และ

เป็น     “ปัจจบัุนกาล”   คาํตามหลังไมม่ ี 

To.                                                                

Ought to

            Ought  to    แปลวา่   “ควรจะ”  เป็นกรยิาพเิศษเหมอืน is  หรอื  do  นั�นเอง    

 อาจใช ้  should   แทนกไ็ด ้ แตค่วามหมายอาจจะออ่นกวา่.

Used   to

             Used  to    แปลวา่  “เคย”  เป็นกรยิาพเิศษหมายความวา่ “เคยกระทาํอยา่งใด

อยา่งหน�ึงเป็นประจาํ แตบั่ดน�ีไมไ่ดก้ระทาํแลว้”(กรยิาตามหลัง ตอ้งเป็นกรยิาชอ่ง 1 ตลอดไป 

และใช ้ used  to   เหมอืน   is  หรอื  do).

จบเร�ือง Verb

 

 

Conjunction

 Conjunction   (คาํสันธาน) คอืคาํท�ีใชเ้ช�ือมประโยคตอ่ประโยค  คาํตอ่คาํ  หรอื

ระหวา่งกรยิาตอ่กรยิา   Conjunction  แบง่ออกเป็น 2  ชนดิคอื

1.               Conjunction   คาํเดยีว

2.               Conjunction    คาํผสมหรอืวลี

            Conjunction   คาํเดยีวท�ีพบเหน็บอ่ย และใชก้ันแพรห่ลายมดัีงน�ี    and,  or, 

but,  because, so,  as,  for,  whether,  until,  after,  before,  if,  though, 

that,  when,  beside   เชน่  He  is  sick  so  he  go  to  see  doctor.  เขาไมส่บาย 

ดังนั�นเขาจงึไปหาหมอ.
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Conjunction    วล ีหรอืคาํผสมท�ีพบเหน็บอ่ยๆไดแ้กค่าํตอ่ไปน�ีคอื

           -  Either….or    แปลวา่”ไมอ่ันใดกอ็ันหน�ึง” ใชเ้ลอืกเอาอยา่งใดอยา่งหน�ึง ถา้ไป

ควบประธาน 2 คาํจะใชก้รยิาเป็นรปูเอกพจนห์รอืพหพูจนนั์�นข�ึนอยู่กับประธานตัวหลัง  เชน่  

Either  he  or  I  am  mistaken. ไมเ่ขากผ็มเป็นผู้ผดิ.

            -  Neither…..or   แปลวา่ “ไมท่ั�งสอง”  ไวส้าํหรับปฏเิสธโดยส�ินเชงิ(กรยิาถอืตาม

ประธานตัวหลัง).เชน่  เชน่  Neither   you  nor  he  studies  mathematics.  ทั�งคณุ

และเขาไมไ่ดเ้รยีนคณติศาสตร.์ 

            -  As  well  as  แปลวา่ "เชน่เดยีวกันกับ"  (กรยิาถอืตามประธานตัวหนา้) เชน่ He 

as  well  as  I  is  sick  เขากเ็ชน่เดยีวกันกับผมไมส่บาย.

            -  Not  only………but  also     แปลวา่  “ ไมเ่พยีงแต…่…..เทา่นั�น แตยั่งอกี

ดว้ย”  ใชเ้นน้น�ําหนักขอ้ความทั�งสองใหเ้ดน่ชัด  (แตต่อ้งมคีวามหมายทางเดยีวกัน)   (แตถ่า้

มปีระธาน 2 ตัวใชก้รยิาตามประธานตัวหลัง )   เชน่   Malisa is not only  beautiful  but 

also  clever.   มาลสิาไมเ่พยีงแตส่วยเทา่นั�น แตยั่งฉลาดอกีดว้ย.

จบ Conjunction

|หนา้ตอ่ไป|

http://www.whatami.net/ms/bic2.html
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None – finite   Verb

                      None – finite  Verb    คอืคาํกรยิาท�ีมไิดท้าํหนา้ท�ีเป็นกรยิาจรงิ  แมจ้ะมรีปู

มาจากกรยิากต็าม  แตก่ลับทาํหนา้ท�ีเป็นนามบา้ง  , เป็นคณุศัพทบ์า้ง,  เป็นกรยิาวเิศษณบ์า้ง

,หรอืเป็นอ�ืนใดกไ็ด ้อันไมใ่ชก่รยิาแท.้

                     None – finite  Verb     แบง่ออกเป็น    3  ชนดิ  คอื.

1.    Infinitive    [ to  Verb 1].

2.    Gerund       [Verb + ing]

3.    Participle    [ Verb  +  ing , Verb  3]

                  · Infinitive   คอืคาํกรยิาชอ่งท�ี 1 ท�ีม ีTo นาํหนา้  ทาํหนา้ท�ีได ้6 อยา่งคอื

1.    เป็นประธานของกรยิากไ็ด ้   เชน่   To  walk  in  the  morning  is  good  for 

health.

2.    เป็นกรรมของกรยิากไ็ด ้   เชน่   He  like  to  speak  English  with  his  friend.

3.    เป็นสว่นสมบรูณข์องกรยิากไ็ด ้  เชน่   She  has to  go  now.

4.    เป็นคณุศัพทข์ยายนามกไ็ด(้แตต่อ้งเรยีงไวห้ลังนาม)

5.    เม�ือเรยีงตามหลังอกรรมกรยิา เป็นกรยิาวเิศษณข์องอกรรมกรยิาตัวนั�น.

6.    เม�ือเรยีงตามหลังกรยิาวเิศษณ ์หรอืคณุศัพท ์ยอ่มเป็นกรยิาวเิศษณข์ยายคาํท�ีอยู่

หนา้มัน

*  อน�ึง  ยังม ี Infinitive  บางตัวท�ีไมต่อ้งใช ้To  นาํหนา้ เรยีกวา่ Infinitive  with out

to   ในกรณที�ีนาํมาใชต้ามหลัง  หรอืขยายนามท�ีตามหลังคาํกรยิาพเิศษตอ่ไปน�ี  

do,  does,  did ,     will,  would,     shall,  should,   can,  could,    may, 

might,  must,  need,  dear   ไมต่อ้งใช ้ to  นาํหนา้  (แตถ่า้เป็นกรยิาพเิศษ  is, 

am,  are,  was,  were,  has,  have,  had,  นั�น infinitive  ท�ีตามหลังตอ้งใช ้ to 

นาํหนา้ตลอดไป)  และยังมรีายละเอยีดอกีมากซ�ึงเราควรคั�นควา้ในโอกาสตอ่ไป.

           · Gerund   คอืคาํกรยิาท�ีเตมิ  ing  แลว้นาํมาใชอ้ยา่งนาม(กรยิานาม)

Verbal  noun   เชน่ Walking, studying  etc.   ทาํหนา้ท�ีได ้ 5  อยา่ง คอื

          1.   ใชเ้ป็นประธานของกรยิาในประโยคกไ็ด ้เชน่   Swimming   is   a  

good   exercise.

          2.   ใชเ้ป็นกรรมของสกรรมกรยิากไ็ด ้ เชน่   She  remembered  seeing 

me.
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          3.   ใชเ้ป็นกรรมของบรุพบทได ้ เชน่  We  are  found  of  learning 

English.

          4.   ใชท้าํหนา้ท�ีเป็นสว่นสมบรูณข์องกรยิาได ้ เชน่   His  duty  is 

cleaning.

5.ใชท้าํหนา้ท�ีเป็นคาํนามผสม(หรอืคณุศัพท)์ และนยิมใช ้Hyphen (-) มาคั�น

ไวเ้สมอ เชน่ Reading-room, Swimming pool  …etc.

*  อน�ึงโดยปรกตทิั�วๆไปแลว้  Gerund  และ  Infinitive สามารถใชแ้ทนกันได ้ ในทกุ

กรณแีละมคีวามหมายเหมอืนกัน  ทั�งน�ีสดุแลว้แตผู่้ใช ้ แตยั่งมกีรยิาบางตัวท�ีม ี

Gerund  และ Infinitive  มาเป็นกรรมแลว้จะมคีวามหมายตา่งกันมาก  ซ�ึงเราควร

ศกึษากันในภายหลัง.

                 

           ·Participle   คอืคาํกรยิาท�ีเตมิ  ing  บา้ง  หรอืเป็นรปูกรยิาชอ่ง  3  บา้ง 

แลว้นาํมาใชท้าํหนา้ท�ีอยา่งอ�ืน มไิดใ้ชเ้ป็นกรยิาจรงิ  แบง่ออกเป็น  3  ชนดิ คอื. 

          1.   Present  Participle    คอืกรยิาชอ่งท�ี 1  เตมิ  ing  แลว้นาํมาใชเ้ป็น

คร�ึงกรยิาคร�ึงคณุศัพท ์ไดแ้กค่าํวา่  Going,  walking,  eating,  sleeping,  coming, 

etc.    ซ�ึงมวีธิใีชดั้งน�ี.

1.    เรยีงตามหลัง  Verb to  be ทาํใหป้ระโยคนั�นเป็น  Continuous 

tense.

2.    เรยีงไวห้นา้นาม เป็นคณุศัพทข์องนามนั�น.

3.    เรยีงตามหลังกรยิา เป็นสว่นสมบรูณข์องกรยิา(มสีาํเนยีงแปล

วา่”นา่”).

4.    เรยีงตามหลังกรรมเป็นคาํขยายกรรมนั�น.

2.    Past  Participle   คอืกรยิาชอ่งท�ี  3  ซ�ึงอาจมรีปูมทาจากการเตมิ 

ed.  กไ็ด ้หรอืมรีปูมาจาก  การผันกไ็ด ้ไดแ้กก่รยิาตอ่ไปน�ี   Walked,  slept,

gone  .  ..etc.  มวีธิใีชดั้งน�ี.

1.    เรยีงไวห้ลัง  Verb  to  have  ทาํใหป้ระโยคนั�นเป็น Perfect 

tense.

2.    เรยีงตามหลัง Verb  to  be ทาํใหป้ระโยคนั�นเป็นกรรม

วาจก(Passive voice)ตลอดไป.

3.    เรยีงไวห้นา้นามเป็นคณุศัพทข์องนามนั�น.       

4.    ใชเ้ป็นสว่นสมบรูณข์องกรยิาได.้

5.    ใชเ้รยีงตามหลังนามกไ็ด ้แตต่อ้งมบีรุพบทวลมีาขยายเสมอ.



8/24/13 องักฤษพ�ืนฐาน

www.whatami.net/ms/bic2.html 3/15

              3.   Perfect  Participle   คอื  “ Having  +  Verb  3”  เชน่ 

Having  finish  …+  Past  Simple  Tense เป็นตน้  ซ�ึง Perfect  Participle น�ี ทาํ

หนา้ท�ีเป็นคณุศัพทข์องประธานในประโยคหลัง  และตอ้งมเีคร�ืองหมาย  (,)  ดว้ย  ซ�ึง

มหีลักการใชม้ากมายซ�ึงควรศกึษาในภายหลัง.

จบเร�ือง   Non-finite Verb

 

Question   tags

         Question   tags คอืการตั�งคาํถามตามประโยคบอกเลา่หรอืตามหลังประโยค

ปฏเิสธ                

                                                                                 

หลักการสรา้งประโยค Question   tags

1.    ใสเ่คร�ืองหมาย  Comma (,)  ครั�นระหวา่งประโยคหนา้และประโยค Question  

tags

2.     ถา้ประโยคทอ่นหนา้เป็นประโยคบอกเลา่  ประโยค Question   tags ท�ีตามหลัง

ตอ้งเป็นคาํถามปฏเิสธ.

3.     ถา้ประโยคทอ่นหนา้เป็นประโยคปฏเิสธ ประโยค Question   tags ท�ีตามหลัง

ตอ้งเป็นคาํถามธรรมดา

4.    ถา้ประโยคทอ่นหนา้มกีรยิาชว่ย  24  ตัว ตัวใดตัวหน�ึงปรากฏอยู่  เม�ือทาํเป็น

ประโยค Question   tagsใหใ้ชก้รยิาชว่ยตัวนั�นมารทาํเป็นประโยคคาํถาม.

5.    ถา้ประโยคทอ่นหนา้ไมม่กีรยิาชว่ย  24  ตัว ตัวใดตัวหน�ึงปรากฏอยู่ เม�ือทาํเป็น

ประโยค Question   tagsตอ่ทา้ยใหใ้ช ้Verb to do มาชว่ย.

6.   ถา้ประโยคทอ่นหนา้เป็น Question tags อะไร ประโยค Question   tags ท�ีตาม

หลังกต็อ้งใช ้Question   tags  ในระดับเดยีวกันนั�น.               

 7.   ประโยค Question tags  ท�ีถามเป็นปฏเิสธนั�น ระหวา่งกรยิาชว่ย  24  ตัวกับคาํ

วา่ not  ตอ้งใชร้ปูยอ่เสมอ  คอื   do  not        =    don’t                

                               does  not     =    doesn’t

                               will  not      =     won’t

                               shall   not    =    shan’t

                               are  not        =    aren’t     etc. 

       *ขอ้สังเกต  need,  dear   เม�ือนาํมาใชเ้ป็นกรยิาแทแ้ลว้ จะเอามาตั�งเป็น

Question   tagsไมไ่ด ้ ตอ้งใช ้ Verb  to  do มาแทน.
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        *อน�ึง  กรยิา  Used  to  เม�ือทาํเป็น Question   tags ไมน่ยิมใช ้ used   ข�ึน

ตน้ประโยคของมัน  แตน่ยิมใช ้ did  มาแทนทกุครั�ง (เชน่เดยีวกับ  Verb to  have 

ถา้แปลวา่รับประธาน, ไดรั้บ โดยมไิดแ้ปลวา่ ม)ี.

 

การใช ้Question   tags  ตามหลังประโยคคาํสั�ง

           ถา้ประโยคบอกเลา่นั�นเป็นประโยคคาํสั�ง, คาํเตอืน, ขอรอ้ง, เช�ือเชญิ  เพ�ือ

ใหป้ระโยนั�นสภุาพย�ิงข�ึน ตอ้งใชร้ปูเดยีวคอื.

………………………….,  Will   you  ?

                        

การใช ้Question   tags  ตามหลังสาํนวน  Let’s,  Let  me

             ประโยค Question   tags  ยังใชต้ามหลังสาํนวน  Let’s ,  Let  me  ท�ีมี

สาํนวนการพดูอันหน�ึงสาํหรับใชชั้กชวนได ้ แตต่อ้งใชร้ปูเดยีวคอื

...........…………………,   Shall   we ?

 

             ถา้ประโยคขา้งหนา้ข�ึนตน้ดว้ย  Let  me   ประโยค Question   tags  ตอ้ง

ใชร้ปูเดยีวคอื

……………………………,  Will  you  ?

 

การตอบประโยคคาํถามท�ีเป็น Question   tags

                ใหต้อบดว้ย  Yes, หรอื  No   เทา่นั�นและตอบได ้ 2  อยา่งคอื

1.    ตอบแบบสั�น  [Short  Answer].

2.    ตอบแบบยาว  [long  Answer].

                          ตัวอยา่ง      :    แบบสั�น   Yes, I  am    ,  No,  he  isn’t.

              :    แบบยาว    Yes,  I  am  a  student.  ,  No he isn’t

here.

จบเร�ือง Question   tags
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prefixes     and  suffixes

                  prefixes   แปลวา่ อปุสรรค   หมายถงึคาํท�ีใชเ้ตมิเขา้ขา้งหนา้คาํอ�ืนแลว้ทาํให ้

คาํเดมินั�นมคีวามหมายผดิไปจากเดมิ          

                  prefixes   ท�ีพบเหน็บอ่ยมอียู่   10  คาํ คอื

(1)  Un   (ไม)่  ใชเ้ตมิหนา้คณุศัพท ์ (adj.)  หรอืกรยิาวเิศษณ(์adv.)  แลว้ทาํใหค้าํนั�นมี

ความหมายตรงขา้ม เชน่…

                   happy  (มคีวามสขุ)             ®             unhappy (ไมม่คีวามสขุ)

                   wise  (ฉลาด)                    ®             unwise (ไมฉ่ลาด)

                   suitable (เหมาะสม)          ®              unsuitable (ไมเ่หมาะ

สม)             

(2)   Im (ไม)่    ใชเ้ตมิหนา้คาํคณุศัพท ์ ( adj.) เทา่นั�นแลว้ทาํใหม้คีวามหมายตรงขา้ม   

เชน่…

                   possible (เป็นไปได)้        ®        impossible (เป็นไปไมไ่ด)้

                   proper (ถกูตอ้ง)           ®         improper (ไมถ่กูตอ้ง)

                   pure (บรสิทุธ�ิ)               ®          impure (ไมบ่รสิทุธ�ิ)

(3)   In  (ไม)่  ใชเ้ตมิหนา้คณุศัพท ์ (adj.)  เทา่นั�น  แลว้ทาํใหม้คีวามหมายตรงขา้ม  เชน่…

direct (ตรง)                       ®          indirect  (ไมต่รง)

complete  (สมบรูณ)์          ®           incomplete  (ไมส่มบรูณ)์

expensive (แพง)                ®          inexpensive (ไมแ่พง)

(4)  Re (อกี)   ใชเ้ตมิหนา้คาํกรยิา หรอืคาํนามท�ีมาจากกรยิาเทา่นั�น  แลว้ทาํใหม้คีวามหมาย

วา่ “ทาํอกี”  เชน่           

                           write (เขยีน)                ®          rewrite (เขยีนใหม)่

                           speak  (พดู)                 ®          respeak  (พดูอกี)

                           birth  (เกดิ)                  ®          rebirth    (เกดิอกี)

 

(5)   Dis   (ไม)่  ใชเ้ตมิหนา้กรยิา  หรอืเตมิหนา้คณุศัพท ์ แลว้ทาํใหม้คีวามหมายตรงกัน

ขา้ม   เชน่…                            

                            like  (ชอบ)                   ®          dislike  (ไมช่อบ)
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                            appear  (ปรากฏ)          ®           disappear(ไมป่รากฏ)

                            agree    (เหน็ดว้ย)         ®          disagree   (ไมเ่หน็ดว้ย)

                             use   (ใช)้                   ®          disuse    (เลกิใช)้

 

(6)   Mis  (ผดิ) ใชเ้ตมิหนา้คาํกรยิาเทา่นั�น  แลว้ทาํใหม้คีวามหมายวา่”กระทาํผดิ”  เชน่ …

                             understand  (เขา้ใจ)        ®             misunderstand(เขา้ใจผดิ)

                            spell (สะกดตัว)                ®            misspell  (สะกดตัวผดิ) 

                            call  (เรยีก)                  ®            miscall (เรยีกผดิ)

 

(7)   per (กอ่น)  ใชเ้ตมิหนา้คาํนาม  หรอืกรยิาใหม้คีวามหมายวา่ “กอ่น”หรอื “ทาํกอ่น”  

เชน่…

                             pay  (จา่ย)                     ®          prepay  (จา่ยลว่งหนา้)

                             history  (ประวัตศิาสตร)์     ®        prehistory  (กอ่น

ประวัตศิาสตร)์

 

(8)    Tri  (สาม)   ใชเ้ตมิหนา้คาํนาม แลว้ทาํใหม้คีวามหมายวา่”สาม”  เชน่…

                            angle  (เหล�ียม)                 ®             triangle  (สามเหล�ียม)

                            cycle  (จักรยาน)                ®             tricycle  (รถสามลอ้)

 

(9)    Bi  (สอง)   ใชเ้ตมิหนา้คาํนาม แลว้ทาํใหม้คีวามหมายวา่”สอง”   เชน่…

                             cycle (จักรยาน)               ®              bicycle (จักรยานสองลอ้)

                             polar  (ขั�วโลก)                ®             bipolar  (มสีองขั�วโลก)

                             sexual  (เพศ)                   ®             bisexual  (มสีองเพศ)

(10)   En    ใชเ้ตมิหนา้คาํนาม หรอืคณุศัพทใ์หค้าํนั�นกลับเป็นกรยิา เชน่…

                              camp (คา่ยพัก)               ®              encamp  (ตั�งคา่ย)

                              sure   (แนใ่จ)                 ®               ensure  (รับประกัน)
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                              large   (ใหญ)่                 ®               enlarge    (ขยายให ้

ใหญ)่   

 

Suffix   แปลวา่  ปัจจัยสาํหรับปรงุแตง่คาํอ�ืนใหเ้ป็นนามบา้ง เป็นกรยิาบา้ง แลว้มี

ความหมายเปล�ียนไป          (โดยการเตมิขา้งหลังคาํตา่งๆ)  ท�ีพบเหน็บอ่ยๆมอียู่ 8 ตัวคอื.

1.    er  (ผู้)  ใชเ้ตมิขา้งหลังกรยิา หรอืคาํนาม ใหห้มายถงึบคุคลหรอืผู้กระทาํ   เชน่…

                             teach  (สอน)                   ®          teacher  (ผู้สอน,คร)ู

                              run   (ว�ิง)                    ®          runner  (ผู้ว�ิง)

                             speak   (พดู)              ®          speaker  (ผู้พดู)

2.   or  (ผู้)   ใชส้าํหรับเตมิขา้งหลังกรยิาอยา่งเดยีว   เชน่…

                          act (กระทาํ)                ®        actor  (ผู้แสดง)

                          govern  (ปกครอง)      ®         governor  (ผู้ปกครอง,ผู้วา่)

                          direct (ควบคมุ)                ®       director(ผู้อาํนวยการ)

3.    en  (ทาํดว้ย) ใชเ้ตมิหลังคาํนามใหก้ลายเป็นกรยิา  เชน่….

                              gold  (ทอง)                    ®        golden  (ทาํดว้ยทอง)

                              wood  (ไม)้                    ®          wooden  (ทาํดว้ยไม)้

                             light  (แสงสวา่ง)           ®       lighten  (ทาํใหม้แีสงสวา่ง) 

4.   ly  (อยา่ง)   ใชเ้ตมิหลังคณุศัพท ์ใหก้ลายเป็นกรยิาวเิศษณ ์  เชน่…

                     slow  (ชา้)                   ®     slowly  (อยา่งชา้)

                     quick  (เรว็)       ®    quickly  (อยา่งเรว็)

                     happy  (มคีวามสขุ)     ®       happily  (อยา่งมคีวามสขุ)

5  ful  (ม)ี ใชเ้ตมิหลังนามบา้ง กรยิาบา้ง ใหก้ลายเป็นคณุศัพท ์ เชน่….

                   beauty (ความสวย)       ®      beautiful(มคีวามสวย)

                                use  (ใช)้                             ®    useful  (มปีระโยชน)์

                   wonder  (สงสัย)                 ®   wonderful(ความประหลาดใจ)

6.  less  (ปราศจาก ไมม่)ี ใชเ้ตมิหลังนาม ใหก้ลายเป็นคณุศัพท ์เชน่...
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                   job(งาน)                     ®            jobless (ไมม่งีาน)

                   live  (ชวีติ)        ®          lifeless  (ไมม่ชีวีติ)

could  (เมฆ)      ®        coldness(ปราศจากเมฆ)

7.   ness  (ความ) ใชเ้ตมิหลังคณุศัพท ์ใหเ้ป็นคาํนาม  เชน่…

                             happy  (มคีวามสขุ)    ®        happiness  (ความสขุ)

                               light  (เบา)                  ®        lightness  (ความเบา)

                             soft  (นุ่ม)                   ®       softness  (ความนุ่ม)

8.   y  (ม)ี  ใชเ้ตมิหลังคาํนาม ใหเ้ป็นคณุศัพท ์ เชน่…

                              sun  (ดวงอาทติย)์      ®        sunny  (มแีสงแดด)

                              stone  (หนิ)              ®        stony (มหีนิมาก)

                            storm  (พาย)ุ            ®       stormy (มพีายมุาก)  

                        

จบ   prefixes  an   suffixes

 

Comparison of adjective and adverb

Comparison of adjective and adverb   คอืการเปรยีบเทยีบนามของ  adjective

หรอื adverb เพ�ือใหรู้้วา่นามของ adjective  หรอื adverb นั�นมคีวามเหมอืนกัน หรอืดเีดน่กวา่

กันอยา่งไร 

การเปรยีบเทยีบ adjective และ adverb มอียู่ 3 ชนดิคอื

1. การเปรยีบเทยีบท�ีเสมอกัน(มนีามแค ่2 )

          2. การเปรยีบเทยีบท�ีสงูกวา่(มนีามแค ่2 )

          3. การเปรยีบเทยีบท�ีสงูท�ีสดุ(มนีามตั�งแต ่3 ข�ึนไป)

 

 Comparison of adjective  การเปรยีบเทยีบคาํคณุศพัท์

Comparison of adjective เป็นการเปรยีบเทยีบคณุภาพของนามตอ่นาม เชน่ นายดาํ

ต�ํากวา่นายแดง      

1.    การเปรยีบเทยีบคณุศพัทท์�ีเสมอกนั จะใชร้ปูดงัน�ี
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   as  + Adjective + as          =  แปลวา่ “เทา่กันกับ หรอื เชน่เดยีวกัน

กับ”

เชน่   as long as ,  as tall as,  as beautiful as  , as well as  เป็นตน้        เชน่

This chair is as long as that one.  เกา้อ�ีตัวน�ีใหญเ่ทา่กับตัวนั�น.(Adjective)

หมายเหต ุในประโยคปฏเิสธใหใ้ชร้ปูดังน�ี

               not so + adjective + as    =  แปลวา่”ไมเ่ทา่กันกับ,ไมเ่ชน่เดยีวกัน

กับ”

ตัวอยา่งเชน่ : This chair is not so big as that one. เกา้อ�ีตัวน�ีไมใ่หญเ่ชน่เดยีวกัน

กับตัวนั�น(Adjective)

                    :  I don’t work so hard as you did.  ผมไมท่าํงานหนักเชน่

เดยีวกันกับคณุ.(Adverb)

2. การเปรยีบเทยีบคณุศพัทท์�ีสงูกวา่จะใชร้ปูดงัน�ี

  Comparative adjective + than            = แปลวา่ “....มากกวา่....กวา่” 

               เชน่  taller than, bigger than, more beautiful than  etc.

               เชน่ You are taller than I am. คณุสงูกวา่ผม

*หมายเหต ุการเปรยีบเทยีบคณุศัพทขั์�นกวา่น�ี สรรพนามท�ีอยู่ขา้งหลงั ตอ้งเป็น

รปูประธานเสมอ เชน่  He is taller than I ( ไมใ่ช ่than me), You  are cleverer

than we.(ไมใ่ช ่ than us)

3. การเปรยีบเทยีบคณุศพัทข์ ั�นสงูสดุ น�ีจะใชส้าํหรับเปรยีบเทยีบนามท�ีมตัี�งแต ่3

ข�ึนไป(หากมเีพยีง 2 ใชขั้�นกวา่มาเปรยีบเทยีบ) และยงัตอ้งใช ้the นาํหนา้เสมอ โดยใช้

รปูดงัน�ี

 the  +  Superlative adjective                         = แปลวา่ “...ท�ีสดุ”

           เชน่ the most beautiful girl,  the tallest man ,  the biggest boy  etc.

เชน่ John is the tallest boy in the class.  จอนหเ์ป็นเดก็ท�ีสงูท�ีสดุในชั�น(ท�ีมอียู่

หลายคน). เป็นตน้

 

หลักการสรา้งคาํคณุศัพทขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นกวา่และขั�นสงูสดุ

- ทาํไดโ้ดยการเตมิปัจจัย  er  และ  est  ดังน�ี

          ก.  เตมิ   er  ท�ีคณุศัพทขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นกวา่

          ข.  เตมิ   est  ท�ีท�ีคณุศัพทขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นสงูสดุ
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เชน่      tall ® taller ® tallest (สงู),       small ® smaller  ® smallest (เลก็)

เป็นตน้

(หลักในการเตมิ  er  และ   est  นั�นมอียู่หลายขอ้อกีทั�งยังมคีณุศัพทบ์างคาํท�ีเป็นคาํ

ขั�นปกต ิขั�นกวา่ และขั�นสงูสดุอยู่แลว้โดยกาํเนดิ ซ�ึงจะไมก่ลา่วถงึ)

         

Comparison of  adverb  การเปรยีบเทยีบคาํกรยิาวเิศษณ์

Comparison of adverb เป็นการเปรยีบเทยีบการกระทาํของนามตอ่นาม เชน่ นายดาํ

เดนิเรว็กวา่นายแดง

1.  การเปรยีบเทยีบกรยิาวเิศษณท์�ีเสมอกนั จะใชร้ปูดงัน�ี

  as  + Adverb + as             =  แปลวา่ “เทา่กัน หรอื เชน่เดยีวกัน”

เชน่

He speaks English as well as I do.  เขาพดูภาษาอังกฤษไดด้เีชน่เดยีวกันกับผม.

2.   การเปรยีบเทยีบกรยิาวเิศษณท์�ีสงูกวา่จะใชร้ปูดงัน�ี

     Comparative adverb + than      = แปลวา่ “....มากกวา่....กวา่”   เชน่

He speaks French faster than I do. เขาพดูภาษาอังกฤษเรว็กวา่ผม.

*หมายเหต ุการเปรยีบเทยีบกรยิาวเิศษณขั์�นกวา่น�ี สรรพนามท�ีอยู่ขา้งหลงั than

น ั�นจะใชร้ปูประธาน(Subject)กไ็ด ้หรอืกรรม(Object)กไ็ด ้แลว้แตใ่จความ เชน่  He

loves you more than I. เขารักคณุมากกวา่ผม, She loves you more than me.  เธอรัก

คณุมากกวา่ผม.

3. การเปรยีบเทยีบกรยิาวเิศษณข์ ั�นสงูสดุ น�ีจะใชส้าํหรับเปรยีบเทยีบนามท�ีมตัี�งแต่

3 ข�ึนไป(หากมเีพยีง 2 ใชขั้�นกวา่มาเปรยีบเทยีบ) โดยใชร้ปูดังน�ี

Superlative adverb               =  แปลวา่ “...ท�ีสดุ”  เชน่

          Fastest,  most slowly,  hardest,  most beautifully etc .  เชน่

          Of three us, you speak loudest. ระหวา่งเรา 3 คนน�ี คณุพดูเสยีงดังท�ีสดุ.

หลักการสรา้งคาํกรยิาวเิศษณขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นกวา่และขั�นสงูสดุ

- ทาํไดโ้ดยการเตมิปัจจัย   er   และ  est   ดังน�ี

          ก.  เตมิ  er  ท�ีคณุศัพทขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นกวา่ 

          ข.  เตมิ  est  ท�ีท�ีคณุศัพทขั์�นปกตใิหเ้ป็นขั�นสงูสดุ

  เชน่       hard ®  harder ® hardest (ยาก, หนัก),   fast ®  faster ® fastest
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(เรว็)

(หลักในการเตมิ   er   และ   est  นั�นมอียู่หลายขอ้อกีทั�งยังมกีรยิาวเิศษณบ์างคาํท�ี

เป็นคาํขั�นปกต ิขั�นกวา่ และขั�นสงูสดุอยู่แลว้โดยกาํเนดิ ซ�ึงจะไมก่ลา่วถงึ)

จบ Comparison of adjective and adverb

 

If clause and wish form

การใชป้ระโยค If clause

          If clause คอืประโยคคะเน หรอืประโยคสมมต ิคอืสมมตวิา่ ถา้มเีหตกุารณน์�ีเกดิข�ึน

กจ็ะมเีหตกุารณเ์ชน่นั�นเกดิข�ึนตามมา” แบง่ออกเป็น 3 ชนดิคอื

          1.  สมมตใินส�ิงท�ีเป็นจรงิเสมอ หรอืเป็นไปไดเ้สมอ

          2.  สมมตใินส�ิงท�ีไมเ่ป็นจรงิ หรอือาจเป็นจรงิกไ็ด(้หากมั�นใจ)

          3.  สมมตใินส�ิงท�ีตรงขา้มกับความจรงิ

          ประโยค If clause นั�นจะประกอบดว้ยประโยค 2 ประโยค คอื

          1. ประโยค Main clause (ประโยคหลัก)

          2. ประโยค  If clause (ประโยคสมมต)ิ

          ถา้มปีระโยค If clause แลว้จะตอ้งมปีระโยค Main clause แตจ่ะใชป้ระโยค Main

clause อยา่งเดยีวได ้ซ�ึงการสรา้งประโยค If clause น�ีจะตอ้งใช ้Tens ใหถ้กูตอ้งดังน�ี

 

 

ตารางการใช ้ Tens ประโยค If clause กบัประโยค Main clause

 

เง�ือนไขท�ีสมมตเิป็น ถา้ประโยคสมมตเิป็น ประโยคหลักเป็น

 (If clause) (Main clause)

    1.  เป็นจรงิเสมอ        Present Simple     Future Simple

    2. เป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิ

กไ็ด ้

       Past Simple     Future in the Past

    3. ตรงขา้มกับความเป็นจรงิ

เสมอ

       Past Perfect     Future Perfect in

the Past
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วธิใีช้

          1. เง�ือนไขท�ีสมมตใินส�ิงท�ีเป็นจรงิเสมอ

 เชน่   If the sun  rise, it will be a day.   ถา้พระอาทติยข์�ึน มันกจ็ะเป็นกลางวัน

(ไมม่ใีครคัดคา้นได)้

อน�ึง ประโยคคาํสั�ง (Imperative) กใ็หใ้ชป้ระโยค If clause ท�ีเป็น Present Simple

Tens ตลอดไป จะใชก้ับ Tens อ�ืนไมไ่ด ้เชน่ If you see the teacher, ask him that

problem. ถา้คณุพบคณุคร ูกถ็ามปัญหานั�นกับคณุครซูิ

 2. เง�ือนไขสมมตใินส�ิงท�ีเป็นจรงิหรอืไมเ่ป็นจรงิกไ็ด(้แบง่รับแบง่สู้)

เชน่  If you came here yesterday, you would see her. ถา้คณุมาท�ีน�ีเม�ือวานน�ี

คณุกจ็ะไดพ้บเธอ(หรอือาจไมพ่บกไ็ดถ้า้เธอกลับไปกอ่น)   If she were a bird, she

would sing all day. ถา้หลอ่นเป็นนก หลอ่นกจ็ะรอ้งเพลงทกุวัน(เป็นจรงิไมไ่ดเ้ดด็ขาด)

ขอ้งสังเกต เฉพาะ Verb to be ท�ีนาํมาใชใ้นการสมมตใินส�ิงท�ีเป็นไปไมไ่ดน้�ี ตอ้งใช ้

รปูเดยีวคอื were ตลอดไป ไมว่า่ประธานจะเป็นบรุษุอะไร หรอืพจนอ์ะไรกต็าม

3.เง�ือนไขสมมตใินส�ิงท�ีตรงขา้มกับความเป็นจรงิเสมอ

          เชน่    If he hadn’t gone there, he wouldn’t have been killed.

                            ถา้เขาไมไ่ดไ้ปท�ีนั�น เขากจ็ะไมถ่กูฆา่ตาย

 

การใชป้ระโยค Wish form

Wish form คอืประโยคท�ีแสดงความปรารถนาหรอืความตอ้งการของผู้พดู ซ�ึงความจรงิ

นั�นเป็นอยา่งหน�ึง แตผู่้พดูอยากใหเ้ป็นอกีอยา่งหน�ึง ซ�ึงแบง่ออกเป็น 3 ชนดิคอื

1. ความปรารถนาท�ีใหเ้ป็นไปในปัจจบุนั (Present Time) ใหใ้ชร้ปู

                    Wish Form + Past Simple Tens

เชน่ I am a poor man. I wish I were a rich man. ฉันเป็นคนจน (แต)่ฉัน

ปรารถนาใหฉั้นเป็นคนรวย

หมายเหต ุประโยคท�ีตามหลัง Wish แมจ้ะใชก้รยิาเป็น Past Simple Tens แตค่วาม

หมายยังเป็นปัจจบัุน อยา่ไดเ้ขา้ใจวา่เป็นอดตี

2. ความปรารถนาท�ีใหเ้ป็นไปในอดตี (Past Time) ใหใ้ชร้ปู

         Wish Form + Past perfect Tens

เชน่ I was a poor man last year. I wish I had been a rich man last year.

เมอืปีท�ีแลว้ฉันเป็นคนจน (แตต่อนน�ี)เม�ือปีท�ีแลว้ฉันปรารถนาใหฉั้นเป็นคนรวย.
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3. ความปรารถนาท�ีใหเ้ป็นไปในอนาคต (Future Time) ใหใ้ชร้ปู

      Wish Form + Future Simple in the Past

เชน่ I shall study mathematics tomorrow. I wish I should study English

tomorrow. ผมจะเรยีนคณติศาสตรวั์นพรุ่งน�ี ผมปรารถนาใหผ้มเรยีนภาษาอังกฤษวันพรุ่งน�ี

หมายเหตนุอกจากกรยิา wish แลว้ยังมบีางสาํนวนท�ีเม�ือมปีระโยคอ�ืนตอ่ทา้ยจะตอ้ง

ใช ้Past Simple Tens หรอื Tens อ�ืนทันท ีซ�ึงไดแ้กค่าํวา่

as if    ราวกับวา่    (ประโยคหนา้เป็น Present Simple  ประโยคหลังเป็น Past

Simple)

as though   ราวกับวา่  (ประโยคหนา้เป็น Past Simple  ประโยคหลังเป็น Past

perfect)

if only     ถา้หากวา่, ถา้เพยีงวา่(1.ถา้ประโยคหนา้เป็น Past Simple  ประโยคหลัง

ตอ้งเป็น Future Simple in the Past  2. ถา้ประโยคหนา้เป็น Past perfect  ประโยคหลังเป็น

Future perfect in the Past )

It’s time + Past     ถงึเวลาแลว้ท�ี... (ตอ่ทา้ยตอ้งใช ้Past Simple Tens )

I would rather + Past     ผมอยากให ้(ตอ่ทา้ยตอ้งใช ้Past Simple Tens )

จบ If clause and wish form

 

active voice and passive voice

Active voice  คอื ประโยคท�ียกเอาประธานมาเป็นผู้กระทาํกรยิา เชน่. I wrote a

letter yesterday.

Passive voice คอืประโยคท�ียกเอาประธานมาเป็นผู้ถกูกระทาํ เชน่. A letter was

written by me yesterday.

หลักการเปล�ียน Active voice เป็น Passive voice

1.   เอา  Object  ใน Active ไปเป็น Subject  ใน Passive

2.  ใชก้รยิา Verb to be ใหถ้กูตอ้งตามพจน(์ประธาน) และ Tens  เดมิของ

Active

3.  กรยิาแทต้อ้งใชต้วัเดมิกบั  Active  แตต่อ้งเป็นชอ่งท�ี 3

4.  เอา  Subject ในประโยค Active ไปเป็นกรรมตามหลงับรุพบท by แลว้นาํ

ไปวางไวห้ลงักรยิาชอ่งท�ี  3  ในประโยค Passive Voice

ตัวอยา่งเชน่
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Active  :  He kicked a football yesterday.

Passive :  A football was kicked by him yesterday.

 

โครงสรา้งของประโยค Passive voice ทั�ง  12  Tens

ในการเปล�ียน Active ไปเป็น Passive นั�นจะตอ้งคาํนงึถงึเร�ือง Tens เป็นสาํคัญ โดยมี

หลักในการดังน�ี-

Present Simple          =  S  + is, am, are V.3 + by………

Present Continuous   =  S  + is, am, are + being + V.3 + by…..

Present Perfect          =  S  + has been, have been + V.3 +by…

Present Per. Cont.     =  S  + has been, have been + being + V.3 +

by…….(ไมน่ยิมใช)้

Past Simple               =  S  + was, were + V.3 + by…..

Pas Continuous         =  S  +  was  being, were being + V.3 + by…….

Pas  Perfect               =  S   +  had been  + V.3  + by…..

Past per. Conti.         =  S   +  had been being  +V.3  + By…..(ไมน่ยิมใช)้

Future  Simple          =  S   +  will be, shall be + V.3 + by…..

Future  Continuous   =  S   +  will be, shall be + being + V.3 + by………

Future Perfect           =  S  +   will have, shall have  + been  + V.3

+by….

Future   Per.  Conti.   =  S  +  will have been being, shall have been

being  + V.3 + by..(ไมน่ยิมใช)้

 

เม�ือประโยค Active Voice ม ีObject 2 ตัว

ถา้ประโยคม ีกรรม (Object)  2  ตัวคอื (1) Direct Object  กรรมตรง คอื ส�ิงของ

 (2) Indirect Object  กรรมรอง คอื บคุคลอยู่ดว้ยกัน นยิมเอากรรมรองคอืบคุคลไปเป็น

ประธานในประโยค  หรอืจะเอากรรมตรงข�ึนไปเป็นประธานกไ็ด ้แตต่อ้งใส ่to ขา้งหนา้กรรมรอง

คอืบคุคลนั�นดว้ยเสมอไป เชน่

Active  : The teacher gave me a book yesterday.

Passive :  I was given a book by the teacher yesterday.
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Passive :  A book was given to me by the teacher yesterday.

 

อน�ึง  คาํบางคาํไมน่ยิมนาํเอาไปเป็นกรรม (Object)  แตจ่ะละไวใ้นฐานะท�ีเขา้ใจกัน

อยู่แลว้ ซ�ึงไดแ้กค่าํวา่ Anybody, They, We, People, No one, Someone, Somebody,

Anyone,   เชน่  ..

Active   :  No one likes this picture. ไมม่ใีครชอบภาพน�ี

Passive :  This picture isn’t liked. ( no “by no one”)  ภาพน�ีไมม่ใีครชอบ

 

อน�ึง ถา้ประโยค Active Voice  เป็นประโยคคาํสั�ง และหากเปล�ียนเป็นประโยค

Passive Voice  ใหท้าํตามโครงสรา้งรปูประโยคดังน�ี

                                            Let  +  Object  +  Be  +  Verb  3

เชน่.     Active  :  Open the window.  เปิดหนา้ตา่งดว้ย

            Passive :  Let the window be opened.  ใหห้นา้ตา่งถกูเปิดดว้ย

 

สรปุ  1. ประโยค Passive voice  ตอ้งม ีVerb to be อยู่ขา้งหนา้กรยิาชอ่ง 3

         2.  ประโยค Active Voice ท�ีไมม่กีรรม (Object) หา้มนาํมาแตง่เป็น Passive

voice โดยเดด็ขาด

         3.  การนาํเอา Subject  ในประโยค Active มาเรยีงตามหลัง by ในประโยค

Passive นั�น ถา้ผู้พดูแนใ่จวา่ผู้ฟังจะเขา้ใจวา่ส�ิงนั�นๆถกูใครหรอือะไรทาํเชน่น�ี จะใส ่ by  เขา้

มาทกุครั�งท�ีพดูกไ็ด ้แตถ่า้มั�นใจวา่ผู้ฟังเขา้ใจดวีา่ส�ิงนั�นถกูอะไรหรอืใครทาํเชน่น�ี จะไมใ่สเ่ขา้

มาทกุครั�งท�ีพดูกไ็ด ้

จบ Active Voice and Passive voice

|หนา้ตอ่ไป|

http://www.whatami.net/ms/bic3.html
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Preposition

Preposition   (คาํบรุพบท)    คอืคาํท�ีใชเ้ช�ือม  หรอืแสดงความสาํพันธร์ะหวา่ง

คาํตอ่คาํ  เชน่ นามตอ่นาม,  กรยิากับนาม,  กรยิากับสรรพนาม  สรรพนามกับนาม, หรอื

นามกับสรรพนาม.

Preposition    ในภาษาอังกฤษแบง่ออกเป็น 2 ชนดิคอื.

1.   Preposition   คาํเดยีว      [Single Preposition].

2.   Preposition    วล ี     [Preposition  phrase].

Preposition   คาํเดยีวท�ีพบเหน็บอ่ยๆและนยิมใชก้ันมากมอียู่  44  คาํคอื  in, 

on,  at,  under,  to,  from,  of,  off,  since,  for,  near,  around,  inside, 

outside,  beneath,  towards,  into,  till,  until,  from…to,  with,  without, 

by,  up,  down,  after,  before,  beside,  besides,  against,  through, 

across,  along,  above,  over,  behind,  below,  underneath,  during, 

between,  among,  from…until,  within,  forwards .

Preposition   คาํเดยีว

การใช ้   in,  at,  on    บรุพบทท�ีใชก้ับเวลามหีลักดังน�ี.

             In:     ใชบ้อกเวลาท�ีเป็นช�ือเดอืน, ปี, ฤดกูาล, และสว่นของวัน เชน่  I  like  to 

swim  in  the  morning.  ผมชอบวา่ยน�ําในเวลาเชา้.

             At  :   ใชเ้พ�ือบอกเวลาเก�ียวกับชั�วโมง  ,  noon,  night,  midnight,  midday, 

Christmas,  Easter  เพ�ือบอกเวลาเฉพาะเจาะจง  เชน่  They  want  home  at  three 

o’clock,  พวกเขากลับบา้นเวลา 15.00 น.

              On  :  ใชเ้พ�ือบอกเวลาท�ีเป็นวันของสัปดาห ์ และวันท�ี  วันสาํคัญทางราชการ และ

วันสาํคัญทางศาสนา  เชน่  on  Sunday,  On  New  Year’s  Day  , On  King’s 

Birthday.  etc.

              On  time    แปลวา่  ตรงเวลาพอด ี  (ตรงพอด)ี. เชน่  He  come  on  time. 

เขามาตรงเวลาพอด.ี

            In  time    แปลวา่   ทันเวลา  (กอ่นเวลา, กอ่นกาํหนด).   เชน่    The  train 

arrived  at  the  station  in  time.  รถไฟมาถงึสถานทีันเวลา(มาถงึกอ่นเวลา).

การใช ้at,  in บรุพบทท�ีใชเ้ก�ียวกับสถานท�ีมหีลักดังน�ี

            at  :  ใชบ้อกสถานท�ีท�ีไมใ่หญโ่ตนัก ท�ีจาํกัดแนน่อน  เชน่  at  school,  at  the 

hotel….
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            in  :  ใชบ้อกสถานท�ีท�ีใหญโ่ตกไ็ดเ้ชน่   in  Thailand.  หรอืใชบ้อกสถานท�ีท�ี

เจาะจงภายในแหง่ใดแหง่หน�ึงไมว่า่ใหญห่รอืโตกไ็ด ้ เชน่   In the house, in  a  country   

เป็นตน้.

 

การใช ้ During, between, among มหีลักเกณฑดั์งน�ี

                     คาํทั�ง  3  แปลวา่ “ ระหวา่ง”  แตใ่ชต้า่งกันดังน�ี

             During:   ใชส้าํหรับบอกระยะเวลาการกระทาํชว่งใดชว่งหน�ึงตามท�ีระบไุวใ้น

ประโยค      เชน่           During   visiting  Thailand,   I  had  seen  the  Emerald 

Buddha  Temple.        ระหวา่งการมาเท�ียวประเทศไทย  ฉันไดไ้ปชมวัดพระแกว้ เป็นตน้. 

             Between: ใชส้าํหรับครั�นระหวา่งของสองอยา่ง หรอืคนสองคน      เชน่  She  is 

standing  between  you  and  me.  หลอ่นยนือยู่ระหวา่งคณุและผม  (เม�ือใช ้  

between     ตอ้งม ี  and   ตามเสมอ).

             Among   : ใชส้าํหรับครั�นหรอืเช�ือมนาม ท�ีมจีาํนวนตั�งแต ่ 3  ข�ึนไป   เชน่ The 

teacher  is standing  among  us  . เป็นตน้   

 

การใช ้  in,  on,  by  กับยานพาหนะ

              in  :  ใชก้ับยานพาหนะท�ีมสีภาพปิด  กาํบัง  เชน่   in the bus,  in  the  plane…

              on  :  ใชก้ับยานพาหนะท�ีมสีภาพเปิดโลง่ แจง้ ไมป่กปิดกาํบัง เชน่  on a

house,   on a  motor-cycle..

              by  :  ใชไ้ดท้ั�งปิดและเปิด แตต่อ้งไมม่ ี  Article  นาํหนา้  เชน่   by  bus,    by 

train

 

การใช ้ on,  over,  above  มหีลักดังน�ี

                         on  :         ใชบ้อกวา่ของท�ีอยู่บนท�ีตดิอยู่กับอันลา่ง.

                         over  :      ใชบ้อกวา่ของอยู่เหนอืหัวพอด.ี

                         above  :   ใชบ้อกวา่ของนั�นอยู่ดา้นบน(กวา้งๆ).

  

Preposition    วลี

              Preposition  วล ี    คอืบรุพบทตั�งแต ่ 2  ตัวข�ึนไปมารวมอยู่ดว้ยกัน  และมคีวาม

หมายเสมอืนเป็นบรุพบทคาํเดยีว  แบง่ออกเป็น  2  ชนดิ คอื
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1.  บรุพบทวลชีนดิ  2  ตัว  [ two words Preposition].

2.  บรุพบทวลชีนดิ  3  ตัว [three  words Preposition].

 

บรุพบทชนดิ  2  ตัว ไดแ้กบ่รุพบทตอ่ไปน�ีคอื

according   to  ตาม  ,      instead  of   แทน , แทนท�ี

because  of      เพราะวา่,     owing to        เน�ืองจาก.

 

บรุพบทชนดิ  3  ตัวไดแ้กบ่รุพบทตอ่ไปน�ีคอื

in  order  to  :   เพ�ือท�ีจะ   ,   by  means  of   : โดยอาศัย

on  account  of   :  เน�ืองจาก  ,  in  spite  of   :   ถงึแมว้า่

in  front  of   : ขา้งหนา้  , in  back  of  :  ขา้งหลัง

for  the  sake  of  : เพ�ือเหน็แก ่, of  the  point  of  :  เกอืบจะ

on  the  point  of   : เกอืบจะ  ,   in  consequence  of  :  เน�ืองจากวา่

 

               *  หมายเหต ุ  ในเร�ืองการใชบ้รุพบทน�ี   ยังม ี กรยิาบางตัวท�ีมขีอ้บังคับวา่ตอ้งใช ้

บรุพบทตัวใดตามหลังอกีดว้ย  อยา่งเชน่   belong  to  (เป็นของ ) ,  arrive  at  (มาถงึ

สถานท�ีเลก็ๆ),  ask…. for  (ขอ),  agree  with  (เหน็ดว้ย ตกลงดว้ย),  consist  of 

(ประกอบดว้ย)  protect  from  (ป้องกันจาก),    believe  in (เช�ือ,มศีรัทธา),  live  on  (กนิ

เป็นอาหาร) ,  make  of  (ทาํดว้ย), be  afraid of  (กลัว,เกรงกลัว)   เป็นตน้  ซ�ึงเราควร

คน้ควา้ศกึษาไวถ้า้มโีอกาส.

จบเร�ือง  preposition

 

Tense

Tense   คอืรปูแบบ(หรอืโครงสรา้ง)ของกรยิา  ท�ีแสดงใหเ้ราทราบวา่การกระทาํหรอื

เหตกุารณนั์�นๆเกดิข�ึนเม�ือใด   ซ�ึงเร�ือง  tense  น�ีเป็นเร�ืองสาํคัญ  ถา้เราใช ้   tense  ไมถ่กู 

เรากจ็ะส�ือภาษากับเขาไมไ่ด ้ เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั�นจะอยู่ในรปูของ  tense 

เสมอ  ซ�ึงตา่งกับภาษาไทยท�ีเราจะมขีอ้ความบอกวา่เกดิข�ึนเม�ือใดมาชว่ยเสมอ   แตภ่าษา

อังกฤษจะใชร้ปู  tense  น�ีมาเป็นตัวบอก  ดังน�ีการศกึษาเร�ือง  tense  จงึเป็นเร�ืองจาํเป็น.

Tense  ในภาษาอังกฤษน�ีจะแบง่ออกเป็น  3  tense  ใหญ่ๆคอื

               1.    Present   tense        ปัจจบัุน
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                               2.     Past   tense             อดตีกาล

                                3.    Future   tense         อนาคตกาล

ในแตล่ะ  tense ยังแยกยอ่ยได ้ tense  ละ  4  คอื

             1 .  Simple   tense    ธรรมดา (งา่ยๆตรงๆไมซั่บซอ้น).

                               2.   Continuous  tense    กาํลังกระทาํอยู่ (กาํลังเกดิอยู่)

                               3.  Perfect  tense     สมบรูณ ์(ทาํเรยีบรอ้ยแลว้).

                               4.   Perfect  continuous  tense  สมบรูณก์าํลังกระทาํ (ทาํ

เรยีบรอ้ยแลว้และกาํลังดาํเนนิอยู่ดว้ย).

โครงสรา้งของ  Tense  ทั�ง  12  มดัีงน�ี

                  [1.1]   S  +  Verb  1  +  ……(บอกความจรงิท�ีเกดิข�ึนงา่ยๆตรงๆไมซั่บซอ้น).

[Present]   [1.2]   S  +  is,am,are  + Verb 1 ing   + …(บอกวา่เด�ียวน�ีกาํลังเกดิอะไร

อยู่).

                   [1.3]   S  +  has,have  +  Verb  3 +  ….(บอกวา่ไดท้าํมาแลว้จนถงึ

ปัจจบัุน).

                   [1.4]   S  +  has,have  +  been  +  Verb 1 ing  + …(บอกวา่ไดท้าํมา

แลว้และกาํลังทาํตอ่ไปอกี).

 

                [2.1]  S  +  Verb 2  +  …..(บอกเร�ืองท�ีเคยเกดิมาแลว้ในอดตี).

[Past]      [2.2]  S  +  was,were  +  Verb 1  +…(บอกเร�ืองท�ีกาํลังทาํอยู่ในอดตี).

                [2.3]  S  +  had  +  verb 3  +  …(บอกเร�ืองท�ีทาํมาแลว้ในอดตีในชว่งเวลา

ใดเวลาหน�ึง).

                [2.4]  S  +  had  +  been  +  verb 1 ing  + …(บอกเร�ืองท�ีทาํมาแลว้อยา่ง

ตอ่เน�ืองไมห่ยดุ).

 

                     [3.1]  S  +  will,shall  +  verb 1  +….(บอกเร�ืองท�ีจะเกดิข�ึนในอนาคต).

[Feature]     [3.2]  S  +  will,shall  +  be  +  Verb 1 ing  + ….(บอกวา่อนาคตนั�นๆ

กาํลังทาํอะไรอยู่).

                     [3.3]  S  +  will,shall  +  have  +  Verb 3  +…(บอกเร�ืองท�ีจะเกดิหรอื

สาํเรจ็ในชว่งเวลาใดเวลา
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                           -หน�ึง).

                     [3.4]  S  +  will,shall  +  have  +  been  + verb 1 ing  +.. ..(บอก

เร�ืองท�ีจะทาํอยา่งตอ่เน�ืองในเวลาใด   

                               - เวลาหน�ึงในอนาคตและจะทาํตอ่ไปเร�ือยขา้งหนา้).  

                

หลกัการใชแ้ตล่ะ  tense  มดีงัน�ี

[1.1]   Present  simple  tense    เชน่    He  walks.   เขาเดนิ,

1.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนตามความจรงิของธรรมชาต ิและคาํสภุาษติคาํ พังเพย.     

2.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเป็นความจรงิในขณะท�ีพดู  (กอ่นหรอืหลังจะไมจ่รงิกต็าม).

3.    ใชก้ับกรยิาท�ีทาํนานไมไ่ด ้  เชน่  รัก,  เขา้ใจ, รู้  เป็นตน้.

4.    ใชก้ับการกระทาํท�ีคดิวา่จะเกหดิข�ึนในอนาคตอันใกล(้จะมคีาํวเิศษณบ์อกอนาคตรว่มดว้ย).

5.    ใชใ้นการเลา่สรปุเร�ืองตา่งๆในอดตี  เชน่นยิาย นทิาน.

6.    ใชใ้นประโยคเง�ือนไขในอนาคต    ท�ีตน้ประโยคจะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่    If    (ถา้),      

unless   (เวน้เสยีแตว่า่),    as  soon  as  (เม�ือ,ขณะท�ี),    till  (จนกระทั�ง) ,  

whenever   (เม�ือไรกต็าม),    while  (ขณะท�ี)   เป็นตน้.

7.    ใชก้ับเร�ืองท�ีกระทาํอยา่งสม�ําเสมอ  และมคีาํวเิศษณบ์อกเวลาท�ีสม�ําเสมอรว่มอยู่ดว้ย 

เชน่  always (เสมอๆ),  often   (บอ่ยๆ),    every  day   (ทกุๆวัน)    เป็นตน้.

8.    ใชใ้นประโยคท�ีคลอ้ยตามท�ีเป็น  [1.1]  ประโยคตามตอ้งใช ้  [1.1]  ดว้ยเสมอ.

                  

[1.2]   Present  continuous  tense   เชน่   He  is  walking.  เขากาํลังเดนิ.

1.    ใชใ้นเหตกุารณท์�ีกาํลังกระทาํอยู่ในขณะท�ีพดู(ใช ้ now รว่มดว้ยกไ็ด ้โดยใสไ่วต้น้

ประโยค, หลังกรยิา หรอืสดุประโยคกไ็ด)้.

2.    ใชใ้นเหตกุารณท์�ีกาํลังกระทาํอยู่ในระยะเวลาอันยาวนาน  เชน่  ในวันน�ี ,ในปีน�ี .

3.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีผู้พดูมั�นใจวา่จะตอ้งเกดิข�ึนในอนาคตอันใกล ้ เชน่ เรว็ๆน�ี, พรุ่งน�ี.

        *หมายเหต ุ  กรยิาท�ีทาํนานไมไ่ด ้ เชน่  รัก ,เขา้ใจ, รู้, ชอบ  จะนาํมาแตง่ใน  Tense 

น�ีไมไ่ด.้

                

[1.3] Present perfect tense เชน่ He has walk เขาไดเ้ดนิแลว้.
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1.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนแลว้ในอดตี และตอ่เน�ืองมาจนถงึปัจจบัุน  และจะมคีาํวา่ Since 

(ตั�งแต)่ และ for  (เป็นเวลา) มาใชร้ว่มดว้ยเสมอ.

2.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีไดเ้คยทาํมาแลว้ในอดตี (จะก�ีครั�งกไ็ด ้หรอืจะทาํอกีในปัจจบัุน หรอืจะ

ทาํในอนาคตกไ็ด)้และจะมคีาํวา่  ever  (เคย) ,  never  (ไมเ่คย) มาใชร้ว่มดว้ย.

3.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีจบลงแลว้แตผู่้พดูยังประทับใจอยู่ (ถา้ไมป่ระทับใจกใ็ช ้  Tense

4.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเพ�ิงจบไปแลว้ไมน่าน(ไมไ่ดป้ระทับใจอยู่) ซ�ึงจะมคีาํเหลา่น�ีมาใชร้ว่มดว้ย

เสมอ คอื  Just   (เพ�ิงจะ), already  (เรยีบรอ้ยแลว้), yet  (ยัง), finally  (ในท�ีสดุ) 

เป็นตน้.

 

[1.4] Present  perfect  continuous  tense    เชน่  He  has  been  walking

.  เขาไดก้าํลังเดนิแลว้.

*  มหีลักการใชเ้หมอืน  [1.3]  ทกุประการ เพยีงแตว่า่เนน้วา่จะทาํตอ่ไปในอนาคตดว้ย    ซ�ึง

[1.3] นั�นไมเ่นน้วา่ไดก้ระทาํอยา่งตอ่เน�ืองหรอืไม ่ สว่น [1.4]  น�ีเนน้วา่กระทาํมาอยา่งตอ่

เน�ืองและจะกระทาํตอ่ไปในอนาคตอกีดว้ย.

 

[2.1] Past  simple  tense      เชน่  He  walked.  เขาเดนิแลว้.

1.   ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนและจบลงแลว้ในอดตี   มไิดต้อ่เน�ืองมาถงึขณะท�ีพดู และมักมี

คาํตอ่ไปน�ีมารว่มดว้ยเสมอในประโยค เชน่  Yesterday, year  เป็นตน้.

2.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีทาํเป็นประจาํในอดตีท�ีผา่นมาในครั�งนั�นๆ ซ�ึงตอ้งมคีาํวเิศษณบ์อก

ความถ�ี (เชน่ Always, every  day ) กับคาํวเิศษณ ์บอกเวลา (เชน่  yesterday,  last 

month )  2  อยา่งมารว่มอยู่ดว้ยเสมอ.

3.    ใชก้ับเหตกุารณท์�ีไดเ้คยเกดิข�ึนมาแลว้ในอดตี  แตปั่จจบัุนไมไ่ดเ้กดิอยู่ หรอืไมไ่ดเ้ป็นดั�ง

ในอดตีนั�นแลว้  ซ�ึงจะมคีาํวา่  ago  น�ีรว่มอยู่ดว้ย.

4.      ใชใ้นประโยคท�ีคลอ้ยตามท�ีเป็น [2.1]  ประโยคคลอ้ยตามกต็อ้งเป็น [2.1]  ดว้ย.

 

[2.2]   Past continuous  tense   เชน่    He  was  walking .  เขากาํลังเดนิ

แลว้

1.     ใชก้ับเหตกุารณ ์  2   อยา่งท�ีเกดิข�ึนไมพ่รอ้มกัน  ( 2.2  น�ีไมน่ยิมใชต้ามลาํพัง - ถา้

เกดิกอ่นใช ้ 2.2   -  ถา้เกดิทหีลังใช ้2.1).

2.     ใชก้ับเหตกุารณท์�ีไดกระทาํตดิตอ่กันตลอดเวลาท�ีไดร้ะบไุวใ้นประโยค  ซ�ึงจะมคีาํบอก

เวลารว่มอยู่ดว้ยในประโยค  เชน่  all  day  yesterday  etc.

3.     ใชก้ับเหตกุารณ ์ 2  อยา่งท�ีกาํลังทาํในเวลาเดยีวกัน(ใชเ้ฉพาะกรยิาท�ีทาํไดน้าน
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เทา่นั�น  หากเป็นกรยิาท�ีทาํนานไมไ่ดก้ใ็ชห้ลักขอ้ 1 ) ถา้แตง่ดว้ย 2.1  กับ  2.2  จะดจูดืชดื

เชน่   He  was  cleaning  the  house  while  I was  cooking  breakfast.

 

[2.3]   Past  perfect  tense    เชน่  He  had walk.  เขาไดเ้ดนิแลว้.

1.    ใชก้ับเหตกุารณ ์ 2  อยา่งท�ีเกดิข�ึนไมพ่รอ้มกันในอดตี  มหีลักการใชดั้งน�ี.

เกดิกอ่นใช ้ 2.3  เกดิทหีลังใช ้ 2.1.

2.  ใชก้ับเหตกุารณห์รอืการกระทาํอันเดยีวกไ็ดใ้นอดตี แตต่อ้งระบชัุ�วโมงและวันใหแ้นชั่ดไว ้

ในทกุประโยคดว้ยทกุครั�ง  เชน่   She  had  breakfast  at  eight o’ clock  yesterday.

 

[2.4]   past  perfect  continuous  tense    เชน่   He  had  been  walking.

           มหีลักการใชเ้หมอืนกับ  2.3  ทกุกรณ ี เพยีงแต ่ tense  น�ี  ตอ้งการย�ําถงึความตอ่

เน�ืองของการกระทาํท�ี 1  วา่ไดก้ระทาํตอ่เน�ืองไปจนถงึการกระทาํท�ี  2  โดยมไิดห้ยดุ  เชน่ 

When  we  arrive  at  the  meeting ,  the  lecturer  had  been  speaking  for  an 

hour  .   เม�ือพวกเราไปถงึท�ีประชมุ  ผู้บรรยายไดพ้ดูมาแลว้เป็นเวลา 1  ชั�วโมง.

 

[3.1]   Future  simple  tense      เชน่   He  will  walk.    เขาจะเดนิ.

              ใชก้ับเหตกุารณท์�ีจะเกดิข�ึนในอนาคต  ซ�ึงจะมคีาํวา่  tomorrow,  to  night, 

next  week,  next  month   เป็นตน้  มารว่มอยู่ดว้ย.

           * Shall   ใชก้ับ     I ,   we.

             Will    ใชก้ับบรุษุท�ี  2  และนามทั�วๆไป.

             Will,  shall  จะใชส้ลับกันในกรณที�ีจะใหค้าํมั�นสัญญา, ขม่ขู่บังคับ, ตกลงใจแนว่แน.่

             Will,  shall   ใชก้ับเหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนโดยธรรมชาตหิรอืจงใจกไ็ด.้

             Be  going  to  (จะ)  ใชก้ับความจงใจของมนษุยเ์ทา่นั�น  หา้มใชก้ับเหตกุารณข์อง

ธรรมชาตแิละนยิมใชใ้นประโยคเง�ือนไข.

 

[3.2]    Future   continuous    tense    เชน่   He  will  be  walking.    เขา

กาํลังจะเดนิ.

1.     ใชใ้นการบอกกลา่ววา่ในอนาคตนั�นกาํลังทาํอะไรอยู่ (ตอ้งกาํหนดเวลาแนน่อนดว้ยเสมอ).

2.     ใชก้ับเหตกุารณ ์ 2  อยา่งท�ีจะเกดิข�ึนไมพ่รอ้มกันในอนาคต  มกีลักการใชดั้งน�ี.
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               -   เกดิกอ่นใช ้   3.2      S  +  will  be,  shall  be  +  Verb 1  ing.

                -  เกดิทหีลังใช ้  1.1     S  +  Verb  1 .

 

[3.3]   Future   prefect  tens    เชน่  He  will  walked.  เขาจะไดเ้ดนิแลว้.

1.  ใชก้ับเหตกุารณท์�ีจะเกดิข�ึนหรอืสาํเรจ็ลงในเวลาใดเวลาหน�ึงในอนาคต  โดยจะมคีาํวา่  by 

นาํหนา้กลุ่มคาํท�ีบอกเวลาดว้ย  เชน่   by  tomorrow  ,   by  next  week   เป็นตน้.

2.  ใชก้ับเหตกุารณ ์ 2  อยา่งท�ีจะเกดิข�ึนไมพ่รอ้มกันในอนาคต มหีลักดังน�ี.

                 -    เกดิกอ่นใช ้  3.3      S  +  will, shall  +  have  +  Verb 3.

-    เกดิท�ีหลังใช ้  1.1    S  +  Verb 1 .

 

[3.4]  Future  prefect  continuous  tense เชน่ He  will  have  been 

walking. เขาจะไดก้าํลังเดนิแลว้.

ใชเ้หมอืน  3.3  ตา่งกันเพยีงแตว่า่  3.4  น�ีเนน้ถงึการกระทาํท�ี  1  ไดท้าํตอ่เน�ืองมาจนถงึ

การกระทาํท�ี  2  และจะกระทาํตอ่ไปในอนาคตอกีดว้ย.

           *   Tense  น�ีไมค่อ่ยนยิมใชบ้อ่ยนัก  โดยเฉพาะกรยิาท�ีทาํนานไมไ่ด ้อยา่นาํมาแตง่

ใน  Tense  น�ีเดด็ขาด.

จบเร�ือง  Tense

|หนา้ตอ่ไป|

http://www.whatami.net/ms/bic4.html


8/24/13 องักฤษพ�ืนฐาน

www.whatami.net/ms/bic4.html 1/11

-5-

Sentence and clause

Sentence  คอื ขอ้ความท�ีพดูออกมาแลว้ไดค้วามหมายสมบรูณ ์ ฟังรู้เร�ืองซ�ึงสว่น

มากจะมปีระธาน (Subject) และกรยิา(Verb)มาดว้ยกันเสมอ  เชน่  The bird flied. นกบนิ 

หรอือาจจะเป็นคาํคาํเดยีวกไ็ด ้ถา้ฟังกันรู้เร�ือง โดยเฉพาะประโยคคาํสั�งท�ีมักจะเป็นคาํกรยิาคาํ

เดยีว เชน่  Shoot. ยงิได,้   Go. ไปซ,ิ  Come here. มาน�ี, Look out. ระวัง เป็นตน้

 

Clause คอืประโยค Sentence หลายประโยครวมกันอยู่   คอืถา้อยู่ตามลาํพังจะเป็น

Sentence  ถา้รวมกันอยู่จงึจะเป็น Clause.    เชน่ เป็น  Sentence เพราะอยู่ตามลาํพัง  :  I 

know.   ผมรู้  :  How old is he ? เขาอายเุทา่ไร?

 เป็น Clause  เพราะรวมกันอยู่   :  I  know how old  he is. ผมรู้เขาอายเุทา่ไร.

 

ชนดิของ Sentence

   Sentence แยง่ออกเป็น 4 ชนดิคอื

1. Simple Sentence (เอกัตถะประโยค) หมายถงึประโยคท�ีมกีรยิาแทห้รอืกรยิา

สาํคัญเพยีงตัวเดยีว (คอืจะมปีระธานกับกรยิา) สว่นอยา่งอ�ืนจะมมีากหรอืนอ้ยอยา่งไรกไ็ด ้เชน่

 That girl cooks her breakfast by herself.  เดก็หญงิคนนั�นทาํอาหารเชา้ของเธอ

ดว้ยตัวเธอเอง

2.  Compound Sentence (อเนกัตถะประโยค) หมายถงึประโยคใหญท่�ีประกอบข�ึน

ดว้ยประโยคเลก็ของ Simple Sentence ตั�งแต ่2 ประโยคข�ึนไป โดยอาศัย Conjunction

(and, or, as, but) เป็นตัวเช�ือม   เชน่

(Simple Sentence)       = He open the door.              เขาเปิดประตู

(Simple Sentence)       = He walked into the room.   เขาเดนิเขา้ไปในหอ้ง

(Compound Sentence) = He open the door and walked into the room. เขา

เปิดประตแูละเดนิเขา้ไปในหอ้ง

3.  Complex Sentence (สังกรประโยค) หมายถงึประโยคใหญท่�ีประกอบดว้ย

ประโยคเลก็ 2 ประโยค โดย 2 ประโยคน�ีมคีวามสาํคัญไมเ่ทา่กัน นั�นคอืประโยคหลัก Main

Clause (มขุยประโยค) ท�ีมใีจความสมบรูณ ์และประโยครอง Subordinate Clause(อนุ

ประโยค) ท�ีตอ้งอาศัยประโยค Main Clause จงึจะไดใ้จความสมบรูณ ์เชน่..

Complex Sentence  = This is the house that I bought last year. น�ีคอืบา้นท�ีผม

ซ�ือไวเ้ม�ือปีท�ีแลว้
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Main Clause            = This is the house.

Subordinate Clause = that I bought last year.

4.  Compound Complex Sentence (อเนกัตถะสังกรประโยค)   หมายถงึ

ประโยคใหญตั่�งแต ่2 ประโยคข�ึนไปมารวมกันอยู่ โดยอกีประโยคใหญท่อ่นหน�ึงนั�นจะมปีระโยค

เลก็แทรกซอ้นอยู่ภายใน เชน่ Compound Complex Sentence = I couldn’t remember

what his name is, but I will ask him.  =  ฉันจาํไมไ่ดว้า่เขาช�ืออะไร แตฉั่นจะถามเขา

 

ชนดิของ Subordinate Clause

Subordinate Clause (อนปุระโยค) คอืประโยคท�ีไมม่เีน�ือความสมบรูณใ์นตัวเอง

จะตอ้งไปอาศัยประโยคหลักหรอืประโยคใหญเ่สยีกอ่น แลว้เน�ือความของมันจงึจะฟังเขา้ใจ  

ซ�ึงแบง่ออกเป็น 3 ชนดิคอื

1. Noun Clause (นามานปุระโยค) คอืประโยคนั�นทั�งประโยคถกูนาํมาใชท้าํหนา้ท�ี

เป็นนาม หรอืเสมอืนนาม  ซ�ึงลักษณะของประโยค Noun Clause จะข�ึนตน้ประโยคของมันเอง

ดว้ยคาํตอ่ไปน�ี คอื :- what, that, which, where, when, why, who, whom,

whose, how.  ซ�ึง Noun Clause น�ียอ่มทาํหนา้ท�ีไดห้ลายอยา่งในหลักไวยากรณ ์เชน่เดยีว

กับนามทั�วไป  คอื    

      (1)  เป็นประธานของกรยิา เชน่ Where he stays is not answered.

      (2)  เป็นกรรมของกรยิา  เชน่..   I know where he lives.

      (3)  เป็นกรรมของ Preposition เชน่   She is waiting for what she wants.

      (4)  เป็นสว่นสมบรูณข์องกรยิา เชน่  The books are what they want.

      (5) เป็นนามซอ้นนามของนามท�ีอยู่ขา้งหนา้ เชน่ The news that he was

dead is not true.  

2. Adjective Clause (คณุานปุระโยค) คอืประโยคนั�นทั�งประโยคทาํหนา้ท�ีเป็น

คณุศัพท(์Adjective)ขยายนามท�ีอยู่ขา้งหนา้ของมัน ซ�ึงลักษณะของ Adjective Clause นั�นจะ

ตอ้งข�ึนตน้ประโยคดว้ยคาํตอ่ไปน�ี คอื which, where, when, why, who, whom,

whose, of which, that(และอาจจะข�ึนตน้ดว้ยคาํเหลา่น�ีดว้ย คอื as(เชน่เดยีวกันกับ),

but(ผู้ซ�ึงไม)่, before(กอ่นวันท�ี), after(หลังจากวันท�ี)  และหนา้คาํเหลา่น�ีตอ้งเป็นคาํนาม

ดว้ย (หากหนา้คาํเหลา่น�ีเป็นคาํกรยิา ไมใ่ชน่าม ประโยคนั�นกจ็ะเป็นประโยค Noun Clause

ไป)

 เชน่  He reads the book which I gave him. เขาอา่นหนังสอืท�ีผมไดใ้หเ้ขาไป

3. Adverb Clause (วเิศษณานปุระโยค) คอืประโยคนั�นทั�งประโยคทาํหนา้ท�ีเหมอืน

Adverb (กรยิาวเิศษณ)์ทั�วๆไป เพ�ือทาํหนา้ท�ีขยายกรยิาในประโยคหลัก(Main Clause) ซ�ึง

Adverb Clause แบง่ออกเป็น 9 ชนดิคอื
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1. Adverb Clause ท�ีแสดงลักษณะอาการ(Manner) จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ as, as if,

as  hough.

2. Adverb Clause ท�ีแสดงสถานท�ี(Place)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ where, wherever,

as far as, as near as.

3. Adverb Clause ท�ีแสดงเวลา(Time)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ when, e, while,

since, as, before, after, until, as soon as, as long as, all the time(that).

4. Adverb Clause ท�ีแสดงเหตผุล(Reason)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ because, as,

since, seeing, that, now that.

 5. Adverb Clause ท�ีแสดงความมุ่งหมาย(Purpose)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ so as, in

order that, for the purpose, that, for fear that.

6. Adverb Clause ท�ีแสดงการยอมรับ(Concession)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ although,

thought, even thought, even if.

7. Adverb Clause ท�ีแสดง การเปรยีบเทยีบ(Comparison)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ as +

Adjective + as,  as + Adverb + as,  not so + Adjective + as,  not so +

adverb + as.

8. Adverb Clause ท�ีแสดง เง�ือนไขหรอืสมมต(ิCondition)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ if, if

only, unless, whether, supposing that, provided that, on condition that, in

case.

9. Adverb Clause ท�ีแสดงผล(Result)จะข�ึนตน้ดว้ยคาํวา่ so that, so….that,

such….that, so…as to.

จบSentence and clause

 

Direct and indirect Speech

Direct Speech   คอื การเอาคาํพดูของผู้อ�ืนท�ีตัวเองไดย้นิมาเลา่ใหคู้่สนทนาฟัง โดย

มไิดเ้ปล�ียนแปลงคาํพดูนั�นแมแ้ตส่ว่นใดสว่นหน�ึงเลย  เชน่  Chamras said “it is my pen”

จาํรัสพดูวา่ “มันเป็นปากกาของฉัน”

indirect Speech  คอื การเอาคาํพดูของผู้อ�ืนท�ีตัวเองไดย้นิมาเลา่ใหคู้่สนทนาฟัง โดย

ดัดแปลงเป็นคาํพดูของผู้เลา่อกีทหีน�ึง  เชน่ Chamras said that it was his pen. จาํรัสพดูวา่

มันเป็นปากกาของเขา

รปูแบบของ Direct Speech

รปูแบบการใชป้ระโยค Direct Speech นั�นมอียู่ 3 ชนดิ คอื

รปูแบบท�ี 1
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 1. วางประโยคนาํ(เชน่ He said หรอืขอ้ความอ�ืนใดท�ีคลา้ยกันน�ี) ไวต้น้ประโยคทกุ

ครั�งไป

2. ขา้งหลังประโยคนาํตอ้งใสเ่คร�ืองหมาย Comma ( , ) ทกุครั�งไป หรอื ( : ) หรอื( ;

) กไ็ด ้

3. ประโยคท�ีอยู่ในเคร�ืองหมายคาํพดูตามแบบการใชแ้บบท�ี 1 น�ี ตอ้งนาํดว้ยตัวอักษร

ใหญข่�ึนตน้ประโยคเสมอ

 เชน่  He said “The first heroine in Thai history was Tao Suranaree”.

         เขาพดูวา่ “วรีะสตรคีนแรกในประวัตศิาสตรไ์ทยคอืทา้วสรุนาร”ี

 

รปูแบบท�ี 2

1. วางประโยคนาํ(เชน่ He said หรอืขอ้ความอ�ืนใดท�ีคลา้ยกันน�ี) ไวท้า้ยประโยคทกุ

ครั�งไป

2. ใสเ่คร�ืองหมาย Comma ( , ) ไวห้นา้ประโยคท�ีวางอยู่ทา้ยประโยคเสมอ

3. จะเปล�ียนรปูประโยคนาํจาก He said  เป็น said he กไ็ด ้และประโยคใน

เคร�ืองหมายคาํพดุตอ้งเขยีนข�ึนตน้ดว้ยอักษรตัวใหญเ่สมอ

เชน่  “The first heroine in Thai history was Tao Suranaree” he said.

(or said he).

“วรีะสตรคีนแรกในประวัตศิาสตรไ์ทยคอืทา้วสรุนาร”ี เขาพดู

รปูแบบท�ี 3

1. วางประโยคนาํ(เชน่ He said หรอืขอ้ความอ�ืนใดท�ีคลา้ยกันน�ี) แทรกไวต้รงกลาง

ขอ้ความท�ีอยู่ในเคร�ืองหมายคาํพดู

2 . ขา้งหนา้คาํวา่ he said  และหลังคาํวา่ he said ตอ้งใสเคร�ืองหมาย Comma ( , ) 

ดว้ยกันทั�งสองตลอดไป

3. จบขอ้ความท�ีอยู่ในเคร�ืองหมายคาํพดู ซ�ึงวางตามหลัง he said ตอ้งใสเคร�ืองหมาย

จบประโยคคอื ( . ) Full stop ทันท ีเชน่

“The first heroine in Thai history” he said   “was Tao Suranaree”

“วรีะสตรคีนแรกในประวัตศิาสตรไ์ทย” เขาพดู “ คอืทา้วสรุนาร”ี

 

หลกัการเปล�ียนประโยค Direct Speech  เป็น indirect Speech

          หลักการเปล�ียนประโยค Direct Speech  เป็น  indirect Speech จะตอ้งเปล�ียนแปลง
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อยู่  4 ตาํแหนง่ คอื

1. เปล�ียนแปลงกรยิาของประโยคนาํ

say               เป็น     say that       

said              เป็น     said that

say to + บคุคล         เป็น     tell + บคุคล + that

said to + บคุคล        เป็น     tell + บคุคล + that

 

2. เปล�ียนแปลงสรรพนามบคุคล(ประโยคในคาํพดู)

I                  เป็น               he or she

me               เป็น               him or her

my               เป็น               his or her

mine             เป็น               his or hers

myself          เป็น               himself or herself

we               เป็น               they

us                เป็น               them

our               เป็น               their

ours             เป็น               theirs

ourselves       เป็น               themselves

you (subject) เป็น               I

you (object)  เป็น               me

your             เป็น               my

yours            เป็น               mine

yourself         เป็น               myself

 

3. เปล�ียน Tense

Direct speech เป็น Indirect speech เป็น
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Present Simple

Present Continuous

Present perfect

Past Simple

Will

Shall

Can

May

Must

Past Simple

Past Continuous

Past perfect

Past perfect

Would

Should

Could

Might

Had to

 

4. . เปล�ียนแปลงถอ้ยคาํท�ีแสดงความใกล ้เป็นถอ้ยคาํท�ีแสดงความหา่งไกล มดัีงตอ่ไปน�ี

today , tonight

yesterday

last night

last week

last month

last year

the day before

yesterday

the day after

tomorrow

next week, next month

next year

thus

now

ago

that day, that night

the day before,  the previous day

the night before

the week before

the month before

the year before

two day after, in two day’s time

two day after, in two day’s after

the next day, the following day

the week after, the month after

the year after

so

then, at that time

before

shortly, before then
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recently

this, these, here, come

that, those, there, go

*ขอ้ยกเวน้ ถา้ประโยคนาํเป็น Present Simple Tens ประโยคในเคร�ืองหมายคาํพดูเป็น

Tens อะไรกค็งไวต้าม Tens นั�น หา้มนาํกฎการเปล�ียนแปลง Tens มาใชบั้งคับโดยเดด็ขาด

เชน่

Direct    = She says “I am reading a book now”. หลอ่นพดูวา่ “ดฉัินกาํลังอา่นหนังสอื

อยู่ขณะน�ี”

Indirect = She says that she is reading a book then.  หลอ่นพดูวา่ หลอ่นกาํลังอา่น

หนังสอือยู่ขณะน�ี

 

เม�ือประโยค Direct Speech  เป็นคาํถาม หากเปล�ียนเป็นประโยค Indirect Speech  ใหท้าํดัง

ตอ่ไปน�ี

          . เปล�ียนกรยิาของประโยคนาํเสยีใหม ่ตามกฎดังน�ี

          say               เป็น     ask

          said              เป็น     asked

          say to + บคุคล         เป็น     ask + บคุคล

          said to + บคุคล        เป็น     asked + บคุคล

          2. ถา้ประโยค Direct Speech ซ�ึงเป็นคาํถามนั�น ข�ึนตน้ประโยคดว้ยคาํท�ีเป็นคาํถามอยู่

แลว้กใ็หค้งไวค้งเดมิ และไมต่อ้งใส ่that เขา้มารว่มอกี

          3. ถา้ประโยค Direct Speech ซ�ึงเป็นคาํถามนั�น ข�ึนตน้ดว้ยกรยิาชว่ย 24 ตัว ตัวใดตัว

หน�ึง โดยม ีQuestion Words มารว่มอยู่ดว้ย ในกรณเีชน่น�ีใหใ้ชค้าํเช�ือมตัวอ�ืนมาแทน ไดแ้ก่

  Whether  หรอื  if  (แปลวา่ “หรอืไม”่) และกไ็มต่อ้งใส ่ that  เขา้มาอกี

          4. เปล�ียนรปูประโยคโครงสรา้งของ Direct Speech ซ�ึงเป็นคาํถามนั�น ใหก้ลับเป้น

โครงสรา้งของประโยคบอกเลา่

          5. กฎการเปล�ียนแปลงสรรพนามบคุคล, การเปล�ียนแปลง Tens และการเปล�ียนคาํ

ใกลเ้ป็นคาํไกลนั�น ใหน้าํมาใชไ้ดต้ามปกต ิโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้อะไรทั�งส�ิน เชน่..

          Direct    :  He said to me, Why did you come here yesterday?.

                      : หลอ่นพดูกับผมวา่ “ทาํไมคณุจงึมาท�ีน�ีเมอืวานน�ี?”

          Indirect   : he asked me why I had gone there the day before.

                        : หลอ่นถามผมวา่ ทาํไมคณุจงึไปท�ีนั�นเม�ือวันกอ่น



8/24/13 องักฤษพ�ืนฐาน

www.whatami.net/ms/bic4.html 8/11

 

เม�ือประโยค Direct Speech เป็นประโยคคาํสั�ง

          การทาํประโยค Direct Speech เป็นประโยคคาํสั�ง คาํเตอืน ฯลฯ เป็นตน้ใหเ้ป็น

Indirect Speech ใหท้าํดังน�ี  

          1. ตอ้งเปล�ียนกรยิาของประโยคนาํไปเป็นกรยิาท�ีมลัีกษณะเป็นคาํสั�งตัวใดตัวหน�ึง

ทั�งน�ีใหเ้หมาะสมกับตาํแหนง่ฐานะของผู้ออกคาํสั�ง

          2. จะตอ้งระบผุู้ถกูสั�งหรอืผู้ถกูขอรอ้งข�ึนมาเป็นตัวกรรม(Object) ของกรยิาในประโยค

นาํเสมอ

          3. สั�งใหท้าํอะไร ขอรอ้งใหท้าํอะไร ใหเ้ตมิ to เขา้ขา้งหนา้กรยิาในประโยคคาํสั�งท�ีอยู่

ใน Direct Speech นั�น แลว้มันกจ็ะกลายเป็นประโยคคาํสั�งของ Direct Speech ทันท ี เชน่

Direct   : He said to his servant, “Cook breakfast for me”.

             เขาพดูกับคนใชข้องเขาวา่, “ทาํอาหารเชา้ใหฉั้นหนอ่ย”

Indirect :  He order his servant to cook breakfast for him.

             เขาสั�งใหค้นใชข้องเขาทาํอาหารเชา้ใหเ้ขา

กรยิาตอ่ไปน�ีนาํมาใชเ้ป็นกรยิาในประโยคคาํสั�งได ้

          Order            สั�ง(ธรรมดา) เชน่ นายสั�งบา่ว สั�งลกูนอ้งเป็นตน้

          Command      สั�ง(เฉยีบขาด) เชน่ ผู้บังคับบัญชาสั�งลกูนอ้ง

          Tell               บอก(ใหก้ระทาํ) ใชไ้ดท้ั�วไป

Ask              ขอรอ้ง(ใหก้ระทาํ)  จะใชใ้นกรณที�ีมคีาํวา่ please อยู่เทา่นั�น และเม�ือ

เปล�ียนเป็นindirect Speech กใ็หตั้ดคาํวา่  please  ออกและ มาใช ้

 ask  แทน)

          Beg              ขอ, ขอรอ้ง, วงิวอน (ใหก้ระทาํ) (เหมอืน ask  แตค่วามหมายออ่น

กวา่)

          Advise           ตักเตอืน, แนะนาํ, บอก(ใหก้ระทาํ) นยิมใชใ้นกรณบีอกดว้ยความ

หวังดี

 

*อน�ึง ถา้ประโยคคาํสั�งนั�นเป็นประโยคคาํสั�งหา้ม หรอืคาํสั�งปฏเิสธ เม�ือเป็นประโยค Indirect

 Speech  ใหใ้ช ้not to มาครั�นระหวา่งประโยคนาํกับประโยคคาํสั�งหา้ม สว่นคาํวา่ don’t หรอื

do not นั�นใหล้บท�ิงเสยี ไมต่อ้งนาํมาเขยีนในประโยคท�ีเปล�ียนเป็น Indirect Speed   สว่นกฎ

การเปล�ียนอ�ืนๆยังคงใชต้ามปกต ิเชน่...
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Direct   : My friend said to me, “Don’t bring my book here.”

          เพ�ือนของผมพดูวา่ “อยา่นาํเอาหนังสอืของฉันมาไวท้�ีน�ี”

Indirect : My friend asked me not to bring his book there.

            เพ�ือนของผมขอรอ้งผมวา่อยา่นาํหนังสอืของเขาไปไวท้�ีนั�น

จบ Direct and indirect Speech

 

 AGREEMENT OF SUBJECT AND VERB

          Agreement of Subject and Verb คอืการใชก้รยิา(Verb)ใหส้อดคลอ้งกับพจนข์อง

ตัวประธาน(Subject) คอืเม�ือประธานเป็นเอกพจน ์กรยิากต็อ้งเป็นเอกพจนด์ว้ย เม�ือประธาน

เป็นพหพูจน ์กรยิากต็อ้งเป็นพหพูจนด์ว้ย

หลักโดยทั�วไปในการจะรู้วา่นามตัวใดเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจนก์ค็อื

          1. ถา้ทา้ยศัพทนั์�นไมเ่ตมิ s ใหถ้อืวา่เป็นเอกพจน ์เชน่ book,  dog, cat

          2. ถา้ทา้ยศัพทเ์ตมิ s ใหถ้อืวา่เป็นพหพูจน ์เชน่ books, dogs, cats

นามตอ่ไปน�ีมขีอ้ยกเวน้วา่จะเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจนซ์�ึงตอ้งจาํไวค้อื

          1. นามเอกพจน ์2 ตัวท�ีเช�ือดว้ย and ใหถ้อืวา่เป็นพหพูจน ์เชน่ Deang and Dam

are friend.

*ยกเวน้นามบางตัวท�ีแมจ้ะเช�ือมดว้ย and แลว้แตก่ยั็งเป็นเอกพจนอ์ยู่เพราะเม�ือนาํมา

ใชยั้งถอืวา่เป็นหนว่ยเดยีวกัน เชน่ Rice and curry is her favorite meal.  ขา้วราดแกง

เป็นอาหารโปรดของเธอ

2. นามเอกพจนท์�ีเช�ือมดว้ย and โดยนามตัวท�ี 2 ไมม่ ีArticle นาํหนา้ แลว้นาํมาใช ้

หมายถงึคนๆเดยีว นามนั�นถอืวา่เป็นเอกพจน ์เชน่ : The manager and owner of this

company is to Hong Kong soon : ผู้จัดการและเจา้ของบรษัิทแหง่น�ีจะไปฮอ่งกงเรว็ๆน�ี

(เป็นคนคนเดยีวกัน)

หมายเหต ุแตถ่า้ม ีArticle นาํหนา้ทั�ง 2 ตัว นามนั�นถอืวา่เป็นพหพูจน ์ เชน่.

: The manager and the owner of this school are going to England now. :

ผู้จัดการและเจา้ของโรงเรยีนน�ีกาํลังไปอังกฤษเด�ียวน�ี (ผู้จัดการและเจา้ของโรงเรยีนเป็นคนละ

คน)

3. นามเอกพจนท์�ีมคีณุศัพทบ์อกสหีรอืบอกขนาดมาขยายอยู่ขา้งหนา้ จะถอืวา่เป็น

เอกพจนห์รอืพหพูจน ์ใหสั้งเกตดังน�ี

          3.1 ถา้คณุศัพทนั์�นม ีArticle นาํหนา้เฉพาะคณุศัพทตั์วหน�ึง สว่นตัวท�ี

สองไมม่ ีArticle นาํหนา้ นามตัวนั�นถอืวา่เป็นเอกพจน ์เชน่ A white and
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black cat is sleeping the table. แมวสขีาวดาํกาํลังนอนหลับอยู่ใตโ้ตะ๊

  3.2 แตถ่า้คณุศัพทนั์�นม ีArticle นาํหนา้ดว้ยกันทั�งสอง นามเอกพจนนั์�นให ้

ถอืวา่เป็นพหพูจน ์เชน่ A white and a black cat are playing under the

table. แมวขาวและแมวดาํกาํลังเลน่อยู่ใตโ้ตะ๊

4. นามท�ีมคีาํตอ่ไปน�ีมาขยายตามหลัง จะใชก้รยิาเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจนนั์�น ใหถ้อื

ตามคาํนามท�ีวางอยู่หนา้คาํเหลา่น�ีเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก ่with, together with,  along with,  as

well as,  including,  in addition to,  accompanied by, etc  เชน่  Manu, with his

friend, is doing exercises. มนพูรอ้มดว้ยเพ�ือนของเขากาํลังทาํแบบฝึกหัด

5. กรยิาท�ีตามหลัง There และ Here จะใชร้ปูเอกพจนห์รอืพหพูจนนั์�นใหถ้อืเอาตาม

คาํนามท�ีตามหลังคาํทั�ง 2 น�ี เชน่ There is a rubber on the table. (เอกพจน)์

         There are rubbers on the table. (พหพูจน)์

      หมายเหต ุและแมค้าํสรรพนามดว้ยเชน่ : There she goes alone. (เอกพจน)์

                                                         : There they play football.

(พหพูจน)์

6. วล ี(Phrase)  หรอือนปุระโยค (Subordinate Clause) ท�ีไปขยายอยู่หลังประธาน

ไมม่สีว่นทาํใหป้ระธานนั�นเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจน ์ดังนั�นจะใชก้รยิาเป็นเอกพจนห์รอืพหพูจน์

จะตอ้งถอืเอาตามประธานท�ีอยู่หนา้วลหีรอืหนา้อนปุระโยคท�ีไปทาํหนา้ท�ีขยาย เชน่  The boy

who is reading these books is very wise. (เอกพจน)์

7. สรรพนามผสมตอ่ไปน�ีถอืเป็นเอกพจนต์ลอดไป ไดแ้ก่

someone       anyone                   everyone       no one

somebody     anybody        everybody     no body

something     anything        everything     nothing

somewhere    anywhere      everywhrer

8. เม�ือประธาน(subject) ใดมสัีนธาน(Conjuction)ตอ่ไปน�ีมาเช�ือม จะใชก้รยิาเป็น

เอกพจนห์รอืพหพูจนนั์�น ใหถ้อืตามประธานท�ีอยู่หลังคาํสันธานเหลา่น�ี ไดแ้ก่

or(หรอื) ,either….or(ไมอ่ันใดกอ็ันหน�ึง)  neither…..nor (ไมท่ั�งสอง)  not

only…….but also…… (ไมเ่พยีงแต.่...เทา่นั�น  แต.่..อกีดว้ย)

9. กรยิาของ who, which, where ในประโยค Adjective Class จะใชก้รยิาเป็น

เอกพจนห์รอืพหพูจนต์อ้งถอืเอาตามนามหรอืสรรพนามท�ีวางอยู่หนา้คาํทั�ง  3  น�ี

10.  A number of + นามพหพูจน ์(plural Noun) เม�ือไปทาํหนา้ท�ีเป็นประธาน กรยิา

ตอ้งใชร้ปูพหพูจน,์ สว่น The number of + นามพหพูจน ์(plural Noun) เม�ือไปทาํหนา้ท�ีเป็น

ประธาน กรยิาตอ้งใชร้ปูเอกพจน์
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11. จาํนวนเงนิของสกลุตา่งๆและการวัดระยะทาง จะมรีปูเป็นเอกพจน ์หรอืพหพูจน์

กต็าม เม�ือไปทาํหนา้ท�ีเป็นประธานใหถ้อืวา่เป็นเอกพจนต์ลอดไป

12. ช�ือเร�ือง,ช�ือหนังสอื,และช�ือเพลง ท�ีมรีปูเป็นพหพูจนเ์ม�ือนาํมาใชเ้ป็นประธานใน

ประโยคใหถ้อืวา่เป็นเอกพจนต์ลอดไป

13. เศษสว่นของนามท�ีเป็นพหพูจน ์ตอ้งใชก้รยิาเป็นพหพูจน,์ เศษสาวนของนามท�ี

เป็นเอกพจนห์รอืนามท�ีนับไมไ่ด ้ตอ้งใชก้รยิาเป็นเอกพจนต์ลอดไป

14. คาํตอ่ไปน�ีเม�ือเป็น Pronoun (สรรพนาม) คอืใชแ้ตม่ันลอยๆไมม่นีามอ�ืนตามหลัง

ตอ้งถอืเป็นพหพูจนต์ลอดไป กรยิาจงึตอ้งใชร้ปูพหพูจนต์ามไปดว้ย ไดแ้กค่าํวา่ all, both,

few,(หรอื a few), many, some,  several,  none of

15. นามตอ่ไปน�ีเป็นรปูเอกพจน ์แตใ่ชเ้ป็นพหพูจน ์เชน่

people, police,  cattle(วัวควาย) children(เดก็ๆ) etc.

16. นามตอ่ไปน�ีรปูศัพทเ์ป็นพหพูจน ์แตใ่ชเ้ป็นเอกพจน ์เชน่

news, physics, mathematic etc.

17. นามตอ่ไปน�ีมรีปูเป็นพหพูจน ์และกใ็ชเ้ป็นพหพูจนด์ว้ย แมบ้างครั�งของส�ิงนั�นจะมี

เพยีงอันเดยีวกต็าม เชน่  trousers (กางเกงขายาว) shorts (กางเกงขาสั�น) tongs (คมี) etc.

18. นามตอ่ไปน�ีมรีปูเหมอืนกันทั�งเอกพจนแ์ละพหพูจน ์ไดแ้ก่

fish         ปลา                sheep       แกะ

deer        กวาง               trout         ปลาเทรา้ต์

salmon   ปลาแซลมอน      bison        วัวกระทงิ

                                 จบ Agreement of Subject and Verb

(สรปุจาก STANDARD ENGLISH GRAMMAR ของ สาํราญ คาํย�ิง ACE,CGEt)

****************************************************************
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