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บทความที ่1: มาเรียนไวยากรณจากขอสอบ Error
Identification กัน
ลองมาดูขอสอบขอน้ีกันครับ

(a) The simplest way (b) to understand how a jet engine works (c) is to watch air
(d) escapes from a balloon.

ตอบขอไหนดีครับ?

กอนที่พี่จะเฉลยพรอมกับอธิบายไวยากรณของประโยคน้ีอยางละเอียด อยากใหนองลองตอบคําถามงาย ๆ กอนครับ

ถาม  ถาเราวิเคราะห ชนิดของคํา (word classes หรอื parts of speech) ประโยคขางบนจะมี verbs อยูทั้งหมดกี่ตัว
อะไรบ าง?

ตอบ  มี verbs 5 ตัว ไดแก understand, works, is, watch และ escapes

ตอบถูกมั้ยครับ? ถาตอบถกูก็อ านตอเลยครับ ถาตอบไมถูกนอง ๆ ก็ควรไปศึกษาเรื่อง word classes ให เขาใจ

word classes ที่สําคัญไดแก nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, determiners, prepositions และ
conjunctions

เน่ืองจากประโยคน้ีเป็นประโยคที่มีความซับซอนพอสมควร (เราเห็น verbs ถึง 5 ตัว)
จึงควรวิเคราะห โครงสรางประโยคกอน ขั้นแรก เราควรหาสวนที่เป็น subject และ verb ของ main clause
ให ไดก อนครับ

ถาใครยังงง ๆ กับการดูวาอะไรเป็น subject อะไรเป็น verb  ก็ควรอานเน้ือหาขางลางน้ีกอนนะครับ
แตถาร

ู
แล วก็ขามไปเลย!

Subject

Subject (S) มักจะอย


ู
ในรปูของ noun phrase (นามวลี) ซึ่งหมายถึงกลุมคําที่มี noun หรอื pronoun

เป็นคําหลักและอาจมีสวนขยายอยูดวย

ตัวอยางของ noun phrase ก็เช น a smart guy, a very beautiful girl, two cars, he เป็นตน
(ขอใหนองสังเกตดวยวาพี่ทําตัวหนาที่ noun หรอื pronoun ซึ่งเป็นคําหลักของ noun phrase)

นอกจากน้ี subject ยังสามารถเป็นอะไรก็ไดที่ทําหนาที่เสมอเหมือน noun phrase เช น noun clause เป็นตน
แตพี่ยังไมอธิบายตอนน้ีนะ ติดไว ก อน

ถานองไปเจอ noun phrase หรือสิ่งที่ทําหนาที่เสมอเหมือน noun phrase วางอย


ู
ตนประโยค

ก็มีความเป็นไปไดที่มันจะเป็น subject ครับ

Verb

Verb (V) ตองอย


ู
ในรปูของ verb phrase (กล



ุ
มคํากรยิา/กรยิาวลี) ซึ่งตองมีคํากริยาหลัก 1 ตัว

และอาจมีคํากรยิาชวยปรากฏอย


ู
ดวยก็ได

ลองดตัูวอยางประโยคนะครับ
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That old man has been smoking.
ชายแกคนน้ันสูบบุหรี่มาแนเลย (ไดกลิ่นแรงเชียว)

นองลองวิเคราะหดูนะครับวาตรงไหนเป็น subject และตรงไหนเป็น verb
เสรจ็รึยังครับ? ถาเสรจ็แล วดเูฉลยกันเลย

S(That old man) V(has been smoking).

S = that old man อย


ู
ในรปูของ noun phrase ซึ่งมีคําวา man เป็นนามตัวหลัก

V = has been smoking อย


ู
ในรปูของ verb phrase ซึ่งมีคําวา smoking เป็นกริยาหลัก สวน has กับ been

เป็นกริยาชวย

ถึงตรงน้ีพี่คิดวาคงมีนอง ๆ บางคนสับสนกับคําวา verb วาตกลงมันเป็น “กล


ุ
มคํา” หรอื “คํา ๆ เดียว” กันแน 

ดังน้ันพี่แมกซจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ

ในทางไวยากรณ คําวา verb ถกูใชใน 2 ความหมายดวยกัน ดังน้ี

(1) Verb เป็น part of speech ชนิดหน่ึง

ในกรณีน้ีคําวา verb อาจแปลเป็นภาษาไทยวา “คํากริยา”   เราจะใช verb ในความหมายน้ีเมื่อเราวิเคราะหชนิดของ
“คํา” เช น ประโยคขางบนมี verb 3 ตัว ไดแก has, been และ smoking

(2) Verb เป็นหนาที ่(function) อยางหน่ึงของสวนประกอบภายในประโยค

ในกรณีน้ี verb อาจแปลเป็นไทยวา “บทกริยา”   โดยปกติแลวเราสามารถแบงประโยคออกเป็นสวน ๆ
ตามหนาที่ของแตละสวนไดเป็น subject, verb, object, complement และ adverbial  โดยสวนที่ทําหนาที่เป็น verb
(บทกรยิา) น้ันจะอยูในรูปของ verb phrase ซึ่งอาจประกอบดวยคํากริยาหลักเพียงคําเดียว
หรืออาจเป็นคํากริยาหลักรวมกลุมอยูกับกริยาชวย ตัวอยางเช น ในประโยคขางบนน้ันสวนที่ทําหนาที่เป็น verb ก็คือ
has been smoking ทั้งกอนเลย

เพราะฉะน้ันเพื่อไมใหสับสน ตําราบางเลมเคาจะเรียก verb ในความหมายที่ (2) วา verb phrase
(กล



ุ
มคํากรยิา/กรยิาวลี) ไปเลย

แล ว main clause ละเป็นยังไง? ถาไมรูอานตรงน้ีกอนครับ ถาร
ู
แล วขามไปเลย!

Main clauses and subordinate clauses

Clauses มี 2 ประเภท ไดแก main clauses (ประโยคหลัก) และ subordinate clauses (อนุ ประโยค/ประโยครอง)
แตละแบบหมายความวายังไง ลองอานในบทความที่ 2 และบทความที่ 11 ดนูะครับ
ในที่น้ีพี่จะอธิบายโดยใชตัวอยางไปเลย ลองดปูระโยคขางลาง

I wish that you were here.
ฉนัอยากใหเธออยูที่น่ีจัง (เสียดายจังที่ตอนน้ีเธอไมไดอยูที่น่ี)

ถามวา main clause คือสวนไหน? และ subordinate clause คือสวนไหน? ลองมาดกูารวิเคราะห ประโยคกันนะครับ

SI Vwish O[that Syou Vwere here].

Main clause ของเรามี subject คือ I และมี verb คือ wish  ตามปกติแล ว verb ของ main clause จะแสดง tense
ให เราเห็น  อยางในที่น้ี wish ก็แสดง tense คือ present simple tense

สวนที่เหลือในวงเล็บ [  ] ถือเป็น object ของ wish

สิ่งที่อยูในวงเล็บ [that you were here] น่ีแหละครับที่เราเรียกวา subordinate clause ซึ่งเป็นประโยครองซอนอยูใน
main clause อีกทีหน่ึง ใน subordinate clause น้ีก็จะมี subject และ verb ของมันเองดวยซึ่งก็คือ you และ were
ตามลําดับ
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มีขอสังเกตนิดนึงวา ภาษาอังกฤษมักจะมีตัวเชื่อมบางประเภทที่บอกใหเรารูวา “ตอไปน้ีจะเป็น subordinate clause
แล วนะ” อยางในประโยคน้ีตัวเชื่อมคือคําวา that น่ันเองครับ ตัวเชื่อมอื่น ๆ ที่เคานํามาขึ้นตน subordinate clause ก็เช น
because, before, when, if, which, who, how, where  เป็นตน

พอเขาใจรึยังครับ ถาเขาใจก็ดีครับ เก งมาก ถาไมเขาใจก็… ตัวใครตัวมันแล วกันนะ ;-)

เอาละ เขาเรื่องซะที จากโจทย…

(a) The simplest way (b) to understand how a jet engine works (c) is to watch air
(d) escapes from a balloon.

นอง ๆ ลองหาสวนที่เป็น subject และ verb ของ main clause สิครับ

หากันไดมั้ย? พี่มองวาขอน้ีคอนขางยากนะเพราะวาคนออกขอสอบเคาเลนขีดเสนใตเกือบหมดเลย
เราแทบจะไมร

ู
เลยวาตรงไหนมันถกูอย



ู
แล ว เพราะทุกคํามีโอกาสผิดทั้งน้ัน (ยกเวน a jet engine works กับ air)

ถาหากนองไมมีพื้นฐานที่ดี ทําไปมันก็มั่ว แตพี่ก็จะพยายามอธิบายก็แลวกันนะ

เจอขอสอบที่ขีดเสนใตเกือบหมดแบบน้ี ถาเราจะวิเคราะหสวนประกอบของประโยคเพื่อหา subject กับ verb ก็คงตอง
assume (ทึกทัก, สมมติ) ไปกอนวาที่เคาใหมามันถูก แล วคอยมาทยอยจับผิดมัน

สวนที ่1: Subject ของ main clause คือ…

The simplest way [to understand [how a jet engine works ]]

ในที่น้ี subject ของเราเป็น noun phrase ถามวาร
ู
ไดยังไง? ก็ลองดสูิครับ มันมี noun ตัวหน่ึงเป็นตัวหลัก

นอกน้ันก็เป็นแคสิ่งที่มาขยาย noun ตัวน้ัน   ถามตอวา noun ตัวหลักน้ันคือคําวาอะไรครับ?

คําตอบคือคําวา way น่ันเอง (ก็แหงละ ทําตัวหนาไวใหแลวขางบนนิ ;-))

เคาใชคําวา simplest ขยายคําวา way ถกูรึยังครับ? คําวา simplest เป็น adjective ดังน้ันใชขยายคํานาม way
ไดแนนอน (simplest เป็นขั้นสูงสุดของคําวา simple สวนขั้นกวาคือ simpler) นอกจากน้ีขางหนาคําวา simplest ยังมี
the อย



ู
ดวย ตามหลักการทั่วไปคือ the + ขั้นสูงสุด เพราะฉะน้ันตรงน้ีก็ไมมีอะไรผิดนะครับ

to understand อย


ู
ในรปู to + V0 (verb ชองศนูย หมายถึง verb ที่อยูในรูป infinitive พูดงาย ๆ คือ verb ที่ไมผัน) ในที่น้ี to

understand ใชขยายคําวา way ก็ถกูตองแล ว เพราะเราสามารถใช to-infinitive หลังคํานามเพื่อขยายคํานามน้ันได 
ประโยคน้ีใช way + to + V0 เพื่อพูดถึงวิธีการที่จะทําอะไรบางอยาง

how a jet engine works เป็น object ของ understand อีกทีหน่ึง สวนน้ีเราเรียกวา noun clause ครับ (how + S + V)
ซึ่ง noun clause ก็เป็น subordinate clause ประเภทหน่ึง คงจํากันไดวาตัวเชื่อมบางประเภทเชน how, when, where
จะเป็นตัวบอกเราวา “ตอไปน้ีจะเป็น subordinate clause แล วนะ”

เรามาเช็ค grammar กันนิดนึง (ถึงแมเคาจะไมไดขีดเสนใตไว ก็เหอะ แตอยากเช็คมีอะไรรึเปลา ;-)) subject ของ noun
clause น้ีคือ a jet engine ซึ่งเป็นเอกจน ถามวาสอดคล องกับ verb คือ works หรอืยังครับ? คําตอบคือสอดคล องแล ว
(ใน present tense ถา subject เป็นเอกพจนบุรุษที่สาม verb ตองเติม -s/-es)

อยาลืมดดูวยวาคําวา how ถกูหรอืยัง ในแงของความหมาย เพราะคนออกขอสอบเขาขีดเสนใตเอาไว ดวย
ถาอยางน้ันลองแปลหนอยแลวกันครับ

The simplest way to understand how a jet engine works
“วิธีที่งายที่สุดที่จะทําความเขาใจวาเครื่องยนตไอพนทํางานอยางไร”

จะเห็นไดวา คําวา how ก็ถูกตองตามความหมายที่เคาตองการสื่อแลว เพราะ how ใชบอกถึงวิธีการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง

บางคนบอกวาไมตองแปลก็ทําได ใช ครับ ไมตองแปลก็ทําได แตตองเขาใจความหมายคร าว ๆ ของประโยคดวยเพราะ
grammar กับ meaning เป็นสิ่งที่แยกกันไมออกครับ



สวนที ่2: Verb ของ main clause คือ…

is

is ตัวเดียวโดด ๆ น่ีแหละ  ถามวาคําวา is ถกูหรอืยัง?

คําตอบคือ ถกูแล ว เมื่อ S เป็นเอกพจน (การดวูา subject เป็นเอกพจนหรือพหูพจน เราจะดูจากคําหลักเทาน้ันนะครับ
ซึ่งก็คือคําวา way)  แล ว V ก็ตองเป็นเอกพจนตาม

สวนที ่3: Complement

to watch air escapes from a balloon

เราเรียกสวนน้ีวาเป็น complement ครับ ภาษาบ านเราเรียกวา “สวนเติมเต็ม” ใชสัญลักษณยอวา C 
ดังน้ันโครงสรางของประโยคในโจทยก็คือ S + V + C โดยที่ V ตองประกอบดวย verb ชนิดพิเศษที่เรียกวา linking verb
(ตัวอยางของ linking verbs ไดแก be, seem, sound, etc. ถานองยังไมรูจักพวกมัน
ก็ลองไปหาอานจากตําราไวยากรณดี ๆ นะครับ)

ตรงน้ีแหละครับที่หลาย ๆ คนชอบตอบผิด คือ เจอ is ตามดวย to watch แล วอย


ู
ดี ๆ ก็ใช “sense” มาบอกวามันแปลก ๆ

เลยไปหาวามันผิด (เรียกอีกอยางวา “มั่วน่ิม” น่ันเอง)

สวนที่ 3 น้ีมีชื่อเรียกตามหนาตาของมันวา to-infinitive clause (หรือถาเรียกตามภาษาไวยากรณดั้งเดิมก็จะเรียกวา
to-infinitive phrase)

ไอ to-infinitive clause น้ีมันสามารถทําหนาที่คลาย ๆ คํานามได (เวลาแปลให แปลวา “การ…” หรอื “การที่จะ…”) 
ดังน้ันมันจึงสามารถทําหนาที่เป็น complement ของ verb to be ไดเช นเดียวกับคํานาม (เช น ในประโยค He is a
student. นามวลี a student ทําหนาที่เป็น complement ของ verb to be เพื่อไปบรรยายประธาน he)

ประโยคในโจทย  แปลความไดวา “วิธีที่งายที่สุดที่จะทําความเขาใจวาเครื่องยนตไอพนทํางานอยางไรคือการมองดู…” 
แสดงวาเราสามารถใช to watch ตรงน้ีได

ถึงขั้นน้ีแลว เราก็รูแลววาสวนที่ผิดก็แนนอนคือขอ (d) น่ันเอง นองลองสังเกตดี ๆ ครับวาขอ (d) escapes from a
balloon ผิดที่ตรงไหน? พี่อยากใหดูคําวา escapes หนอยวาโอเคมั้ย? คําวา escapes เป็น verb เติม -s
อยางน้ีแสดงวาผันตาม subject ตรงไหนสักแหง แล ว subject อย



ู
ไหนละ?

ลองยกทั้งประโยคมาดูอีกทีนะครับ

The simplest way to understand how a jet engine works is to watch air escapes from a balloon.
“วิธีการที่งายที่สุดที่จะทําความเขาใจวาเครื่องยนตไอพนทํางานอยางไรคือการมองดูอากาศหนีออกมาจากลูกโป ง”

บางคนอาจจะตอบวา subject ก็คือ air ไง (air ทํากรยิา escapes)  ในเมื่อ air เป็นประธานเอกพจน  กรยิาใน present
simple tense ก็ตองเติม -s ถูกแลวน่ี

คิดอยางน้ีถูกไหมครับ?

คําตอบคือไมถกูครับ การจะตอบขอสอบขอน้ีตองเขาใจเรื่อง tensed verb phrases กับ non-tensed verb phrases
เสียกอน

Tensed verb phrases กับ non-tensed verb phrases

เราอาจแบง verb phrases (กล


ุ
มคํากรยิา/กรยิาวลี) ออกไดเป็น 2 ประเภท ไดแก

1. Tensed verb phrases



Tensed verb phrases หมายถึงกริยาวลีที่แสดง tense เช น plays, is playing, went เป็นตน เราจะใช verb phrase
ในรปู tensed ก็ตอเมื่อ verb phrase น้ัน

(1) ทําหนาที่เป็นบทกริยาของ main clause  หรอื
(2) ทําหนาที่เป็นบทกริยาของ subordinate clause ที่มตีัวเชื่อมและประธานปรากฏอย



ู

(แตก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เราสามารถละตัวเชื่อมออกไปได)

ลองดตัูวอยางนะครับ

She always cries before she sleeps.
(หลอนรองให ก อนนอนทุกทีเลย)

ประโยค น้ีมี main clause คือ She always cries โดยคําวา cries เป็น verb phrase ของ main clause  สวน subordinate
clause ก็คือ [before she sleeps] โดยที่คําวา sleeps เป็น verb phrase ของ subordinate clause เราจะเห็นไดวา verb
phrases ทั้งสองแหงตางก็อยูในสภาพ tensed ทั้งคู (present tense) นอกจากน้ีควรสังเกตวาเรามี before เป็นตัวเชื่อม
ดังน้ันประโยคน้ีจึงมี tensed verb phrases ได 2 แหง หรือพูดอีกอยางหน่ึงก็คือประโยคน้ีประกอบดวย 2 tensed
clauses น่ันเอง

ออ เกือบลืม ถานองพบเห็นการใช modal verb ประกอบกับกรยิาหลัก มันก็จัดเป็น tensed verb phrase
เหมือนกันนะครับ (modal verbs ในที่น้ีนับเฉพาะโมเดิลแท ๆ ซึ่งไดแก will, would, can, could, shall, should, may,
might, must และ ought to) ตัวอยางเช น She can’t swim. ในประโยคน้ี can’t swim เป็น tensed verb phrase

2. Non-tensed verb phrases

Non-tensed verb phrases คือกริยาวลีที่ไมแสดง tense แตอย


ู
ในรปู Ving, V0 (กรยิาชองศนูย /กรยิาไมผัน), to V0 (to

ตามดวยกรยิาไมผัน) หรอื V3

ตัวอยางเช น He loves playing tennis. ประโยคน้ี loves เป็น tensed verb phrase และ playing เป็น non-tensed verb
phrase เราจะไมเขียนวา He loves plays tennis. เด็ดขาด เพราะเรามีหลักการอย



ู
วา “ถาประโยคไมมีตัวเชื่อม

มันจะมี tensed verb phrase ไดเพียงหน่ึงแหง”  สวน verb phrases อื่น ๆ ที่เหลือในประโยค (ถามี) จะตองอย


ู
ในรปู

non-tensed ทั้งหมด  สวนจะอย


ู
ในรปูไหนก็ตองไปทองกันอีกที เช น หลังคําวา love ถาจะใช verb ตามมา verb

น้ันตองเป็น Ving หรือบางครั้งอาจใช to V0 ก็ได เช น love playing, love to play เป็นตน
(แตการจะนําหลักการน้ีไปใชตองระวังนิดนึงนะครับ เพราะบางประโยคอาจมีการละตัวเชื่อมไว
ทําใหเรามองไมเห็นตัวเชื่อม นองสามารถอานเรื่องน้ีเพิ่มเติมไดในบทความที่ 6)

หมายเหตุ เราอาจเรียกวา tensed verb phrase วา finite verb phrase และเรียก non-tensed verb phrase วา non-
finite verb phrase ก็ไดนะครับ  ถือวาเป็นเรื่องเดียวกัน แมวาในทางทฤษฎีมันจะตางกันอยูนิดหนอย
แตในที่น้ีพี่จะไมลงรายละเอียดลึกขนาดน้ันครับ

กลับมาดูที่ to watch air escapes from a balloon จะเห็นไดวา escapes อย


ู
ในรปู present tense แสดงวาเป็น tensed

verb phrase แนนอน แตจากที่พี่อธิบายในกรอบขางบน คําวา escapes จะอย


ู
ในสภาพ tensed แบบน้ีไมไดเด็ดขาด

มันจะตองเป็น non-tensed ถึงจะถกู แลวเราจะแกมันเป็นอะไรดีละ?

นองอาจตอบวาไมรูสิ ก็กาขอน้ีแหละ จบ จะคิดอะไรมากมาย

ไมไดนะ!!! เพราะขอสอบขอน้ีพี่เอามาจาก O-NET ของปีที่แลว นองตองตอบใหไดดวยวาจะแกใหถูกยังไง
ไมงั้นไมไดคะแนน  ;-)

การจะแกให ถกู ก็ตองหา keyword ครับ สําหรับประโยคน้ี keyword คือคํากวา watch ครับ

หลักการใช  verbs ทีเ่กีย่วกับการรับรูโดยประสาทสัมผัส (perception) เชน watch, see, hear,
listen to, feel etc.

http://tutormax.wordpress.com/2011/03/19/grammar-easy/


ถาเราตองการพูดวา เราเห็นหรอืไดยินใครทําอะไรบางอยาง เราจะใช patterns ตอไปน้ี…

1. watch, see, hear etc. + something/someone + V0
2. watch, see, hear etc. + something/someone + Ving

แตทองเป็นสูตรมันยาก วิธีที่ดีกวาคือทองประโยคสองประโยคน้ีไวชวยจํา

1. I saw her cry. (ฉนัเห็นหลอนรองไห)
2. I saw her crying. (ฉนัเห็นหลอนกําลังรองไห)

ยังไมหมดครับ ถาเราตองการสื่อความหมายวา เราเห็นหรอืไดยินใครถูกกระทําอะไรสักอยาง เราจะใช patterns
ตอไปน้ี…

3. watch, see, hear etc. + something/someone + V3
4. watch, see, hear etc. + something/someone + being + V3

เราอาจทองสองประโยคน้ีไวชวยจํา

3. I saw her killed. (ฉนัเห็นหลอนถูกฆา)
4. I saw her being killed. (ฉนัเห็นหลอนกําลังถูกฆา)

จากหลักการขางตน เราจะแกขอ (d) น้ีเป็น escape from a balloon หรอื escaping from a balloon ก็ได

จะเห็นไดวา การที่นองจะทําโจทยขอน้ีใหไดอยางมั่นใจ นองตองรูไวยากรณหลายเรื่องทีเดียว 
พี่แมกซอยากใหนองศึกษาแนวคิดเรื่อง clauses ให เขาใจ เรื่องน้ีมีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย ไมวาจะเป็น clause
patterns, coordination, subordination, etc.  นอง ๆ ลองไปหาอานดนูะครับ (เริ่มอานจากเว็บพี่แมกซกอนก็ได)

นอง ๆ สามารถดาวนโหลดขอสอบ O-NET (โอเน็ต) วิชาภาษาอังกฤษที่สอบเมื่อปี 2553 ไดที่น่ี
(ขอที่พี่เฉลยขางบนเป็นขอที่ 21)
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