Unit 1
ส่ วนของคาในประโยค (Part of Speech)
คานาม คือ อะไร (noun)
คนและสั ตว์ สิ่ งมีชีวติ
Man
Lion
สิ่ งของทีส่ ั มผัสได้
Table
Glass
สถานที่
University
Stadium
ความรู้ สึกต่ างๆ
Happiness
Love
Bravery
คานามบอกเวลา
Morning
Dawn

Woman
Chicken

Girl
Monkey

Boy
Parrot

Lady
Tiger

Bus
Train

Box
Computer

Fish
Pen

Water
Pencil

Bank
Shopping Plaza

House
Bookstore

School
Bakery

City
Barber

Fear
Panic
Beauty

Hunger
Anger
Sorrow
Jealousy
Excitement Cowardice
responsibility
Anxiety
Curiosity

Evening
Dusk

Midnight

Season

Afternoon

คํานามจะมีหน้าที่อยูใ่ นประโยคภาษาอังกฤษ อยู่ 2 ตําแหน่ง คือ ประธาน และกรรม
คํานามยังแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. คํานามที่สัมผัสจับต้องได้ (Concrete Noun)
2. คํานามที่เป็ นความคิด ความรู ้สึก (Abstract Noun)
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Ex:

The train is coming. รถไฟกําลังมา
Hunger is always with us. ความหิวอยูก่ บั เราตลอด

คาสรรพนาม คืออะไร (Pronoun)
1. ประธาน
เอกพจน์
บุรุษที่ 1
บุรุษที่ 2
บุรุษที่ 3

I
You
He, She, It

พหูพจน์
We
You
They

2. กรรม
เอกพจน์
บุรุษที่ 1
บุรุษที่ 2
บุรุษที่ 3
Ex:

Me
You
Him, Her, It

พหูพจน์
Us
You
Them

I will leave for Chiangmai this Friday.
You love him.
We like your child.
He kicked his kid.
Let me check this book.
We leave you alone.
They hate her so much.
It starts.
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กริยา คืออะไร (Verb)
1. กริยา ที่บอกการกระทา (Action Verb)
Ex: This new car runs so fast.
2. กริยา ที่แสดงความรู้ สึก (Emotion Verb)
Ex: He seemed anxious last time.
3. กริยา ที่บอกรูปลักษณ์ ของประธาน (Complement Verb) – Verb to be
Ex: That man in green is a soldier.
Ex: This lady is the Minister of Communication.

คาคุณศัพท์ คืออะไร (Adjective)
1. บ่ งบอกลักษณะของคน สั ตว์ สิ่ งของ
Ex: This toy is cute.
The road is narrow.
This university is small.
2. บ่ งบอกอารมณ์ ความรู้ สึก
Ex: He is unhappy.
I was angry with my children.
She looked frightened when she saw her angry mother.
ตาแหน่ งของคาคุณศัพท์
1. วางอยูห่ น้าคํานาม
2. วางอยูห่ ลังกริ ยา Verb to be or Linking Verb

คาวิเศษณ์ คืออะไร (Adverb)
คําขยายการกระทํา และคุณลักษณะ
1. ขยายคํากริ ยา
2. ขยายคําคุณศัพท์
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Ex: He walks slowly.
She works fast.
This man is very handsome.
It is really nice to see you again.

คาบุรพบท คืออะไร (Preposition)
แสดงความสั มพันธ์ ของคาทีอ่ ยู่ในประโยค ทาให้ ประโยคสมบูรณ์

in
on
under
above
over
underneath
before
after
with
by
through
upon
at
and
beyond
to
for
Ex: They walk in the sun.
You are at the bookstore.
The monkey is on the tree.
Those shoes are under the chair.
That old lamp is over your head. Be careful !!!
Birds are in the sky above us.
These sentences are remarked underneath in the footnote.
You can walk through this public park to reach that tall building.
My house is located beyond one block.
You can see the Nation Tower before Evergreen Tower, my condo.
Come along with me.
I’m not good at anything. Don’t depend on me.
Upon several opinions, this paper is useful.
Run after me when you’re finished with your job.
Look for more jobs when your income is insufficient.
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คาสันธาน คืออะไร (Conjunction)
คาใช้ เชื่อมประโยค กับประโยค

and
but
or
for
when
while
until
because
since
after
unless
before
Ex: I don’t love her, and she doesn’t love me, either.
My friend is good to her husband, but he is not good to her.
You leave me now, or you continue staying here with me.
Please calm down, for you’re getting mad now.
When you fall in love with someone, you’re very emotional.
My mother is cooking while I’m teaching students online.
I would be out with my friends unless you were coming.
She had to go away from her boy because he’s not good to her.
After they had gone to school, I started cleaning house.
Before you go out, please give me a call.
We will wait until you arrive. Don’t worry.
I have been in Greece since I was only 5 years old.
เอกพจน์ กับพหูพจน์ (Singular and Plural)
นามในภาษาอังกฤษโดยทัว่ ไป จะมีอยูส่ องรู ป คือ เอกพจน์ และพหูพจน์ และเมื่อนามมากกว่า
หนึ่ง ย่อมเติม -s ข้างท้ายของคํานามนั้น ยกเว้นนามบางประเภทเท่านั้น
วิธีการแปล จากนามที่เป็ นหนึ่งเดียว เป็ นนามที่มากกว่าหนึ่ง ก็ควรคํานึงถึงลักษณะของ
ภาษาไทย ซึ่งเราจะไม่มีการเปลี่ยนรู ปของนาม และจะแปลรวมๆ หรื ออาจจะไม่มีคาํ แสดง
พหูพจน์เลยก็ได้
ถ้านามอยูใ่ นตําแหน่งประธาน จะมีผลต่อกริ ยาด้วย แต่ภาษาไทยเราจะไม่มีผลสําหรับการแปล
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