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A001 Tense: ปจจุบัน (1): เบื้องตน 
1 กริยา present tense มี 2 แบบ 
เชนพูดวา I wait, she thinks เรียกวา ‘simple present’ หรือ ‘present simple’ 
ถาพูดวา I am waiting หรือ she's thinking เรียกวา ‘present progressive’ หรือครูไทยนิยมเรียกวา 
‘present continuous' 
จําไววา กริยาทุกตัวไมจําเปนตองมีรูป progressive เสมอไป (รายละเอียด ดูหัวขอ A027 – A028) ขณะที่มี
กริยาหลายตัว นิยมใชแตรูป progressive เทานั้น (ดูหัวขอ A145) 
2 ความจรงิท่ีไมตองบอกเวลา ใช simple present 
เมื่อเราพูดถึงสถานการณที่เปนกฎทางธรรมชาติ ตองใช simple present (ดูหัวขอถัดไป สําหรับรายละเอียด)  

• Water freezes at 0 degree Celsius.  
• I go to London about three times a week. 
• My parents live(s) near Denver.  

3 ความจรงิท่ีเกิดอยูเฉพาะตอนนี ้ใช present progressive 
เมื่อพูดถึงความจริงที่เกิดอยูเฉพาะตอนนี้ ใช present progressive tense (ดูหัวขอ A003 สําหรับรายละเอียด)  

• 'What are you doing?' I'm reading'  
• I'm going to a lot of parties these days. 

4 เหตุการณท่ีเกิดตามลําดับ ก็ใช simple present 
เมื่อพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดตามลําดับ ใชส่ังใหทํา หรือพากษกีฬา แมเหตุการณจะจบลงแลว หรือ
กําลังเกิดขึ้นก็ตาม ใหใช simple present (ดูหัวขอ A004 สําหรับรายละเอียดในแงนี)้ ดังนั้นขอสรุปวา simple 
present คือ tense ที่ใชบอยที่สุด 
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present คือ tense ท่ีใชบอยท่ีสุด 
• Watch carefully. First I take a bowl and break two eggs into it. Next . 

. .  
• Taylor shoots - and it's a goal! 

5 บอกเหตุการณทีจ่ะตามมาในอนาคต 
ใน subordinate clause, ฝรั่งชอบใช present tense เมื่อบอกเหตุการณท่ีจะตามมาในอนาคต (สําหรับ
รายละเอียด ดูหัวขอ A029) 

• I'll go wherever you go. 
• Come and see us next week if you're passing through London. 

6 การบอกระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ 
ระวัง! ฝรั่งใช perfect tense, ไมใช present tense, เพื่อจะบอก ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ และสถานการณ
ปจจุบันเปนอยางไร (ดูหัวขอ A008 และ A010 สําหรับรายละเอียด)  

• I've known her since 1960. (ไมใช I know her since 1960.)  
• I've been learning English for three years. (ไมใช I'm learning English 

for three years.) 

A002 Tense: ปจจุบัน (2): การใช simple present tense 
1 รูปแบบ 
การใสกริยาชวย do, does 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I work do I work? I do not work 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

you work do you work? you do not work 
he/she/it works does he/she/it work? he/she/it does not work 
we work do we work? we do not work 
they work do they work? they do not work 

� สําหรับรูปถูกกระทํา (The work is done), ดูหัวขอ A147 

2 การเติม s ใหกับกริยา เม่ือเปนบุคคลที่สาม เอกพจน 
Most verbs:  
Add -s to infinitive  

work 
sit 
stay  

works  
sits  
stays 

Verbs ending in consonant + y: 
change y to i and add –es 

cry  
hurry 
reply 

cries 
hurries 
replies 

กริยาท่ีลงทายดวย -s,-z,-ch,-ski หรือ -x:  
ใหเติม -es  

miss 
buzz 
watch  
push  
fix  

misses 
buzzes 
watches  
pushes  
fixes 

ยกเวน  have  
go  
do  

has 
goes  
does 

3 การอานออกเสียงของกริยาเติม s 
มีกฎเกณฑการออกเสียง เหมือนการเติม s ใหเปนนามพหูพจนทุกประการ ดูหัวขอ B051 สําหรับรายละเอียด 

4 ใชกับความจริงทั่วไป ที่ไมระบุเวลา 
ฝรั่งชอบใช simple present เมื่อพูดถึงส่ิงที่ตายตัวอยูแลว เกิดข้ึนประจํา ซํ้าซาก หรือตลอดเวลา  

• Water boils at 1OO? Celsius. (ไมใช Water is boiling at 1OO? Celsius.)  
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• What do frogs eat? (ไมใช what are frogs eatting?)  
• I play tennis every Wednesday.  
• Alice works for an insurance company. 

5 ใชกับเหตุการณที่เกิดตามลําดับในปจจุบนั 
เมื่อพูดถึงการกระทําหรือเหตุการณท่ี ท้ังเกิดและส้ินสุดในขณะพูดเลย โดยมากมักใชกับ การสั่งใหกระทํา การ
พากษกีฬา (ดูหัวขอ A004 สําหรับรายละเอียด) 

• First I take a bowl and break two eggs into it. Next . . . (ไมใช First l am 
taking a bowl. . .) 

• Lydiard passes to Taylor. Taylor to Morrison, Morrison back to Taylor. . 
. and Taylor shoots - and it's a goal! 

6 here comes . . . etc 
ระวัง! โครงสราง here comes (มาแลว) และ there goes (ไปเสียแลว) 

• Here comes your husband. (ไมใช Here your husband is coming.) 
• There goes our bus - we'll have to wait for the next one. 
• Here you go. (เรียบรอยแลวครับทาน หรือไปไดแลว) 

7 promises etc 
บางคําเวลาพูดตองเนนวา คําพูดของตนเปนจริงตลอกกาล ฝรั่งไมใช promising, swearing แตใช promise, 
swear แทน 

• I promise never to smoke again. (ไมใช I'm promising. . .) 
• I swear that I will tell the truth . . . 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I agree. (ไมใช I am agreeing) 
• He denies the charge. (ไมใช He is denying . .) 

8 การใชแบบใหดูเปนทางการ 
ในการเขียนจดหมาย ฝรั่งอาจเลือกใช simple present แทนที่จะใชแบบ present progressive เพราะตองการ
ใหดูเปนทางการ 

• We write to advise you . . . (แทนที่จะใช We are writing to let you know . . 
.) 

• I enclose my cheque for $200. (แทนที่จะใช I am enclosing . . .) 
• I look forward to hearing from you. (แทนที่จะใช I'm looking forward to 

hearing. . .) 
9 การเขียนคูมือแนะนําวิธีใช 
ฝรั่งใช simple present เสมอ สําหรับการเขียนคูมือ บอกแนวทาง การปฏิบัติ หรือสอน (ดูหัวขอ A004.3 
สําหรับรายละเอียด) 

• 'How do I get to the station?' 'You go straight on to the traffic lights, 
then you turn left, . . .' 

10 การเลาเร่ือง 
ในการแสดงละคร คุณอาจเห็นฝรั่งให simple present ในบทยอ บทเลา ท้ัง ๆ ท่ีเปนเรื่องผานมาหลายรอยปแลว
ก็ตาม เพราะมีคําจาํพวก In Act I (ในละครองคท่ี 1) จึงเสมือนวาเปนจริงตลอดกาลได ใหดูหัวขอ A004 สําหรับ
รายละเอียด 
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• In Act I, Hamlet meets the ghost of his father. 
11 ในสถานการณชั่วคราว: ตองใชรูป progressive 
ฝรั่งมักไมใช simple present เมื่อพูดถึง temporary situation หรือ action ท่ีดําเนินแคประเดี๋ยวประดาว 

• The kettle's boiling- shall I make tea? (ไมใช The kettle boils. . . เพราะ
หมอไมไดตมน้ําไปตลอด เดี๋ยวน้ําก็เดือดและหยุดตมแลว)  

แตฝรั่งใช simple present กับกริยาที่ไมมีรูปกําลังกระทํา (progressive form) (ดูหัวขอ A145) 
• I like this wine very much. (ไม ใช l'm liking. ถาพูดวา ฉันกําลังชอบไวน ก็ตลกอยูแลว
ในภาษาไทย) 

• I believe you. (ไมใช I'm believing you. ถาพูดวา ฉันกําลังเช่ือคุณ จะตลก) 

12 กําลังพูดถงึอนาคต 
ฝรั่งมักไมใช simple present เมื่อพูดถึงอนาคต 

• I promise I won't smoke any more. (ไมใช I promise I don't smoked 
more.) 

• We're going to the theatre this evening. (ไมใช We go to the theatre 
this evening) 

• 'There's the doorbell' 'I'll get it.' (ไมใช 'I get it')  
แตฝรั่งใช simple present ในกรณีท่ีมีตารางเวลากาํหนดไว (time table) (ดูหัวขอ A016). 

• His train arrives at 11.46. I start my new job tomorrow.  
นอกจากนี้ ฝรั่งใช simple present มักใชแทนรูปอนาคต will . . . ใน subordinate clause ท่ีอางถึงอนาคต 
เพราะมันมี will อยูในประโยคหลักแลว (สําหรับรายละเอียด,ดูหัวขอ A029). 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I'll kill anybody who touches my possessions. (ไมใช . . . who will touch. . 
.) 

• I'll phone you when I get home. (ไมใช . . . warn I'll get home.) 
ระวัง! ฝรั่งใช simple present ในคําแนะนําจําพวก ทําไมคุณไมทําอยางนั้นอยางนี้ละ Why don't you . . . ? 

• Why don't you take a day off tomorrow? 
13 I hear etc 
ฝรั่งใช simple present แทนที่จะใช perfect หรือ past เพราะ เปนการเนนวา ชัดเจน เชน แทนที่จะใช I have 
heard แตใชแค I hear หรือแทนที่จะพูดวา I have seen (ฉันเขาใจแลว) แตพูดเปน I see (ฉันเขาใจ) เพราะวา 
ความเขาใจไมไดส้ินสุดลงที่ตรงนี้ วันไหน ๆ ฉันก็ยังเขาใจอยู หรือหมายรวมถึงคําพูดทํานองเดียวกัน เชน I 
gather, I understand (ดูหัวขอ C179) 

• I hear you're getting married. 
• I see there's been trouble down at the factory. 
• I gather Peter's looking for a job.  

เชน เดียวกับการใช says ซ่ึงเปน simple present 
• No doubt you all remember what Hamlet says about suicide. 
• It says in the paper that petrol's going up again. 
� สําหรับ simple และ progressive tense ในภาษาอังกฤษแบบโบราณ, ดูหัวขอ B031 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

A003 Tense: ปจจุบัน (3): การใช present progressive 
tense 
1 รูปแบบ 

Affirmative Question Negative 
I am working  am I working?  I am not working  
you are working  are you working?  you are not working  

� สําหรับ passive form (เชน The work is being done), ดูหัวขอ A147 

2 การใช tense ในเหตุการณที่ประมาณปจจุบัน 
ฝรั่งใช present progressive เมื่อพูดถึงเหตุการณช่ัวครั้ง ช่ัวคราว ประมาณปจจุบัน (around now) ซ่ึงอาจเกิด
กอนหรือหลังพูดไปแลวเล็กนอยก็ได จุดนี้เด็กไทยไมคอยเขาใจ เพราะไมไดเรียนการใช tense มาถูกวิธ ี

• Hurry up! We're all waiting for you! (ไมใช  We all wait. . .) ท้ังที่ ๆ ยังไมทัน
รอดวยซํ้า 

• 'What are you doing?' 'I'm writing letters.' (ไมใช . . . 'I write 
letters') ท้ังที่ ๆ เขียนเสร็จหมด กําลังกดปุม send (ใน hotmail) หรือกําลังติดแสตมปอยู 

• Why are you crying? Is something wrong? (ไมใช Why do you cry?. . .) 
ท้ัง ๆ ท่ี เขารองไหเสร็จไปแลว น้ําตาแหงหมดแลว แตตายังแดงอยู 

• He's working in Saudi Arabia at the moment. (ท้ัง ๆ ท่ี ผูพูดกําลังดูฟุตบอลอยูหนา
ทีวี ในโรงแรม ในประเทศซาอ)ุ 

ฝรั่งใช present progressive เมื่อพูดถึง ส่ิงที่นาจะเกิดข้ึนในชวงเวลาดังกลาว 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• At seven, when the post comes, I'm usually having breakfast. 
• She doesn't like to be disturbed if she's working. 
• You look lovely when you're smiling. 

3 การเปลี่ยนแปลงตามลําดับ 
ฝรั่งใช present progressive เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตามลําดบั แมวาจะเกิดอยางชา ๆ ก็ตาม 

• That child's getting bigger every day. 
• The climate is getting warmer. (ไมใช The climate gets warmer.) 
• The universe is expanding, and has been since its beginning. 

4 พูดถึง เหตุการณในอนาคต 
ฝรั่งชอบใช present progressive เมื่อเขาหมายถึง เวลาชวงใดชวงหนึ่งในอนาคต สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ 
A013 

• What are you doing tomorrow evening? 
• Come and see us next week if you're passing through London. 

5 ส่ิงที่เกิดข้ึนอยางถาวรใช simple present 
ฝรั่งมักไมใช present progressive เมื่อพูดถึงส่ิงที่เกิดข้ึนอยางถาวร หรือส่ือวากินเวลานาน ลองเปรียบเทียบ:  

• My sister's living at home for the moment. 
• You live in North London, don't you? 
• Why is that girl standing on the table? 
• Chetford Castle stands on a hill outside the town. 

6 เหตุการณที่เกิดซ้ําซาก 
เหตุการณท่ีเกิดซํ้าซาก ถาเกิดขึ้นในขณะที่พูด ฝรั่งใช present progressive 
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• Why is he hitting the dog? 
• Jake's seeing a lot of Felicity these days.  

ถาไมเกิดข้ึนในขณะที่พูด ใช present simple 
• I go to the mountains about twice a year. (ไมใช I'm going to the 

mountains about twice a year.) 
• Water boils at 100 degree Celsius. (ไมใช Water is boiling at 1OO degree 

Celsius.) 
7 การบอกความรูสึกของรางกาย 
กริยาที่ใชบอกความรูสึก จําพวก feel, hurt, ache ฝรั่งใชท้ังแบบ simple และ progressive tenses โดยให
ความหมายเหมือนกัน 

• How do you feel? หรือ How are you feeling? 
• My head aches. หรือ My head is aching. 

8 กริยาที่ฝร่ังไมใชในรูป progressive 
มีกริยาบางตัวท่ีฝรั่งไมใชในรูป progressive เพราะวามันจะดูตลก คนไทยก็ไมพูดกันอยูแลว สําหรับรายละเอียด
ดูหัวขอ A145 

• I like this wine. (ไมใช I'm liking this wine.)  
• Do you believe what he says? (ไมใช Are you believing. . . ?)  
• The tank contains about 7,000 litters at the moment. (ไมใช The tank is 
containing. . .) 

� สําหรับรูป progressive กับคําจําพวก always (เชน. She's always losing her keys), ดูหัวขอ A146 

� สําหรับรูป progressive ในแงทั่วไป, ดูหัวขอ A144 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

� สําหรับ present-tense ที่ใชเลาเร่ืองเลา, ดูหัวขอ A004 

� สําหรับการลดรูป tense ใน subordinate clause, ดูหัวขอ A029 

� สําหรับการกลาวทางออมโดยใชรูป progressive, ดูหัวขอ B035 

A004 Tense: ปจจุบัน (4): ในการเลาเร่ือง วิจารณ และ แนะนํา 
1 ในการเลาเร่ืองราว 
ฝรั่งใช present tense ในการเลาเรื่อง โดยเฉพาะในรูปแบบเด็ก ๆ หรือแบบที่ไมเปนทางการ เพราะขี้เกียจกริยา
ชองที่ 2 แตมีขอแมวา เขาจะใช simple present กับชุดของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนลําดับ ราวกับพากษกีฬาอยู 
ขอใหระลึกวา มันเปนการสรางภาพที่เหมือนวา เหตุการณนั้นยังไมไดเกิดข้ึน เพื่อใหดูต่ืนเตนนาติดตามฟง จนจบ 

• So I open the door, and I look out into the garden, and I see this man.  
• He's wearing a pink skirt and a policeman's helmet. 'Good morning,' he 
says . . . 

• There's this Scotsman, you see, and he's walking through the jungle 
when he meets a gorilla. And the gorilla's eating a snake sand wick. So 
the Scotsman goes up to the gorilla . . .  

ในช่ือบทของเรื่อง และช่ือบทละคร ฝรั่งใช simple present 
• In Act I, Hamlet meets the ghost of his father. The ghost tells him . . 

. 
• Chapter2: Postman Pat goes to Scotland and makes friends with a 

sheep. 
2 ในการพากษกีฬา 
ในการพากษ ฝรั่งนิยมใช simple present เพราะมันส้ันกวาการใชรูป progressive ท้ังเปนการสรางภาพ ใหดู



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

ตื่นเตนเหมือนเลาเรื่องแบบในขอ 1 
 แตเขาก็จะใช present progressive ในกริยาที่กินเวลาบางในบางครั้ง เพื่อใหดูไมซํ้าซากกับรูปแบบประโยค 
แตขอสังเกตวา ถาพากษฟุตบอล จะไมคอยใช progressive tense แตพากษแขงรถ หรือเรือ จะใช progressive 
บอยกวา 

• Smith passes to Devaney, Devaney to Barnes, Barnes to Lucas - and 
Harris intercepts . . . Harris to Simms, nice ball - and Simms shoots! 

• Oxford are drawing slightly ahead of Cambridge now; they're rowing 
with a beautiful rhythm; Cambridge are looking a little disorganised . . . 

3 ประกาศวิธีใชการ กับการสาธิตการใชงาน 
ฝรั่งชอบใช present tense กับประกาศวิธีใชการ การสาธิตการใชงาน หรือพูดวิธีปฏิบัติ 

• OK, let's go over it again. You wait outside the bank until the manager 
arrives. Then you radio Louie, who's waiting round the corner, and he 
drives round to the front entrance. You and Louie grab the manager . . . 

• First I put a lump of butter into a frying pan and light the gas; then 
while the butter's melting I break three eggs into a bowl, like this . . . 

• 'How do I get to the station?' 'You go straight on to the traffic 
lights, then you turn left. . .' 

A005 Tense: อดีต (1): เม่ือพูดถึงอดีต 
1 การพูดถึงเหตุการณในอดีต มไีดถงึ 6 tense 
ในภาษาอังกฤษ การพูดถึงเหตุการณในอดีต มีไดถึง 6 tense 

•  the simple past (I worked )  
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•  the past progressive (I was working)  
•  the simple present perfect (I have worked ) 
•  the present perfect progressive (I have been working)  
•  the simple past perfect (I had worked )  
•  the past perfect progressive (I had been working)  

ความแตกตางระหวาง tense เหลานี้คอนขางซํ้าซอน กฎเกณฑท่ีสําคัญของ past และ perfect tense ขอใหดูให
บทถัดไป 

2 progressive form (กําลังกระทําตอเนื่อง) 
Progressive form หรือ Continuous form .ใชเมื่อบรรยายเหตุการณในอดีตที่กําลังดําเนินอยู หรือตอเนื่องอยู 
(บางเปนเวลาที่พูดถึง หรือข้ึนกับเวลาที่พูดถึงก็ได) 

• When you phoned I was working in the garage. 
• I was tired because I had been working all day. 
� สําหรับรายละเอียดเบือ้งตนของ progressive verb form, ดูหัวขอ A144 

� สําหรับรายละเอียดของ particular progressive form เม่ือพูดเก่ียวกับอดีต, ใหดูหัวขอถัดไป 

3 perfect form 
Perfect form ใชเมื่อตองการจะส่ือเหตุการณนั้นไดจบลงแลว กอนอีกเหตุการณหนึ่งจะเกิดขึ้น 

• I have worked with children before, so I know what to expect in my 
new job. 

• After l had worked with Jake for a few weeks, I felt I knew him 
pretty well.  

หรือเนนวาเรียบรอยแลว 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• I've done the shopping. What shall I do now? 
� สําหรับรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับ perfect verb form, ดูหัวขอ A033 

� สําหรับรายละเอียดการใชของ present และ past perfect tense, ดูหัวขอถัดไป  
� สําหรับ active verb form, ดูหัวขอ A123 

� สําหรับ passive verb form, ดูหัวขอ A147 

A006 Tense: อดีต (2): simple past tense 
1 forms (กริยาปกติ) 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I worked  Did I work?  I did not work  
You worked  Did you work?  You did not work  
He/She/It worked Did he/she/it work? He/She/It did not work 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับโครงสรางของคําถาม, ดูหัวขอ A129-A134 

� สําหรับการแตงประโยคปฏิเสธ, ดูหัวขอ A139-A143 

2 การออกเสียงคําที่ลงดวย -ed 
ออกเสียงไดหลายแบบ ดังตอไปนี้ 
ออกเสียงเปน d เมื่อเติมหลังสระและพยัชญนะที่ออกเสียง ซ่ึงไดแกเสียง b, v, z, g, ge, m, n, ng, l, th 

• tried /ไทร-เอ็ด 
• clothed /คล็อ-เธ็ด 
• used /ยูศ-ด 
• failed /ฟล-ด 

ออกเสียงเปน t เมื่อเติมหลังพยัญชนะที่ไมออกเสียง ซ่ึงไดแกเสียง p, s, f, k, ch, sh 
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• stopped /stopt /สตอพ-ท  
• laughed /laught /ลาฟ-ท /แลฟ-ท  
• watched /watcht /วอด-ช-ท  
• passed /past /พาด-ซ-ท /แพด-ซ-ท  
• worked /workt /เวิรก-ท  

ออกเสียงเปน ทิด หรือดิด เมื่อเติมหลัง t และd ตามลําดับ 
• ended /เอ็นดิด   
• started /สตารทิด 

3 การสะกดใน past tense 
work  worked 
help  helped 
start  started 
rain  rained 
stay  stayed 
show  showed 
wonder  wondered 
visit  visited 

กริยาสวนใหญ:  
ใหเติม –ed ไดเลย 

gallop  galloped 
hope  hoped กริยาท่ีลงทายดวย e อยูแลว: ใหเติม -d  
decide  decided 
shop  shopped 
plan  planned 
refer  referred 

กริยาท่ีลงทายดวยสระและพยัญชนะ:  
ให double พยัญชนะ แลวเติม -ed 

regret  regretted 
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hurry  hurried 
cry  cried 

กริยาท่ีลงทายดวย y: ใหเปล่ียน y เปน i แลว
เติม -ed  study  studied 

กริยาที่ลงทายดวย -c จะตองเติม cked เชน picnic picnicked ใน British English, ตอง doubled L เมื่อลง
ทายดวย L แมวาจะไม stress ก็ตาม: travel travelled 

4 การใช 
ฝรั่งใช simple past tense เมื่อพูดถึง เหตุการณในอดีตที่ส้ัน ๆ ไมกินเวลานาน 

• Peter broke a window last night. 
• I spent all my childhood in Scotland. 
• Regularly every summer, Janet fell in love. 

simple past ใชบอยในการเลาเรื่องในอดีต 
• One day the Princess decided that she didn't like staying at home all 

day, so she told her father that she wanted to get a job . . .  
simple past มักใชพูดถึงเหตุการณท่ีใชเวลาช่ัวขณะ ตามลําดับตาง ๆ  

• I saw John yesterday morning. He told me . . .  
� สําหรับการใชงาน simple past กับ ความหมายปจจุบันและอนาคต, ดูหัวขอ A032 

� สําหรับการใชงานใน subordinate clause, ดูหัวขอ C350 

A007 Tense: อดีต (3): การใช past progressive tense 
1 รูปแบบ 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I was working Was I working?  I was not working 
You were working  Were you working?  You were not working  
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� สําหรับ passive form (work was being done), ดูหัวขอ A147 

2 การใชงาน 
ฝรั่งใช past progressive มีภาพของเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง (กินเวลา) 

• 'What were you doing at eight o'clock yesterday evening?' 'I was 
watching TV;(ไมใช ‘What did you do ..?’ ‘I watched TV) 

• When I got up this morning the sun was shining, the birds were 
singing, . . . (ไมใช . . . the sun shone, the birds sang. . .)  

ภาพอีกแงหนึ่งของ past progressive คือเนนวามีการทําอยางตอเนื่อง ไมไดหยุด 
• I was painting all day yesterday. 
• They were quarrelling the whole time they were together.  

ระวัง กริยาบางตัวไมมีในใน progressive form (ดูหัวขอ A145) 
• I tried a bit of the cake to see how it tasted. (ไมใช . . . how it was 
tasting) 

3 การใช past progressive รวมกับ simple past: ในเหตุการณที่แทรกเขามา 
ฝรั่งชอบใช past progressive รวมกับ simple past tense โดยมี 2 เหตุการณ เหตุการณแรกไดดําเนินอยาง
ตอเนื่องจนเหตุการณท่ีสองบังเกิดขึ้น มาขัดจังหวะ 

• As I was walking down the road, I saw Bill. 
• The phone rang while I was having dinner. 
• Mozart died while he was composing the Requiem. 

หรือจะมีหลายเหตุการณก็ได โดยเหตุการณท่ีกินเวลา ตองใช progressive 
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• The Presidential motorcade was moving slowly through the Central 
Square. The crowds were cheering. Photographers were jostling each 
other for the best positions. Suddenly a woman screamed . . . 

4 past progressive กับ simple past: ชั่วคราวกับถาวร 
past progressive, ก็เหมือนรูป progressive อื่น ๆ (ดูหัวขอ A144), ท่ีใชกับการกระทําช่ัวคราว แตเมื่อจะ
หมายถึงส่ิงที่ถาวรกวา ควรใช simple past. ลองเปรียบเทียบ:  

• It happened while I was living in Eastbourne last year.  
• I lived in London for ten years while I was a child. 
• When I got home, I found that water was running down the kitchen 

walls. 
• Explorers believed that the river ran into the Atlantic. 

5 past progressive กับ simple past: การกระทําที่ซํ้า ๆ  
ฝรั่งไมใช past progressive เมื่อพูดถึงการกระทําที่ซํ้าซาก หรือเปนกิจวัตร 

• I rang the bell six times. (ไมใช I was ringing the bell six times.) 
• When I was a child we made our own amusements. (ไมใช . . . we were 
making our own amusements.)  

แตใชเมื่อการกระทําเปน เหตุการณ background ใหกับอีกเหตุการณหนึ่ง 
• At the time when it happened, I was seeing a lot of Belinda, and I was 

also going to the opera a lot.  
6 การใชแบบพิเศษ 
เพราะวาฝรั่งชอบใช past progressive เมื่อพูดถึงการกระทําที่เปน 'background', ไมใชเนื้อขาว (news), เขา
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อาจใช past progressive เพื่อใหเหตุการณนั้นดูไมสําคัญ เทากับอีกเหตุการณหนึ่ง 
• I was talking to the President last night, and he said . . . (ก็คือ คุยมาต้ังนาน
แตไมใชเรื่องสําคัญ จนกระทั้งเขาพูดวา…)  

ฝรั่งอาจมักใช past progressive กับคําพวก always, continually เมื่อพูดถึงส่ิงที่เกิดข้ึนแลวซํ้า โดยไมได
คาดหมาย (แบบนี้คนไทยไมคอยไดพูด) 

• Aunt Lucy was always turning up without warning and bringing us 
presents. 

• I didn't like him - he was continually borrowing money. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช progressive form กับ always ดูหัวขอ A146 

� สําหรับการใช past progressives พูดทางออม เชน was wondering whether you'd like to come out with me this 

evening, ดูหัวขอ B035 

A008 Tense: อดีต (4): simple present perfect tense 
1 รูปแบบ 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I have worked  have I worked?  I have not worked 
you have worked  have you worked?  you have not worked  
ในภาษาโบราณ, present perfect form อาจใช be เปนกริยาชวย, ไมใช have เชน Winter is come. ซ่ึงไมมี
ใชอีกแลวในปจจุบัน 

� สําหรับ passive form เชน The work has been done., ดูหัวขอ A147 

� สําหรับประโยคอยาง The potatoes are all gone. ดูหัวขอ C166 
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� สําหรับประโยคอยาง Are you finished yet, ดูหัวขอ C156 

� สําหรับการใชแบบ active (ไมใชถูกกระทํา) ของ be + past participle, ดูหัวขอ A086 

2 ภาษาอื่น ๆ  
ระวัง! present perfect ในภาษาอังกฤษไมเหมือนในภาษาฝรั่งเศษ สเปน เยอรมัน หรืออื่น ๆ  
3 ใชกับเหตุการณที่ไดกระทําเสร็จส้ินแลว แตมีผลถงึปจจุบนั 
ใช simple present perfect เพื่อบอกวา action หรือ event นั้นซ่ึงส้ินสุดไปแลว แตมีผลในปจจุบัน ดังนั้นภาพ
จึงเปนภาพของปจจุบัน (ท่ีเปนผลจากอดีต) ไมใชวามี2ภาพ คือภาพในอดีตกับปจจุบัน อยางที่มักสอนกันใน
เมืองไทย 

• I can't go on holiday because I have broken my leg (ไมใช I can’t go on 
holiday because I broke my leg.) 

ดังนั้นเราจึงเปล่ียน simple present perfect เปน present ไดดวยความหมายเดียวกัน เพราะมักเปนภาพปจจุบัน
ท้ังคู 

• I've broken my leg. (My leg is broken now.) 
• Have you read the Bible? (Do you know the Bible?) 
• Some fool has let the cat in. (The cat is in.) 
• Utopia has invaded Fantasia. (Utopia is at war with Fantasia.) 
• Mary has had a baby. (Mary now has a baby.) 
• Our dog has died. (Our dog is dead.) 
• All the wars in history have taught us nothing (We know nothing) 
• My experience at school, all those years ago, has given me a permanent 

hatred of authority. (I hate authority.) 
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present perfect มักมีภาพของส่ิงที่สมบูรณแบบ หรือสําเร็จอยูดวย 
• At last! I've finished! 
• Have you done all the housework? 

ฝรั่งไมใช present perfect ถาไมไดคําถึงถึงปจจุบัน ลองเปรียบเทียบ: 
• I've travalled in Africa a lot. (I know Africa.) 
• Some people think that Shakespeare travalled a lot in Germany. (ไมใช 

Some people think that Shakespeare has travelled . . . เพราะ 
Shakespeare ตายไปนานแลว ไมมีภาพในปจจุบันเลย) 

• We've learnt/learned enough to pass the exam. (The exam is still to 
come.) 

• We learnt/learned enough to pass the exam. (The exam is over.) 
• Look what John's given me! (มองไปที่ของขวัญที่กําลังถืออยู) 
• Who gave you that? (มองไปที่ภาพในอดีต วาใครยื่นของขวัญให) 

ฝรั่งไมใช present perfect ในการเลาเรื่องราว 
• Once upon a time there was a beautiful princess who lived… 

4 เหตุการณที่จบลงแลว: (เปนขาว) 
ฝรั่งมักใช simple present perfect เพื่อใหขาวที่เกิดขึ้น เมื่อไมนานมานี้ (ขาวยังสด ๆ รอน ๆ อยู) 

• And here are the main points of the news again. The pound has fallen 
against the dollar. The Prime Minister has said that the government's 
economic policies are working. The number of unemployed has reached 
five million. There has been a fire . . . 
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ดังนั้น หามใช present perfect เมื่อพูดถึงเหตุการณท่ีส้ินสุดลงแลว ลองเปรียบเทียบ: 
• There has been an explosion at Edinburgh Castle. 
• There was an explosion at Edinburgh Castle last night. (ไมใช There has 
been. . . last night.) 

• I've had a word with the boss, and he says it's OK 
• I had a word with the boss today, and he says it's OK  

ระวัง! ฝรั่งใช present perfect เพื่อเริ่มตน อานหัวขอขาว (เพราะหัวขอยังสด ๆ รอน ๆ อยู), แลวจึงใช simple 
หรือ progressive past tenses เพื่อบอกรายละเอียด เพราะรายละเอียดมันจบไปแลว 

• There has been a plane crash near Bristol. Witnesses say that there 
was an explosion as the aircraft was taking off; . . . 

• The Prime Minister has had talks with President Kumani. During a 
three hour meeting, they discussed the economic situation, and agreed 
on the need for closer trade links between the two countries. 

� สําหรับการใชแบบ American, ดูหัวขอ A009.5 

5 เหตุการณที่ผานมาในอดีตจนถงึปจจุบัน 
ฝรั่งชอบใช simple present perfect สําหรับเหตุการณในอดีต ท่ีดําเนินมาถึงปจจุบัน มักไปกับพวกจําพวก 
before, never, yet, already 

• Have you ever seen a ghost?  
• You've only ever called me 'darling' once.  
• I'm sure we've met before.  
• She's never apologised for anything in her life.  
• 'Has Ben come yet?' 'Yes, and he's already started to make trouble. 

ถาไมมีภาพปจจุบัน หามใช simple present perfect ใหใช simple past แมวาจะมีคํา เชน today, this week 
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ก็ตาม ใหลองสังเกตดูวา ประโยคที่มีคําวา today, this week อาจไมใชภาพปจจุบัน (ครูในเมืองไทยชอบสอน
กันผิด ๆ วาเปนปจจุบันเสมอ) หรือพูดอีกอยางวา simple present perfect มักไมระบุเวลา เพราะถือวาเปนภาพ
ปจจุบัน ถากําหนดเวลาลงไป เชน yesterday หรือ today จะกลายเปน past ทันที ลองเปรียบเทียบ: 

• I've already spoken to the boss about my holiday. หรือ I spoke to the 
boss today about my holiday. (ลื่นหูกวา I've spoken to the boss today. . .) 

• Have you seen John this week? 
• I haven't seen John this week. หรือ I saw John this week, and he says. . 

. (ลื่นหูกวา I've seen John this week . . .)  
� สําหรับการใช present perfect progressive กับเหตุการณท่ีตอเน่ืองจนถึงปจจบุัน ดูหัวขอ A010.3 

� สําหรับการใช tense อื่น ๆ กับ ever, ดูหัวขอ C143 

6 การกระทําซํ้าที่ตอเนือ่งจนถึงปจจุบัน 
คุณสามารถใช simple present perfect เพื่อบอกวา มันไดเกิดขึ้นหลายครั้งจนถึงปจจุบัน 

• I've six letters since lunchtime. 
• How often have you been in love in your life?  

ฝรั่งใช simple present perfect เมื่อตองการบอกวา ใชเวลานานแคไหนจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเขาจะไมใช present 
tense ในแบบนี้อยางเด็ดขาด 

• I've studied hard for years. (ไมใช I study hard forbears.) 
• We've known each other since 1960. (ไมใช We know each other since 

1960.) 
• I've never liked you. 
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• How long have you been a doctor? (ไมใช How long are you a doctor?) 
• We've always lived here. 

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจจใช simple past tense กับคําพวก always, ever และ never แมวามีภาพ
ในปจจุบันก็ตาม โดยเฉพาะชาวอเมริกัน 

• I always knew I could trust you. (หรือ I've always known . . .) 
• Did you ever see anything like that before? (หรือ Have you ever seen . . 

. ?) 
� สําหรับความแตกตางของ for และ since, ดูหัวขอ C159 

� สําหรับประโยคที่มี since, ดูหัวขอ C313 

� สําหรับประโยคอยาง This is the first time I have been here, ดูหัวขอ A009.6 

7 ส่ิงที่เกิดและส้ินสุดแลว โดยไมเก่ียวกับปจจุบัน หามใช present perfect 
ฝรั่งไมใช present perfect กับคําจําพวก yesterday, last week, then, when, three years ago, in 1970. 
เพราะ present perfect มุงไปที่ปจจุบัน แตคําพวกนั้นมุงไปที่อดีต จึงขัดแยงกัน 

• I saw Lucy yesterday. (ไมใช I have seen Lucy yesterday.) 
• Tom was ill last week. (ไมใช Tom has been ill last week.) 
• What did you do then? (ไมใช What have you done then?) 
• She died three years ago. (ไมใช She has died three years ago.) 
• He was born in 1970. (ไมใช He has been born in 1970.) 
� สําหรับการใช just และ just now, ดูหัวขอ C208 
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8 เวลาที่ไมไดบอก 
ฝรั่งใช present perfect เมื่อเปนภาพของคาบเวลาจากอดีตถึงปจจุบัน, แมจะไมระบุเวลาลงไปก็ตาม หรือในอีก
แงหนึ่งเขาไมใช present perfect เมื่อเปนภาพของเวลาขณะใดขณะหนึ่ง ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you seen 'Romeo and Juliet'? (Have you ever seen it? หรือ Have 
you seen the current production?) 

• Did you see 'Romeo and Juliet'? (Did you see the production on TV last 
night?) 

• You've done a lot for me. (. . . up to now) 
• My grandfather did a lot for me. (. . . when he was alive) 

ในบางกรณี, ใชไดท้ัง 2 tense  
• Welcome home! I('ve) missed you.  
• We (have) heard that you have rooms to let. 
� สําหรับ present perfect tense ในประโยคที่เปนอนาคต เชน I'll take a rest when I've finished cleaning the kitchen. 

ดูหัวขอ A029 

A009 Tense: อดีต (5): ระหวาง simple present perfect 
และ simple past 
1 origins 
ฝรั่งใช simple present perfect แมวาเปนเหตุการณในอดีต แตมันใหผลเห็น ๆ อยูในปจจุบัน (ดูหัวขอ 
A008.3) 

• I can't come to your party because I've broken my leg.  
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แตเขาใช simple past tense เมื่อตองการจะสื่อวา ใครหรือส่ิงใด หรือภาวะใด ท่ีเปนผูกระทํา แมวาจะสงผลถึง
ปจจุบันก็ตาม เพราะแบบนี้ เรามุงไปที่อดีตที่เปนตนเหตุ ไมใชผลท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ลองเปรียบเทียบ:  

• Some fool has let the cat in. Who let that cat in? (ไมใช Who has let 
that cat in?)  

• Look what John has given me! Who gave you that watch? (ไมใช Who’s 
given you that watch?)  

ใหอานตัวอยางเพิ่มเติมนี้ดวย: 
• 'Why are you crying?' 'Granny hit me.' (ไมใช . . . 'Granny has hit me.') 
• The Chinese invented paper. (ไมใช The Chinese hauls indented paper.) 
• That's a nice picture. Did you paint it yourself. 
• Some people think that 'Pericles' was not written by Shakespeare. 
• I'm glad you were born. How did you get that bruise? 

2 ความคาดหวัง กับ ความจริงที่เกิดข้ึน 
ฝรั่งใช past tense เพื่อบอกวา เปนไปตามที่คาดไวหรือไม 

• It's not as big as I expected. (ไมใช . . . as I have expected.) 
• You're older than I thought. (ไมใช . . . than I have thought.) 
• But you promised. . . ! (ไมใช But you have promised. . . !) 

3 การใช present perfect กับ เวลาในอดีต 
ครูภาษาอังกฤษที่รูพอสมควรมักจะบอกวา present perfect tense ไมสามารถใชกับ เวลาในอดีตได แบบที่ผม
ไดบอกไวในบทกอนหนาวา ใหใช I have seen him หรือ I saw him yesterday. แตหามใช I have seen 
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him yesterday. ในความเปนจริงแลว ใชไดครับ แตตองดูความเหมาะสม แบบในตัวอยางตอไปนี้ 
• France has detonated a Hiroshima-sized nuclear bomb on Mururoa. 

Idyll in the South Pacific at 17.02 GMT on Wednesday. 
• Police have arrested more than 900 suspected drugs traffickers in 

raids throughout the country on Friday and Saturday. 
• . . . a runner who's beaten Linford Christie earlier this year. 
• A24-year-old soldier has been killed in a road accident while on patrol 

last night. 
• A Iot of the drivers will be thinking about the circuit, because we've 
had some rain earlier today. 

• The horse's trainer has had a winner here yesterday. 
• . . . indicating that the geological activity has taken place a very long 

time ago. 
• Perhaps what has helped us to win eight major awards last year alone . 

. .  
• I have stocked the infirmary cupboard only yesterday. 
• I am pleased to confirm that Lloyds Bank . . . has opened a Home Loan 

account for you on l9th May 1982. 
4 simple past ของขาวหนังสือพมิพ 
หนังสือพิมพบางฉบับอาจใช simple past สําหรับขาวหนาแรก เพ่ือประหยัดเนื้อท่ี เชน: 

• The Swedish prosecutor leading the Olaf Palme murder hunt resigned 
after accusing police chiefs of serious negligence. 

• An unnamed Ulster businessman was shot dead by terrorists . . .  
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• Driving wind and rain forced 600 out of 2,500 teenagers to abandon 
the annual `Ten Tor' trek across Dartmoor. 

5 American English 
ชาวอเมริกันจะใช simple past ในการอานขาว (ไมถูกตองนัก แตก็ใชกัน) 

• Did you hear? Switzerland declared / has declared war on Mongolia! 
(ถาเปนอังกฤษจะพูดวา Have you heard? Switzerland has declared war ...) 

• Uh, honey, I lost (หรือ l've Iost) the keys. (อังกฤษตองใช I've lost... เทานั้น)  
• Lucy just called. (อังกฤษใช Lucy has just called.) 

ใน American English, อาจใช simple past แทน simple present perfect แมจะมีคําพวก already, yet, 
ever และ before อยูก็ตาม โดยสวนตัวแลว ผมถือวาไรการศึกษา อเมริกันที่เปนผูดีโดยเฉพาะทางเหนือ ๆ จะไม
ใชกัน และผมแนะนํา ใหคุณไมควรใชแบบนี้ 

• Did you eat already? (หรือ Have you eaten . . . ? ) (ในอังกฤษ มีใชแต Have you 
eaten already?) 

• I didn't call Bobby yet. (หรือ I haven't called . . .) (ชาวอังกฤษใชแต I 
haven't called . . .) 

� สําหรับการใช tense ที่มี just, ดูหัวขอ C208 

� สําหรับความแตกตางระหวาง British-American, ดูหัวขอ B036 

6 ขอเตือนใจ 
อยาไปจําที่ครูบางคนชอบบอกนักเรียนวา present perfect กับคําที่ใชบอกเวลาที่แนนอน ลองดูยกอยางแยง
ตอไปนี้ : 
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• I've lived here for exactly three years. (present perfect กับเวลาที่
แนนอน) 

• Once upon a time, a little girl lived with her mother in a lonely house in 
a dark forest. (simple past กับเวลาที่ไมแนชัด) 

และอยาไปจําวา ขึ้นกับวาการกระทํานั้นส้ินสุดหรือเปลา ลองเปรียบเทียบ: 
• That cat has eaten your supper. (ส้ินสุดแลว ใช present perfect ได) 
• I ate the last of the eggs this morning (ส้ินสุดแลว ใช simple past ก็ได) 

และอยาไปจําวา simple present perfect กับเหตุการณท่ีเพิ่งเกิด สวน simple past ใชกับเหตุการณเกาแก ลอง
เปรียบเทียบ: 

• The French revolution has influenced every popular radical movement 
in Europe since 1800. (เกิดเมื่อ 200ปท่ีแลว แตจะใช present perfect ก็ได เพราะเรา
มุงมาที่ปจจุบัน) 

• Ann phoned five minutes ago. (เมื่อไมนานมานี้ ก็ใช simple past ได เพราะมุงไปที่
ภาพของ Ann ในอดีต) 

ใหนึกถึงภาพ แบบที่ผมสอน คุณจะไมมีความขัดแยงเลย 

7 this is the first time 
ฝรั่งใช simple present perfect tense ในประโยค This is the first time. I have done something. 

• This is the first time that I've heard her sing. (ไมใช This is the first 
time that I hear her sing.) 
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• This is the fifth time you've asked me the same question. (ไมใช This is 
the fifth time you ask. . .) 

• That's the third cake you've eaten this morning.  
• It's one of the most interesting books I've ever read.  

เมื่อเราพูดถึงอดีต, ฝรั่งใช past perfect tense 
• It was the third time he had been in love that year. (ไมใช . . . the third 

time he was in lone. . .) 
� สําหรับ tense ที่มี since, ดูหัวขอ C313 

� สําหรับ present perfect และ simple present passives กับ similar meanings เชน The shop has been/is closed., ดู
หัวขอ A154 

A010 Tense: อดีต (6): present perfect progressive 
tense 
1 รูปแบบ 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I have been working. Have I been working?  I have not been 

working 
You have been 
working. 

Have you been 
working? 

You have not been 
working. 

2 การใชงาน โดยพ้ืนฐาน 
ฝรั่งใช present perfect progressive, เมื่อพูดถึง สถานการณท่ีเริ่มตนในอดีต และปจจุบันก็กําลังดําเนินอยู 
หรือถาจะหยุดลงแลว แตยังมีผลปรากฏอยูในปจจุบัน  
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• I've been keeping the bread in the top cupboard - is that OK?  
• Sorry I'm late. Have you been waiting long?  
• 'You look hot.' 'Yes, I've been running' 

ฝรั่งไมใช present perfect progressive กับเหตุการณท่ีส้ินสุดลงไปแลว 
• 'You look tired.' 'Yes. I was cycling non-stop until five.' (ไมใช . . . 'I've 
been cycling non stop until five o'clock.') 

3 present perfect progressive กับ present 
ท้ัง present perfect progressive และ present simple หรือ present progressive สามารถใชพูดถึง
สถานการณท่ีเริ่มในอดีตและยังคงดําเนินอยูได แตตางกันที่ present perfect progressive มุงเนนวาถึงปจจุบัน 
เมื่อเราพูดถึงสถานการณท่ีกําลังส้ินสุด หรืออาจเปล่ียนแปลง, หรือเมื่อเราพูดถึงวามันยาวชาเพียงใด ใหลอง
เปรียบเทียบ:  

• I have violin lessons every two weeks. 
•  I've been having violin lessons every two weeks, but I think I'll make 

it every week from now on. 
•  Who is she talking to? 'Sorry I'm late, darling' 'That's all right. I've 
been talking to this nice boy.'  

• It's raining again. 
• It's been raining since Christmas. (ไมใช It's raining since Christmas.)  
• Are you learning English? 
• How long have you been learning English? (ไมใช How long are you 
learning English?)  
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• I hear you're working at Smiths. Yes, I've been working there for 
about three months. (ไมใช . . . I'm working there for about three 
months.') 

� สําหรับความแตกตางของ since และ for ในสถานการณแบบน้ี, ดูหัวขอ C159 

4 progressive ใชเพ่ือเนนวา กระทําอยางตอเนื่อง ใชเวลา 
present perfect tenses (ท้ัง simple และ progressive) สามารถใชกับเหตุการณท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน และมีผลถึง
ปจจุบัน แตตางกันตรงที่ present perfect progressive มุงไปที่ action หรือ situation , ท่ีตอเนื่อง (อาจยังไม
ส้ินสุด) สวน simple present perfect, เนนวาส้ินสุดลงแลว อยางที่เห็นในปจจุบัน ลองเปรียบเทียบ:  

• I must have a bath. I've been gardening all afternoon. (กิจกรรมกระทํา
ตอเนื่อง มิไดหยุด) 

• I've planted a lot of new rose bushes. (มุงไปที่ผลการกระทํา)  
• I've been reading your book. (เนนวากระทําตอเนื่อง) 
• I've read your book. (เนนวาอานเสร็จแลว)  
• I've been learning irregular verbs all afternoon. (อานอยางตอเนื่อง) 
• I've learns all my irregular verbs. (เนนวาส้ินสุดลงแลว)  
• Sorry about the mess I've been painting the house. (มุงไปที่กิจกรรมที่
ตอเนื่อง) 

• I've painted two rooms since lunchtime. (เนนวาส้ินสุดแลว) 
• Who's been sleeping in my bed? (เนนวามันใชเวลานาน อาจเปนเพราะเสียงกรนดัง
ตลอดคืน) 
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• I think she's slept enough - I'll wake her up. (เนนวา นอนเสร็จเรียบรอยแลว) 
5 progressive กับ simple: การกระทําที่ซ้ําซาก 
ฝรั่งอาจใช the present perfect progressive เมื่อพูดถึงการกระทําที่ซํ้าซากได แตหามใช ถารูวามันเกิดข้ึนบอย
แคไหน ลองเปรียบเทียบ: 

• I've been playing a lot of tennis recently. 
• I've played tennis three times this week. 

6 progressive กับ simple: ชั่วคราวกับถาวร 
ฝรั่งใช present perfect progressive กับการกระทําช่ัวคราว (คือมีภาพวาไมเปล่ียนไปทําอยางอื่นเลย) สวนการ
กระทํายาวนานข้ึนหรือถาวร จะใช simple present perfect ลองเปรียบเทียบ:  

• That man has been standing on the corner all day. (ยืนอยูไดท้ังวัน) 
• For 900 years the castle has stood on the hill above the village. 
• I haven't been working very well recently. 
• He hasn't worked for years.  
• I've been living in Sue's pat for the last month. 
• My parents have lived in Bristol all their lives.  

ในบางกรณี อาจใชไดท้ัง present progressive perfect (เนนวาตอเนื่องไมหยุด) และ present simple 
perfect (ไมเนน) โดยใหภาพที่ตางกันเล็กนอย 

• It's been raining / it's rained steadily since last Saturday. 
• Harry has been working / has worked in the same job for thirty 

years. 
ฝรั่งใช progressive เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่อง หรือมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง, แมวาการพัฒนา



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

ดังกลาวจะเปนส่ิงที่ถาวรไปแลวก็ตาม 
• Scientists believe that the universe has been expanding stead fly 

since the beginning of time. 
7 กริยา non-progressive 
กริยาบางตัวไมใชใน progressive (ดูหัวขอ A145), แมวาจะใหความหมายที่ดี เมื่อแปลเปนไทยก็ตาม  

• I've only known her for two days. (ไมใช I've only been knowing her. . .)  
• She had a cold since Monday. (ไมใช She's been having a cold . . .) 

A011 Tense: อดีต (7): การใช past perfect tense 
1 รูปแบบ 
simple past perfect 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I had worked. had I worked? I had not worked. 
you had worked. had you worked? You had not worked. 

 
past perfect progressive 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 
I had been 
working. 

had I been working?  I had not been working. 

you had been 
working. 

had you been working? you had not been 
working. 

� สําหรับ passives เชน The work had been done., ดูหัวขอ A147 
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2 การใช simple past perfect 
ความหมายพื้นฐานของ simple past perfect ก็คือ อดีตที่เกิดข้ึนกอนอดีตอื่น ๆ และเสร็จสมบูรณแลวในอดีต 

• I realised that we had met before. (ไมใช I realised that we met 
before.) (ไมใช I realised that we have met before.) 

• When I arrived at the party, Lucy had already gone home. (ไมใช . . . 
Lucy already went home.) (ไมใช . . . Lucy has already gone home.) 

past perfect มักพบกับการใชกับกริยาที่เปนการพูดหรือคิดในอดีต 
• I told her that I had finished. (ไมใช . . . that I (have) finished.) 
• I wondered who had left the door open. 
• I thought I had sent the cheque a week before. 
� สําหรับประโยคอยาง I arrived before she had finished unpacking. (past เกิดกอน past perfect), ดูหัวขอ C071.3 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ indirect speech (การกลาวถึงคําพูด), ดูหัวขอ A137 

3 การใช past perfect progressive 
ฝรั่งใช past perfect progressive เมื่อพูดถึงการกระทําที่กินเวลา หรือตอเนื่อง และไดจบลงอยางสมบูรณแลว
ในอดีต 

• At that time we had been living in the caravan for about six months. 
• When I found Mary, I could see that she had been crying. (แสดงวาได
หองไหมาพักใหญแลว ตอนที่ไปพบนั้น ไดหยุดรองไหแลว) 
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4 ความแตกตางระหวาง progressive กับ simple 
ฝรั่งใช progressive tense กับเหตุการณท่ีปกติเกิดกันแคช่ัวคราว สวนเหตุการณท่ียาวนานกวา หรือถาวรจะใช 
simple tense (มีภาพที่ตางกันอยู) ลองเปรียบเทียบ: 

• My legs were stiff because I had been standing still for a long time. 
• They lived in a castle which had stood on a hill above the village for 

800 years 
Progressive เนนไปที่ความตอเนือ่งของการกระทํา สวน simple tense มีภาพที่ไมกินเวลา ลองเปรียบเทียบ: 

• I had been reading science fiction, and my mind was full of strange 
images. 

• I had read all my magazines, and was beginning to get bored. 
กริยาบางตัว ไมใชใน progressive form (ดูหัวขอ A145), แมวาความหมายจะใหก็ตาม 

• I hadn't known her for very long when Begot married. (ไมใช I hadn't 
been knowing her...) 

5 การใช time conjunction เชน before, after 
คุณสามารถใช time conjunction เมื่อพูดถึงการกระทํา 2 ช้ิน 

• After he (had) finished his exams he went to Paris for a month. 
• She didn't feel the same after her dog (had) died. 
• As soon as I (had) put the phone down it rang again. 

past perfect ทําใหการกระทําแรก แยกเปนอิสระจากอันที่สอง คือเนนวาเหตุการณแรกส้ินสุดอยางสมบูรณแบบ
แลว เหตุการณท่ี2 จึงคอยเกิดข้ึน ไมไดข้ึนแบบทันทีทันใด ลองเปรียบเทียบ: (when ในที่นี้แปลวา after) 
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• When I had opened the windows I sat down and had a cup of tea. (ไมใช 
When I opened the windows is at down...) 

• When I opened the window the cat jumped out. (ลื่นหูกวา When I had 
opened the windows . . . ซ่ึงแปลวา พอเปดประตูท้ังบานเรียบรอยแลว แมวก็โดนเขามา ฟง
แลวมันขัดกับหลักธรรมชาติ ท่ีปกติ ยังไมทันจะเปดทั้งบาน แมวก็โดนเขามาแลว) 

• When I had written my letters I did some gardening. (ไมใช When I 
wrote my letters I did some gardening.) 

• When I wrote to her, she came at once. (พอเขียนไปหาเธอ เธอก็มาเลยทันที) 
6 ความหวังที่ไมเปนจริง หรือส่ิงที่ไมมีวนัเกิดขึ้นได 
ฝรั่งใช past perfect ความหวังที่ไมเปนจริง หรือส่ิงที่ไมมีวันเกิดข้ึนได 

• I had hoped we would be able to leave tomorrow, but it's beginning to 
look difficult. 

• He had intended to make a cake, but he ran out of time.  
นิยมใช past perfect สามารถใชกลาวถึงเหตุการณในอดีตที่ไมไดเกิดข้ึนจริง โดยใชหลัง if, wish และ would 
rather 

• If I had gone to university I would have studied medicine. 
• I wish you had told me the truth. 
• I'd rather she had asked me before borrowing the car. 

7 แบบนี้หามใช past perfect 
หามใช Past perfect tense แคเพียงเพื่อบอกวา มีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งที่ผาน ๆ มา เพ่ือแสดงผลที่เห็นในปจจุบัน 
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• General Cary, who commanded a parachute regiment for many years, is 
now living in retirement. (ไมใช General Cary, who had commanded . . .) 

• I left some photos to be developed. Are they ready yet? (ไมใช I had 
left some photos. . .) 

 

A012 Tense: อนาคต (1): พื้นฐาน 
ฝรั่งอาจอางถึงอนาคตไดหลายวิธี ไดแก 
1 present tense 
เมื่อพูดถึงเหตุการณในอนาคต ท่ีไดวางแผนหรือตัดสินใจไวแลว, หรือคิดวาเกิดขึ้นแน ๆ , ฝรั่งชอบใช present 
tense โดยเฉพาะ continuous tense (สําหรับรายละเอียดของ tense แบบนี้ ดูหัวขอ A013.) 

• I'm seeing John tomorrow. 
• What are you doing this evening? 

หรือเปนทางการขึ้นมาหนอย จะใช to be going to (สําหรับรายละเอียดของโครงสรางดูหัวขอ A013) 
• Sandra is going to have another baby. 
• When are you going to get a job?  

ในกรณีท่ีเหตุการณในอนาคตเปนกฎเกณฑ ฝรั่งใชเพียงแค simple present (สําหรับรายละเอียดของโครงสรางดู
หัวขอ A016) 

• The train leaves at half past six tomorrow morning 
2 shall/will 
เมื่อฝรั่งจะใหขอมูลอนาคต, หรือทํานายเหตุการณในอนาคต ท่ียังไมแนนนอนวาจะเกิด 100% เขาใช will / 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

shall + infinitive (คนอเมริกันไมคอยใช shall, สําหรับรายละเอียดของโครงสรางดูหัวขอ A014) 
• I will/shall probably be home late tonight. 
• Nobody will ever know what happened to her. 
• I think Liverpool will win. 

ฝรั่งอาจใช will/shall เปนการแสดงความใสใจตอผูอื่น เปนตนวา ในการ offer, request, threat, promise 
และบอกการตัดสินใจ สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A015. 

• Shall I carry your bag? 
• I'll hit you if you do that again. 
• I'll phone you tonight. 
• 'You can have it for $50.' 'OK I'll buy it.' 

3 วิธีอื่นที่จะพูดถงึอนาคต 
ฝรั่งอาจใช future perfect เพื่อบอกวา ส่ิงนั้นสามารถเสร็จส้ิน หรือสําเร็จไดในเวลาที่แนนอน (สําหรับ
รายละเอียดของโครงสรางแบบนี้ดูหัวขอ A017) 

• By next Christmas we'll have been here for eight years.  
เขาใช future progressive เพื่อบอกวาส่ิงนั้นจะดําเนินการในเวลาที่กําหนด (สําหรับรายละเอียดและการใชใน
แงอื่นของ tense แบบนี้ ดูหัวขอ A018) 

• This time tomorrow I'll be lying on the beach.  
ฝรั่งใช be about + infinitive เพื่อบอกวาเหตุการณของอนาคตนั้นอยูใกลมาก (สําหรับรายละเอียดดหูัวขอ 
C004) 

• I think the plane's about to takeoff: Is your seat belt done up? 
ฝรั่งใช be + infinitive เพื่อบอกแผนหรือกําหนดการ หรือใหคําแนะนํา (สําหรับรายละเอียดดหูัวขอ A084) 
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• The President is to visit Beijing in January.  
• You're not to tell anybody about this. 

4 'อนาคตของอดีต' 
เมื่อในอดีตมีการพูดถึง เหตุการณในอนาคต, ฝรั่งจะทําโครงสรางอนาคตใหเปนอดีต สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ 
A019 

• I knew she would arrive before long.  
• Something was going to happen that was to change the world. 

5 ประโยคยอย (subordinate) 
ฝรั่งไมใช will + infinitive ในประโยคยอย เขาใชแค present tense (รายละเอียด, ดูหัวขอ A029) 

• Phone me when you have time. (ไมใช . . . when you'll have time.)  
• I'll think of you when I'm lying on the beach next week. (ไมใช . . . when 
I'll be lying on the beach . . .)  

• I'll follow him where ever he goes. (ไมใช ... whenever he’ll go.)  
• You can hare anything I find. (ไมใช . . . any thing I'll find.) 

 

A013 Tense: อนาคต (2): be doing/going 
1 be doing 
เมื่อฝรั่งนึกถึง การกระทําในอนาคต ท่ีเปนภาพในปจจุบัน คือคิดวามันเกิดข้ึนแน ๆ หรือกําลังอยูบนเสนทางของ
เหตุการณท่ีจะเกิด 

• 'What are you doing this evening?' 'I'm washing my hair.'  
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• Look at the sky. It's going to rain. 
ระวัง! ฝรั่งที่มีการศึกษาจะไมใช simple present ในการกลาวถึงอนาคต สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A016. (คน
มีการศึกษาจะไมพูดวา What do you do this evening?) 

2 be doing : ใชกับกําหนดการ 
เมื่อพูดถึง กําหนดการที่จะตองทํา คือกําหนดเวลาและสถานไวแลว ฝรั่งใช be doing (นักไวยากรณเรียกวา 
present progressive) 

• We're going to Mexico next summer.  
• I'm seeing Larry on Saturday.  
• Did you know I'm getting a new job?  
• What are we having for dinner?  
• My car's going in for a service next week.  

ระวัง ฝรั่งชอบใชในรูปของ ”กําลัง” มากกวาคนไทย “จะเริ่ม หรือ เพ่ิงเสร็จ” ฝรั่งก็ใช “กําลัง” =be doing 
• Are you coming to the club? (กําลังแตงตัวอยู ก็พูดได) 
• Get your coat on! I'm taking you down to the doctor! (ยังไมทันใสเส้ือ ก็พูดได) 
• I'm just popping out to the post office. Back in a minute. (เพิ่งเสร็จ ก็พูดได) 

3 be going to do: แผนงาน 
แทนการใช will do ถาฝรั่งเนนวาจะทําแน ๆ หรือ เกิดแน ๆ เขาจะใชรูป be going to do แทน ซ่ึงแฝงไววา ได
ตัดสินใจดีแลว  

• We're going to get a new car soon. (แสดงวา คิดมาดีแลว วาจะถอยรถจากโชวรูม) 
• John says he's going to call in this evening  
• When are you going to get your hair cut?  
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• I'm going to keep asking her out until she says 'Yes'.  
• I'm going to stop him reading my letters if it's the last thing I do. 

4 be going to do กําลังจะ 
คนไทยชอบพูดกันนัก “กําลังจะ” ในภาษาอังกฤษคือ be going to do ใชเมื่อ “ใกลจะทํา หรือ ใกลจะเกิด” 

• Sandra's going to have another baby in June.  
• Look at the sky. It's going to rain. 
• Look out! We're going to crash! 

5 doing กับ be going to do 
a กําหนดไวแลว / อยากทํา 
การใช doing มีภาพในแงท่ี “กําลังทําอะไร ณ เวลานั้น” (มักมีเวลากํากับไว หรือละในฐานที่เขาใจ) สวน be 
going to do มีภาพในแงท่ี “ส่ิงที่จะทําไดคิดไวแลว” ลองสังเกตด:ู  

• Are you doing anything this weekend ? (ถามส่ิงที่คิดไว - ลื่นหูวา Are you 
going to do anything this weekend ?) 

• Are you going to do anything about that letter from the tax people? 
(อยากรูวาตัดสินใจไววาจะทําอยางไร - ซ่ึงล่ืนหูกวา Are you doing anything about 
that letter . . .) 

• Who's cooking lunch? (เตรียมใครไวแลวหรือยัง)  
• Who's going to cook lunch? (ตกลงใครทํากันแน)  
• I'm seeing Phil tonight. (ยังไงก็ไดเจอแน) 
• I'm really going to tell him what I think of him. (แสดงวา ไดคิดไวแลววาจะ
ถาม - ไมใช I'm really telling him. . .) 
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• I'm getting a new job. (เขารับเขาทํางานแลว แครอวันเริ่มงาน)  
• I'm going to get a new job. (แสดงวา ตัดสินใจออกลาออกไวแลว และสมัครไวหลายที่
แลว) 

b เหตุการณที่คาดวาจะเกิด (ควบคุมไมได) 
ตองใช be going to happen 

• Things are going to get better soon. (ไมใช Things are getting better 
soon.) 

• He's going to have an accident one of these days. (ไมใช He's having an 
accident one of these days.) 

• It's going to snow before long (ไมใช It's snowing before long) 
c สิ่งที่จะเกิดอยางถาวร 
ฝรั่งใช is going to ไมใช be doing ลองเปรียบเทียบ:  

• Our house is getting / is going to get new windows this winter.  
• Their new house is going to look over the river. (ไมใช Their new house 
is looking over the river.) 

6 คําส่ัง และคําปฏิเสธ 
ใชไดท้ังคู  

• You're finishing/going to finish that soup if you sit there all 
afternoon!  

• She’s taking/going to take that medicine whether she likes it or not!  
• You're not playing/going to play football in my garden.  
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• You're not wearing/going to wear that skirt to school  
แตการปฏิเสธ นิยมใช doing เพราะใหความรูสึกวาผูกระทาํไมไดต้ังใจมากอน  

• I'm sorry, you're not taking my car.  
• I'm not bloody well washing your socks! 

7 gonna 
ในภาษาพูดโดยเฉพาะใน American English, เขาใชคําวา gonna “ก็อนนะ” แทน going to  

• Nobody's gonna talk to me like that. 
� สําหรับ will และ shall, ดูหัวขอ A014 - A015.  

� สําหรับ was going to, has been going to ดูหัวขอ A019. 

A014 Tense: อนาคต (3): การใหขอมูล 
1 รูปแบบ 
ประธาน + will + กริยาชอง 1 (Infinitive) 

• คําถาม: Will I? Will you? 
• ปฏเิสธ: I will/shall not, you will not 
• ถามเชิงปฏิเสธ: Will you not? หรือ Won't you? 
• รวบคํา: I'll, you'll, won't 

ชาวอังกฤษ ใช I shall ก็เหมือน I will (ขอยกเวน, ดูหัวขอ A015.) แตสําหรับชาวอเมริกัน มักไมใช shall หรือ
ถาใช หมายถึง ถามดวยความสุภาพมาก เชน Shall we go? (ไปไดหรือยัง) 

� สําหรับ การออกเสยีงของ shall และ will, ดูหัวขอ B011. 

� สําหรับ การใช will, ดูหัวขอ C377. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

2 การใหขอมูลของอนาคต 
ฝรั่งใช will เพื่อถามขอมูลในอนาคต 

• We will need the money on the 15th. 
• It'll be spring soon. 
• All the family will be at the wedding 
• In another thirteen minutes the alarm will go off. This will close an 

electrical contact, causing the explosive to detonate. 
• She'll be here in a couple of minutes. 

ฝรั่งชอบใช will เพื่อจะบอกวา เขาคาดการณวาอยางไร 
• Tomorrow will be warm, with some cloud in the afternoon. 
• Who think will win on Saturday? 
• I will/shall be rich one day. 
• You'll never finish that book. 

ระวัง! การขึ้นประโยคดวย Will you . . . ? อาจไมใชคําถาม แตเปนการให การสั่ง ก็ได (รายละเอียด ดูขอยอยท่ี 
8) 
3 ใชกับเงือ่นไง 
ถาทําอยางนี้ ก็จะเกิดอยางนั้น  

• He'll have an accident if he goes on driving like that.  
• If it rains the match will be canceled. 
• Look out -you'll fall/ (If you're not more careful)  
• 'Come out for a drink.' 'No, I'll miss the film on TV.'  
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• Don't leave me. I'll cry! 
4 'คง(จะเปน)' 
ฝรั่งใช will ในกรณีท่ีเดาเอา  

• Don't phone them now- they'll be having dinner.  
• 'There's somebody at the door.' 'That'll be the postman.' 
•  As you will have noticed, there is a new secretary in the front office.  
• It's no use expecting Barry to turn up. He'll have forgotten. 

5 ส่ังแบบทหารผูด ี
คําส่ังที่ ท่ีไมทําใหเปนการกดข่ีคือ ส่ังแบบจะตองใหเกิด (ทหารฝรั่งเขาสั่งกันแบบนี้)  

• The regiment will attack at dawn. (กองพันจะโจมตีเมื่อรุงสาง) 
• You will star- work at six o'clock sharp. (อยากรุงก็มาทํางาน 6 โมงตรงเวลา) 

6 จะใส will ดีไหม 
มันขึ้นอยูวา เราจะเนน present idea หรือไม ลองเปรียบเทียบ:  

• What will you do next year?  
• What are you doing next year?  
• What are you going to do next year? 
• All the family will be there.  
• All the family are going to be there.  
• If your mother comes, you'll have to help with the cooking.  
• If your mother comes, you're going to have to help with the cooking.  
• You won't believe this. You're not going to believe this.  
• Next year will be different.  
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• Next year is going to be different. 
7 ความแตกตาง 
ฝรั่งชอบใช present tense เมื่อกลาวถึงเหตุการณ อนาคตที่ยังมองไมเห็น (เห็นแตปจจุบัน) ลองเปรียบเทียบ: 

• I'm seeing Janet on Tuesday. (ไมตองตัดสินใจอะไรทั้งนั้น) 
• I wonder if she'll recognize me. (ไมมีอะไรเปนปจจบัุน)  

ในการทํานาย, ฝรั่งใช going to เมื่อมีหลักฐานมาใหเห็น เรียกวา 95% ขึ้นไป เชน ตารางนัดหมาย, กอนเมฆสีดํา
บนทองฟา(ฝนมาแลว) ถาไมมีหลักฐาน หรือมี แตมองไมเห็น เชน ความเช่ือในหัว ทฤษฎี การคํานวณ จะใช will 
นี่คือเห็นผลวา ทําไม เวลาฝรั่งกลาววาส่ิงเลว ๆ ของคนอื่น จะใช will เพราะมันดูไมเปนการสาบแชง แคดาตาม
ทฤษฎี ลองเปรียบเทียบ:  

• Look out - we're going to crash! (มีหลักฐานใหเห็น)  
• Don't lend him your car. He's a terrible driver - he'll crash it. (คาดการณ
เฉย ๆ ไมไดสาบแชง วาจะตองจริงแท 100% แคดาตามความนาจะเปน) 

• I've just heard from the builder. That roof repair's going to cost 
$7,000. (มีใบวางบิลอยูในมือ ซ่ึงแนนอน100%)  

• I reckon it'll cost about $3,000 to put in new lights. (แคกะ ๆ เอา ไมได
คํานวณจริง) 

• Alice is going to have a baby. (ก็เห็นวาทองปองอยู)  
• The baby will certainly have blue eyes, because both parents have. (คาด
วาสีของดวงตาคงเปนสีฟาเหมือนพอแม แตไมมีหลักฐานแนนอน) 
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8 การใชในแงอ่ืนของ shall กับ will 
ฝรั่งใช will ตั้งแต คําขอ คําเสนอ คําส่ัง คําเชิญ คําใหสัญญา (สําหรับเหตุผล ดูหัวขอ A015) 

• Shall I open a window? 
• Will you get here at nine tomorrow, please? 
• I’ll break his neck! 

9 will you . . . ? 
ใชถามขอมูล 

• How soon will you know your holiday dates? 
• Will you be here next week? 

Will you do something ใชถายทอดคําส่ัง 
• Will you do the shopping this afternoon, please? 

ถาจะถามแผนงานของคนอื่น ฝรั่งใช be doing (รายละเอียดเรื่อง tense นี้ ดูหัวขอ A013) หรือ will be doing 
(ดูหัวขอ A018) 

• Are you doing the shopping this afternoon? 
• Will you be doing the shopping... ? 
� สําหรับโครงสรางพวก This is the last time I'll..., ดูหัวขอ C210.5 

A015 Tense: อนาคต (4): will (interpersonal uses) 
1 ระหวาง shall กับ will 
ฝรั่งใช will และ shall เพื่อบอกส่ิงที่จะเกิดในอนาคต ไดแก offer, promise, order  
ใช will บอกคําอวยพร หรือความตองการ เชนเดียวกับ wish, want 
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ใช shall บอกความปรารถนา shall เชนเดียวกับ should 
2 คําตกลงใจ: ใช will 
ฝรั่งใช will เพื่อบอกส่ิงที่ตัดสินใจ เพ่ือตกลงทําอะไรสักอยางหนึ่ง 

• OK. We'll buy the tickets if you'll buy supper after the show. 
• 'The phone's ringing. ' I'll answer it' (ไมใช I'm going to answer it.") 
• 'Remember to phone Joe, won't you?' 'Yes, I will.' 

ฝรั่งไมใช shall เพื่อบอกคําตกลงใจแบบขางตน 
• 'You can have it for $50.' 'OK. I'll buy it.' (ไมใช '... I shall buy it.') 

ระวัง หามใช simple present ในการบอกคําตกลงใจ 
• I think I'll go to bed. (ไมใช I think I go to bed.) 
• 'There's the doorbell. 'I'll go.' (ไมใช ... ‘I go.’) 

ฝรั่งใช be going to กับส่ิงที่ตัดสินใจไวแลว (รายละเอียดดู A013). 
• Well, we've agreed on a price, and I'm going to buy it. 

ถาฝรั่งจะเนนวา ตองทําใหได ก็จะ stress ท่ีคําวา will 
• I will stop smoking!  
• I really will! 

3 รูปปฏิเสธ: won't 
will not หรือ won't ใชปฏิเสธ เชน 

• I don't care what you say, I won't do it. 
• The car won't start. 
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หมายเหตุ ผูดีอังกฤษ อาจใช I shan't คือ I shall not ซ่ึงปจจุบันไมคอยพบแลว 
4 ถามความเห็น: ใช shall 
ถามเพ่ือขอความเห็น จะใช shall l… หรือ shall we… (โดยเฉพาะใน British English)  

• Shall I open a window? (ไมใช Will I open a window?)  
• Shall I carry your bag?  
• What time shall we come and see you?  
• What on earth shall we do?  
• Shall we go out for a meal ? 
•  Let's go and see Lucy, shall we? 

5 ส่ัง: ใช will 
ถาฝรั่งใช Will you . . . ? จะมีภาพของคําส่ังหรือบอกใหทํา (แบบผูด)ี ไมใชการขอรอง คนไทยตองระวังใหดี 
อยาไปสั่งใครเขา  

• Will you get me a newspaper when you're out? (ไปเอาหนังสือพิมพมาใหหนอย 
จะไดไหม) 

• Will you be quiet, please! (เงียบหนอยจะไดไหม) 
• Make me a cup of coffee, will you? (ชงกาแฟใหฉันหนอยจะไดไหม) 

ไมคอยปรากฏในอเมริกา นอกจากส่ังเด็ก ๆ หรือส่ังแบบทหาร 

6 สัญญา: ใช will 
ฝรั่งใช will ในการใหสัญญาวาจะทํา (ชาวอังกฤษอาจใชshall แทน) 

• I'll hit you if you do that again.  
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• You'll supper for this!  
• I promise I won't smoke again. (ไมใช I promise I don't smoke. . .) 
• I shall give you a teddy bear for your birthday. 
• I'll phone you tonight. (ไมใช I phone...)  

ในภาษาคนแก (ทางการมาก ๆ ) ฝรั่งอาจใช shall กับ you และ he/she ในแง should 
• You shall have all you wish for.  
• He shall regret this. 

7 คําตกลง: shall 
ในภาษาทนายความ คือในสัญญาทางกฎหมาย ทนายฝรั่งใช shall ซ่ึงมีภาพของ การทําตามขอตกลง มีภาพวา 
“ยอม” ซ่ึงภาษาชาวบานก็คือ must 

• The hirer shall be responsible for maintenance of the vehicle. (ผูเชายอม
รับผิดชอบตอการบํารุงรักษายานพาหนะนี้) 

สําหรับรายละเอียดของคําขอรอง, ดูหัวขอ B042 
สําหรับรายละเอียดของ will และ shall ใน indirect speech, ดูหัวขอ A137.7 

A016 Tense: อนาคต (5): simple present 
1 ตารางเวลา 
ฝรั่งมีนิสัยตรงตอเวลา ตารางเวลาจึงเปนส่ิงที่แนนอน เขาจึงใชแค simple present แมวาจะเกิดในอนาคตก็ตาม 

• The summer term starts on April 10th. 
• What time does the bus arrive in Seattle? 
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• My plane is at three o'clock. 
• Are you on duty next weekend? 

2 ในประโยคยอย ไมตองมี will 
ในประโยคยอย หลังคําพวก what, where, when, until, if than (สําหรับรายละเอียดดานโครงสราง ดูหัวขอ 
A029) 

• I'll tell you what I find out. (ไมใช . . . what I'll find out.) 
• She'll pay us back when she gets a job. (ไมใช . . . when she will get a 

job.) 
3 แงอ่ืน 
สวนใหญไมมีอะไรตองหวงเรื่องนี ้

• Lucy's coming for a d rink this evening (ไมใช Lucy comes . . .) 
• I promise I'll phone you this evening (ไมใช I promise I phone you this 

evening.) 
• 'There's the doorbell' 'I'll go.' (ไมใช . . . 'I go.')  

มีการใช simple present ใชกับอนาคต ในคําแนะนํา เพราะส้ันดี 
• So when you get to London you go straight to Victoria Station, you 
meet up with the others, you get your ticket from Ramona and you 
catch the 17.15 train for Dover. OK? 

• Well, what do we do now?  
• Where do I pay? 
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A017 Tense: อนาคต (6): will have done 
ฝรั่งใช future perfect เพื่อส่ือภาพที่วา เมื่อถึงตอนนั้น จะทําเสร็จส้ิน 

• By next Christmas we'll have been here for eight years. 
• The builders say they'll have finished the roof by Tuesday.  

ฝรั่งใชในรูป doing เพื่อส่ือวา การกระทํามีความตอเนื่องอยู 
• I'll have been teaching for twenty years this summer. (หรือ I’ll have 

taught. . .) 
ฝรั่งใช will have . . . to 'ทํานายปจจุบันt' (โครงสรางนี้ ดูหัวขอ A014.4) – เพื่อพูดส่ิงที่คิดหรือเดา วานาจะ
เกิด 

• It's no use phoning - hen have left by now. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ perfect form, ดูหัวขอ A033 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ รูป doing (ตอเน่ือง), ดูหัวขอ A144 

A018 Tense: อนาคต (7): will doing 
1 จะกระทําอยางตอเนื่อง 
ฝรั่งใช will doing (future progressive) เพื่อส่ือวา ส่ิงนั้นกระทําอยางตอเนื่อง (going on) ในชวงเวลา
ดังกลาวของอนาคต 

• This time tomorrow I'll be lying on the beach. 
• Good luck with the exam. We'll be thinking of you.  

ฝรั่งอาจใช will doing โดยไมได หมายถึง กําลังทําจริง ๆ ในตอนนั้น แตตองการส่ือวา มันเกิดแน ๆ  เชน 
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• Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making 
at the same time next week. 

• You'll be hearing from my solicitors. 
• I'll be seeing you one of these days, I expect. 

3 ทําใหสุภาพ 
บางครั้งฝรั่งใช will doing เพราะมันฟงดูสุภาพกวาใช will do เพราะหมายถึง 'What have you already 
decided?', คือคุณตัดสินใจไวแลว ก็พูดมาไดเลย มีนัยวา ผูพูดไมไดตองการไปกดดันหรือโนมนาวใด ๆ ลอง
เปรียบเทียบ: 

• Will you be staying in this evening? (สุภาพมาก แปลวา 'I simply want to 
know your plans' อยากรูวาอยากอยูตอไหม) 

• Are you going to stay in this evening? (แสดงวาอยากไดคําตอบ ใหชัดเจน) 
• Will you stay in this evening? (ตอบมาเดี๋ยวนี้ วาจะอยูหรือไม เปนคําส่ังใหตอบ ใชถาม
เด็ก ๆ อยาไปถามฝรั่งแบบนี้เปนอันขาด) 

ในภาษาพิธีการ ฝรั่งใช shall you do 

2 'เดาวากําลังทําอะไรอยู' 
ฝรั่งใช will doing เพื่อเดาวากาํลังทําอะไรอยู (ดูหัวขอ A014.4)  

• Don't phone now - they'll be having lunch. 
4 be going to ‘ตองไปทําอะไร’ 
ฝรั่งใช be going to เพื่อบอกวาจะตองไปทําอะไร จึงอะไรไมได 
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• I'm going to be working all day tomorrow, so I won't have time to 
shop. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การใช doing ใหดูสุภาพ, ดูหัวขอ B035 

� สําหรับ กริยา-ing หรือการกระทําตอเน่ือง (progressive form) ในแงทั่ว ๆ ไป, ดูหัวขอ A144 

A019 Tense: อนาคต (8): ในอดีต 
ถาฝรั่งกลาวถึงคําพูดในอดีต ท่ีเก่ียวกับอนาคตในตอนนั้น เขาจะแปลง คําที่เขาพูด จากแบบปกติท่ีเขาพูดถึงอนาคต 
(แบบปกติ ดูหัวขอ A012—A018), โดยแปลงที่กริยาชวย ใหเปนอดีต เชน เปล่ียน is going to เปน was 
going to; เปลี่ยน will เปน would; เปลี่ยน is to เปน was to 

• Last time I saw you, you were going to start a new job. 
• I didn't have much time to talk to her because I was leaving for 
Germany in two hours. 

• In 1968 I arrived in the town where I would spend the next ten years 
of my life. 

• I went to have a look at the room where I was to talk that afternoon.  
รูป perfect ก็แปลงไดเชนกัน เชน 

• I've been going to write to you for ages, but I've only just found 
time. 

� สําหรับ was to + กริยาชอง 3 เชน She was to have taken over my job, but she fell ill., ดหูัวขอ A084.1 
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A020 กริยา: สิ่งที่ตามหลังกริยาได 
1 เตาของภาษาอังกฤษ (วิถีความเปนธรรมชาติของภาษา) 
ผมใชคําวาเตา เพราะใชตามเหลาจื่อ ผูท่ีบัญญัติศัพทนี้ เมื่อ 2พันปกอน และไมปรากฏในภาษาอื่น แมแต
ภาษาอังกฤษก็ยังใชทับศัพทวา Tao มีความหมายประหนึ่งวา วิถีแหงธรรมชาติ 
ถาเราพูดวา eat หรือ break, ฝรั่งจะคาดวามีคํานามตอทาย; แตถาพูดวา try หรือ stop, นาจะมีคํากริยาตอทาย คํา
วา wait ควรตามดวย preposition คือ for; สวน expect นาจะตามดวยนามเลย หรืออยางเชน ฝรั่งมีโครงสราง 
tell somebody something, แตเขาไมพูดวา explain somebody something  
ฝรั่งพูดวา He hopes to see somebody, แต He looks forward to seeing somebody.  
ฝรั่งพูดวา He advises somebody to see the doctor. แต He does not suggest somebody to see the 
doctor. (เขาแนะนําใหไปหาหมอ แตเขาไมไดแนะนําใหใครทําตัวเจ็บไขไดปวย) 
ท่ีตองพูดเรื่องนี้ เพราะตนเองเคยใชผิดมากอน และพบวามันมีกฎเกณฑเหมือนกัน ไมใชวา ไมมีกฎเอาเสียเลย 
แบบที่คนสวนใหญเขาใจวาตองทองกันเปนตัว ๆ ไป 
2 verb + object: กริยา transitive และ intransitive 
 
จําไววา ในภาษาอังกฤษ กริยาสวนใหญตองตามดวยคํานาม หรือ pronoun ท่ีเปนกรรมตรง เรียกวากริยานี้วา 
'transitive verb' ซ่ึงตรงกับที่คนเนปาล เรียกวา สกรรมกริยา เด็กไทยเรียกวา กริยามีกรรม ระลึกไววา รากศัพท 
trans แปลวา ถายไปยัง ก็คือ มีอะไรมารองรับการถายนั่นเอง 
ท่ีผมตองพูด เพราะบางคํามีปญหากับคนไทยมาก เนื่องจากดิกชันนารีอังกฤษ-ไทยสวนใหญ ไมเนนเรื่องนี้ เมื่อ
ครูใหญไมเนน ครูนอยก็ไมสอน เด็กไทยก็ใชตามใจชอบ คําแปลในดิกชันนารีท่ีไมมีตัวอยางประโยค ทําใหเขาใจ



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

อะไรผิด ๆ เชน เขาใจวา invite ก็เหมือนกับคําวา เชิญ สวน surprise ก็ใชเหมือน ตกใจ คนไทยมีการพูดวา ไป
เชิญมา และ ตกใจหมดเลย ฝรั่งเขาไมพูดแบบนี้ เขาพูดวา ไปเชิญเขามา และ เธอทําใหฉันตกใจหมดเลย 

• Let's invite Sally and Bruce. (ไมใช Let's invite.) 
• You surprised me. (ไมใช You surprised.) 

กริยาสวนนอยท่ีเหลือ ไมมีกรรมตรงมารับ เรียกวา 'intransitive' (อกรรมกริยา) จําไววา in แปลวา ไมมี เชน sit, 
sleep คําพวกนี้มักเปนกริยาที่ใชพูดทุกวัน รูจักกันดี 

• I usually sleep well. (ไมใช She slept the baby.) 
• Do sit down. (ไมใช Do sit that chair.) 

ระวังใหดี กริยาแบบ intrasitive สวนใหญมีกรรมออม เชน sit on the chair, sleep on the sofa จุดสังเกตคือ
มี preposition (เชน on) มาคั่น ดังนั้น คําวา chair และ sofa ถือวาเปนกรรมออม 
กริยาบางตัวเปนไดท้ัง transitive และ intrasitive 

• England lost.  
• Let's eat. 
• England lost the match.  
• I can't eat this. 
• I just sat my baby in a chair in the room. (สังเกตวา sit มีกรรมตรงในความหมาย
ท่ีวา จับนั่ง) 

transitive verb บางตัว มีกรรมได 2 แบบ คือ กรรมตรง และกรรมออม (direct และ indirect) 
� สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A023 
• Send me the form when you've filled it in 
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• I'm going to buy Sarah some powers. 
3 eruptive verbs 
กริยาบางตัวใช ท้ังแบบ transitive และ intransitive ขึ้นอยูกับประธาน  
แบบ intransitive (ไมมีกรรม) มักใช เปน passive (ดูหัวขอ A147) หรือ reflexive (ดูหัวขอ A109) ลอง
เปรียบเทียบ:  

• She opened the door. The door opened. (เปด กับ เปดอยู) 
• Something woke her. Suddenly she woke. (ปลุก กับ ตื่น) 
• The wind's moving the curtain. The curtain's moving. (พัด กับ ปลิว) 
• I can't start the car. The car won't start. (ติดเครื่อง กับ เครื่องติด) 
• Marriage has really changed her. She's changed a lot since she got 

married. (เปลี่ยน กับ เปล่ียนไป) 
• We're selling a lot of copies of your book. Your book's selling well. (ขาย 
กับ ขายไป) 

� สําหรับโครงสรางของกริยา ท่ีผันตามกรรม, ใหดูหัวขอยอย 7-9  

� สําหรับโครงสรางท่ีมีสวนเติมเต็ม, ดูขอยอยท่ี A123 

4 กริยาที่ม ีpreposition กับ particle 
กริยาสวนใหญในอังกฤษ ตองมี preposition กอนตามดวยกรรม 

• Why are you looking at me like that? (ไมใช Why are you looking me . . . 
?) 

• I'd like you to listen to this. (ไมใช . . . to listen this.) 
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• Let's talk about your plans. (ไมใช Let's talk your plans.)  
เมื่อไมมีกรรม ก็ตองไมมี preposition 

• Look! (ไมใช Look at!) 
กริยาที่ใชเปนสวนประกอบของ adverb เปนไดท้ัง transitive และ intransitive 

• We'll have to put off our visit to Scotland. (transitive) 
• It's time to get up. (intransitive) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับกริยาที่มี 2สวนแบบน้ี, ดูหัวขอ A022 

5 การบอกสถานที ่
จําไววา กับสถานที่ ตองมี preposition นําหนา เพราะตองบอกวา อยูบน หรืออยูใน เชน 

• She arrived at the station last night. (ไมใช She arrived the station. . .) 
• Don't walk on the grass. (ไมใช Don't walk the grass.)  

มีกริยาไมกี่ตัวท่ี ใชกับสถานที่ได โดยไมตองมี preposition เพราะมันบอกไมได 
• I like climbing mountains. (ไมใช I like climbing on/in mountains.)  

กริยาบางตัว ตองมีสถานที่มารับเสมอ เพราะกริยาพวกนี้ทําหนาที่บอกวากรรมคืออะไร ถาไมมีกรรมจะฟงไมรู
เรื่องเลย เชน 

• He lives in York. (ไมใช He lives in.) 
• She got off the bust. (ไมใช She got off.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับตําแหนงของ สถานท่ีและ adverbial อื่น ๆ ในประโยค, ดหูัวขอ A051 
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6 กริยา copular 
คือกริยาที่ตามดวย คําอธิบายของประธาน (subject complement) นักไวยากรณเรียกวา 'copular verb'สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ A025 

• Your room is a mess.  
• That looks nice. 
• The toilets are upstairs.  
• I felt a complete idiot. 

7 verb + verb structures: auxiliaries 
กริยาที่ตามดวยกริยา เราเรียกกริยาตัวแรกวา กริยาชวย (Auxiliary verb) เพื่อตั้งคําถาม, ปฏิเสธ, ทําใหอยูในรูป
กําลังกระทํา (Progressive), รูป perfect, และรูปถูกกระทํา (passive) สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A026 

• Do you want some tea? 
• It doesn't matter. 
• Is it raining? 
• Where have you been? 
• These are made in France. 

กริยาชวย อาจใชเพ่ือ add idea เชน บอกความแนนอน (certainty), บอกเปนไปได (probability), บอกความ
เปนอนาคต (futurity), ขออนุญาต (permission) และบอกพันธะสัญญา (obligation) สําหรับรายละเอียดดู
หัวขอ A027-A028 

• You must be tired.  
• The car may need a new engine.  
• The lecture will start at ten.  
• Can I borrow your paper?  
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• We ought to invite the Maxwells this weekend. 
8 verb + verb structures: กริยาแบบอื่น ๆ  
นอกจากกริยาชวยแลว ยังมีกริยาบางตัวท่ี ตามดวยกริยาไดอีก เชน พูดถึงความคิดเห็นตอการกระทํา: กริยาตัวแรก
พูดถึง attitude และตัวท่ีสองพูดถึง action คือราวกับวา กริยาตัวท่ีสองเปนกรรมของกริยาตัวแรก 

• I enjoy playing cards.  
• I hope to see you soon. 
• I saw that she was crying. 

โครงสรางอ่ืน ๆ ก็เปนไปได ขึ้นกับกริยาเปนตัว ๆ ไป กลาวคือ บางตัวตามดวย infinitive (with หรือ without 
to), บางตัวตามดวย ring form, บางตัวตามดวย past participle, และบางตัวตามดวย clause  
กริยาหลายตัวมีไดหลายโครงสราง, และใหความหมายไมเหมือนกนั  

• We seem to have a problem. (ไมใช We seem having a problem.) 
• Can I help wash up? 
• It's not very easy to stop smoking. (ไมใช . . . to stop to smoke.) 
• Did you see that the police station got burnt down? 
• I suggest that you see a solicitor. หรือ I suggest seeing a solicitor. 

(ไมใช I suggest you to see solicitor.) 
ในบางกรณี, กริยาตัวแรก ไมไดบอกวาประธานทําอะไร แตไปบอกเอาตัวท่ีสอง 

• I happened to see Alice the other day. 
• Now he's getting older he tends to forget things. 
• We're starting to get invited to some of the neighbors' parties. 
• My keys seem to have disappeared. 
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ในประโยคอาจมีรูปแบบกริยาที่ตามกันมาเปนขบวน เชน 
• I keep forgetting to go shopping.  
• Don't let me stop you working 
• He seems to be trying to sit up. 
• I don't want to have to get her to start telling lies. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ กริยาท่ีตามดวย infinitive, ดูหัวขอ A078-A079 

� สําหรับกริยาที่ตามดวย ring form, ดูหัวขอ A064 

� สําหรับการใช it เปน preparatory subject, ดูหัวขอ A115 

� ดู Index ทายเลม เพื่อดูโครงสรางประโยคในตัวท่ีสําคัญ  
� สําหรับรายละเอียดโครงสรางประโยคของกริยาเปนตัว ๆ ไป, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

9 verb + object + verb structure 
โครงสรางก็พบบอยเชนกัน เชน  

• Can I help you wash up? I'd like you to meet Sally.  
• We all want you to be happy. (ไมใช We all want that you are happy.) 
• We've got to stop him making a fool of himself:  
• When are you going to get the clock repaired ?  
• Nobody told me that you were here. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ verb + object + infinitive, ดูหัวขอ A079 

� สําหรับโครงสรางของ object + -ing form, ดูหัวขอ A064 

10 verb + object + complement 
transitive verb บางตัว ตามดวยกรรมและสวนเติมเตม็ของกรรม หรือสวนขยายกรรม สําหรับรายละเอียดดู
หัวขอ A127 
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• You make me nervous.  
• Let's paint it blue.  
• That cat regards Bill as his father.  
• The police believe him to be dangerous. 

11 กริยาส้ัน ๆ ที่ไมมี complement 
ฝรั่งไมชอบพูดส้ันเกินไป และไมชอบลงทายประโยคดวยกริยาแท ดังนั้นคําพูดที่เรียนมาจากครูไทย อาจถูก
ไวยากรณก็จริง แตฝรั่งฟงแลวจะตลก คือเปนภาษาเด็ก ๆ ผูใหญเขาไมพูดกัน เขาชอบดัดแปลงโครงสรางใหมัน
ยาวขึ้นเล็กนอย 

• Let's go swimming. (ลื่นหูกวา Let's swim. เพราะแบบนี้ ลงทายดวยกริยาแท ฝรั่งไมชอบ)  
• Why don't you go shopping? (ลื่นหูกวา Why don't you shop?)  
• I think I'll have a shower. (ลื่นหูกวา I think I'll shower.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ โครงสรางจําพวกน้ี, ดูหัวขอ B047.3 

� สําหรับโครงสรางท่ีตามหลังกริยาเปนตัว ๆ ไป, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A021 กริยา: การใชแบบ movement 
เมื่อเราพูดถึง movement, และ direction, มี 3 วิธีหลัก ท่ีจะบรรยาย ใหลองเปรียบเทียบ 

• She came out dancing. 
คุณอาจใชกริยา บอกวาทําอะไร และไปทิศทางไหน: 

• She entered dancing. 
หรือใชกริยาบอกวาทําอะไร และที่ไหน ก็ได: 

• She danced in. 
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แตวิธีท่ีฝรั่งที่นิยมมากที่สุด บอกทั้ง 3 อยางไปเลย โดยการใชสํานวน (Phrasal verb) เชน 
• She danced across the garden. (ไมมใีครพูดวา She crossed the garden 
dancing.) 

• I jumped down the stairs. (ลื่นหูกวา I came down the stairs jumping.) 
• He ran into the room. (ไมมีใครพูดวา He entered the room running) 
• They crawled out of the cellar. (ลื่นหูกวา They left the cellar crawling) 
• We flew past Mont Blanc. (ไมมีใครพูดวา We passed Mont Blanc flying) 

A022 กริยา: การใชรวมกับ preposition และ particle 
1 two-word verb, prepositional phrase, phrasal verb 
ในภาษอังกฤษ กริยาสวนมากมี preposition หรือ adverb particle เฉพาะ (ความแตกตางดูหัวขอ A047) เชน 

• Alan walked down the road without looking at anybody. 
• Do sit down.  

กริยา และ preposition หรือ particle ท่ีชอบไปดวยกัน เชน look at, listen to, stand up, switch off ทําให
ดูเปนคํากริยาที่ประกอบดวยคําสองคํา คนสวนใหญเรียกวา two-word verb หรือ prepositional phrase แต
ภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณจริง ๆ ตองเรียกวา phrasal verb หรือกริยาสํานวน เพราะอาจมมีากกวา 2 คํา 
หรือมีมากกวา preposition ก็ได ท่ีสําคัญคือ หลังจากที่มีคํามาประสมกันแลว ความหมายจะเปลี่ยนไป 

• Could you look after the kids while I'm out? (Look after แปลวาดูแล ไมใช
มองตามหลัง) 
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• We had to put off the meeting till Tuesday. (Put off ในที่นี้แปลวายกเลิก 
ไมใช ใสลง) 

2 กริยาวลีที่มทีัง้ adverb particle และ preposition 
กริยาบางตัวใชท้ัง adverb particle และ preposition 

• I get on with her quite well. 
• If you're on the road on Saturday night, look out for drunk d rivers. 

3 ตําแหนงของกรรม 
preposition ตองอยูหนากรรมเสมอ 

• He fell off the bridge. (ไมใช He fell the bridge off:)  
แตถาเปน particle อาจอยูกอนหรือหลังกรรมก็ได 

• She switched off the light. หรือ She switched the light off.  
ยกเวนกรรมเปน pronoun ตองวาง particle ไวหลังกรรมเทานั้น 

• She switched it off (ไมใช She switched off it.) 
• Is that the light which you switched off? (ไมใช . . . the light off which 

you switched?) 
• Give me back my watch. หรือ Give me my watch back. (ไมใช Give back me 

my watch.) 
4 การเร่ิมตนประโยคดวยกรรม 
เมื่อตองการเนนกรรม ฝรั่งใชพูดใหกรรมขึ้นกอน (เชน ในคําถาม หรือ relative clause), แบบนี้คําใน 
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two-word verb มักไปดวยกัน ไมแยก, แต preposition มักอยูทายก็ได  
สําหรับรายละเอียดของโครงสราง preposition-final อื่น ๆ , ดูหัวขอ A095 

• What are you thinking about? (ไมใช About what are you thinking?) 
• I've found the book which I was looking for. (ฝรั่งบางคนอาจพูดวา . . . the 

book for which I was looking.) 
5 การเนนเสียง (stress) 
ฝรั่งไมเนนเสียง preposition ท่ีอยูทายประโยค, แตจะเนนเสียง adverb particle ท่ีอยูทายประโยค ลอง
เปรียบเทียบ: 

• They were called on. (เพราะ on =preposition) 
• They were called up. (เพราะ up =particle) 
� สําหรับรายละเอียดของ two-word verb แตละตัว, ดูไดจากหนังสือ Loy’s Dictionary ซ่ึงไดรวบรวมไดมากอยางไมเคย
ปรากฏมากอน 

A023 กริยา: ที่มีกรรมสองตัว 
1 indirect กับ direct object 
ตัวหนึ่งคือกรรมตรง อีกตัวเปนกรรมรอง โดยมากกรรมรองมักเปนบุคคล, และมากอนกรรมตรง 

• He gave his wife a camera for Christmas.  
• Could you send me the bill? I'll lend you some.  
• I wish you a Merry Christmas.  
• Let me make you some tea. 

กริยาที่มีกรรมสองตัวลักษณะนี้ มีมากมาย แตท่ีพบบอยนารูไวคือ: 
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bring  offer send tell 
buy  owe show 
cost  pass  sing  
get  pay  take 
give play teach 
leave  promise  tell 
lend  read wish 
make refuse  write 

2 การเอากรรมตรงข้ึนกอน แลวนํากรรมรองไปไวทาย 
ถาฝรั่งตองการเนนกรรมตรง วาใหอะไร เขาจะใชกรรมตรงกอน (ส่ิงของ) + preposition (to หรือ for) +กรรม
รอง (บุคคล) 

• I handed my license to the policeman. (เนนวาใหใบขับขี่ เพราะผูฟงอาจรูอยูแลววา 
เขาเจอหัวปงปอง) 

• Ms. Norman sent some flowers to the nurse who was looking after her 
daughter.  

• Mother bought the ice-cream for you, not for me. 
3 แบบมี pronoun สองตัว 
เมื่อกรรมเปน pronoun, ซ่ึงมักจะไมเนน เพราะเคยกลาวถึงมาแลว ผูฟงอาจเดาได แบบนี้ฝรั่งนํา pronoun ไว
ทาย หรือละในฐานที่เขาใจก็ได 

• Lend them to her. 
• Send some to him. 
• Give it (to) me. 
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แตถาเนน indirect object ก็วาง indirect object กอน และบางสวนที่อยูทายประโยคได 
• Give her one. (one =one of those) 
• Send him some. (some =some of them) 

ใหระวัง ฝรั่งไมชอบลงทายดวย it หรือ them เพราะมันส้ันเกินไป (เชน He gave you it หรือ Send them 
them) 

4 who-question 
ในการถามวาใครทํา เปนการถามหากรรมรอง (indirect object) จะตองมี preposition ท่ีทายดวย 

• Who did you buy it for? (ไมใช Who did you buy it?) 
• Who(m) was it sent to? (ไมใช Whom was it sent?) 

5 แบบถูกกระทํา (passive) 
เมื่อทําประโยคใหเปนแบบถูกกระทํา กรรมรอง (บุคคล) จะกลายมาเปนประธาน ไมใชส่ิงของ ดังนั้นจึงตองไมมี 
preposition to หรือ for มาเกี่ยวของ 

• I've just been given a lovely picture. (ไมใช I've just been given a lonely 
picture to.) 

• We were all bought little presents. (ไมใช I/VC were all bought little 
presents for.) 

• Mr. Fairler was paid $1000 last month. 
หามใชวา คนถูกเขียน ไมใช I was written a letter. 
จะนําส่ิงของที่สง-รับนั้น มาเปนประธานก็ได แตตองมี preposition ท่ีทาย 

• 'What happened to the stuff he left behind?' 'Well, the picture was 
given to Mr. Ferguson.' 
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6 โครงสรางที่ใชในการอธิบาย แนะนํา และบรรยายส่ิงใดส่ิงหนึง่ 
ระวัง ฝรั่งไมใชคําวา explain, suggest หรือแมแต describe แบบที่ใชกับคําวา tell, send (โครงสราง 
indirect object + direct object) 

• I'd like him to explain his decision to us. (ไมใช . . . to explain us his 
decision.) 

• Can you suggest a good dentist to me? (ไมใช Can you suggest me a good 
dentist?)  

• Please describe your wife to us. (ไมใช Please describe us your wife.) 

7 การวางตําแหนงกรรม แบบหนึ่งตัว และสองตัว 
กริยาบางตัวตามดวย direct object, หรือ indirect object ก็ได 

• I asked John. 
• I asked a question. 
• I asked John a question.  

กริยาอีหลายตัวท่ีมีลักษณะเดียวกัน เชน teach, tell, pay, show, sing, play และ write. ระวัง! เมื่อ sing, 
play และ write ไมมี direct object, ฝรั่งตองใส to + indirect object เสมอ ลองเปรียบเทียบ: 

• Sing her a song. 
• Sing to her. (ไมใช Sing her)  
• Write me a letter. 
• Write to me when you get home. (ลื่นหูกวา Write me. . .) 
� สําหรับโครงสรางของสวนเติมเติมของกรรม (object complement) เชน They made him captain, ดูหัวขอ A127 
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A024 กริยาแบบ irregular verb 
ปกติเราแปลงกริยาจากชองหนึ่งเปนชองสองและสาม โดยการเติม ed ยกเวนบางคํา ซ่ึงนักไวยากรณเรียกคํากริยา
ท่ียกเวนเหลานี้วา irregular verb (กริยาไมปกติ) 
สวนกริยาปกตินั้น ผมจะไมพูดมากเพราะมนังาย แตขอเตือนเรื่องการออกเสียง ใหอานเทคนิคจากดิกชันนารีของ
ผม แตคราว ๆ มีหลักอยูสามขอ คือ 
ถาลงทายดวย ted ใหออกเสียงเปน เท็ด เชน booted บูดเท็ด 
ถาลงทายดวย ded ออกเสียงเปน เด็ด เชน founded ฟาวเด็ด 
คําที่ลงทายดวยตัวอื่น ๆ ใหออกเสียงเสมือนวาไมมี e คือลงทายดวย d ซ่ึงตัวสะกดที่เปน d ฝรั่งมักออกเสียงเปน t 
(เพราะเปนฐานเดียวกัน) เชน booked ออกเสียงเหมือนสะกดวา bookt บุกท 
1 กริยาพิเศษที่พบบอย 
คือกริยาที่ไมผันตามกฎ (ตามกฎคือเติม ed) กริยาเหลานี้ เปนคําบังคับที่ตองทองใชได สําหรับคําอ่ืน ๆ ท่ีพบไม
บอย ไมควรทอง เอาไวใหพบกอน แลวคอยจําเปนคํา ๆ ไป ถึงตอนนั้นใหเปดดิกชันนารีของผม จะบอกการผันคํา
ให (ผมจะเตือนเฉพาะกริยาที่ผันไมตามกฎ) 

Infinitive 

ชอง 1 

Simple past 

ชอง 2 Br./Am. 

Past participle 

ชอง 3 Br./Am. 
arise arose arisen 
awake awoke awaken 
be was, were been 
bet bet / betted bet / betted 
beat beat beaten 
become became become 
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begin began begun 
bend bent bent 
bind bound bound 
bite bit bitten 
bleed bled bled 
blow blew blown 
break broke broken 
bring brought brought 
build built built 
burn burnt/burned burnt/burned 
buy bought bought 
can could/was able been able 
catch caught caught 
choose chose chosen 
come came come 
cost cost cost 
cut cut cut 
deal  dealt /เดลท/  dealt  
dig  dug  dug 
do  did  one  
draw  drew  drawn  
dream dreamt /ดริ้มท/  

dreamed 
dreamt /  
dreamed 

drink  drank  drunk  
drive drove driven 
eat ate eaten 
fall  fell  fallen  
feed  fed  fed  
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feel  felt  felt  
fight  fought  fought  
find  found  found  
fly  flew  flown  
forget  forgot  forgotten  
forgive  forgave  forgiven  
freeze froze frozen 
get  got  got  
give  gave  given  
go  went  gone/been  
grow grew grown 
hang  hung  hung  
have  had  had  
hear  heard /เฮิรด/  heard /เฮิรด/  
hide  hid hidden  
hit  hit  hit  
hold held held  
hurt hurt hurt 
keep  kept kept  
know knew known 
lay  laid  laid  
lead  led led  
lean leant / leaned leant / leaned 
learn  learnt / learned  learnt / learned 
leave  left left 
lend  lent  lent  
let let  let  
lie  lay  lain  
light  lit / lighted  lit / lighted  
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lose lost lost 
make  made  made  
mean meant  meant  
meet met met 
pay  paid paid  
put put put 
read /รีด/  read /เรด/  read /เรด/  
ride  rode ridden 
ring  rang rung  
rise  rose risen  
run ran run 
say  said  said  
see  saw  seen  
sell  sold sold  
send sent  sent 
set  set  set  
shake  shook  shaken  
shine  shone  shone  
shoot  shot  shot  
show  showed  shown  
shut shut  shut  
sing  sang  sung  
sink  sank  sunk 
sit  sat  sat  
sleep  slept  slept  
smell  smelt / smelled  smelt / smelled  
speak  spoke  spoken  
speed  sped s sped  
spell  pelt/ spelled  spelt / spelled  
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spend  spent  spent  
spin  spilt / spilled  spilt / spilled  
spin  span / spun  spun  
spit  spat  spat  
split  split  split  
spoil  spoilt / spoiled  spoilt / spoiled  
stand  stood  stood  
steal  stole  stolen  
stick  stuck  stuck  
strike struck  struck 
swing  swung  swung  
swim swam swum 
take  took  taken  
teach  taught  taught  
tear  tore  torn  
tell  told  told  
think  thought  thought  
throw threw thrown 
understand understood understood 
wake  woke  woken  
wear  wore  worn  
win  won  won  
wind /วินด/  wound /วูนด/  wound /วูนด/  
write wrote written 

 
ระวัง! ชอง 3 ของ drink คือ drunken อาจใชเปน adjective เชน drunken driving, Drunken Master (ไอ
หนุมหมัดเมา ภาพยนตเรื่องแรกของ Jackie Chan = เฉินหลง) 
speed ผันตามปกติเปน speed, speeded, speeded 
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says ออกเสียงเปน เซศ (เสียง z) ไมใช เซส (เสียง s) 

2 กริยาที่สับสนไดงาย  
V1 V2 V3 

fall  fell  fallen  
feel  felt  felt  
fill filled filled 
find (หา) found found 
found (กอต้ัง) founded founded  
flowed (ไหล) flowed flowed 
fly (บิน) flew flown 
lay (วาง) + กรรม laid laid 
lie (นอนลง) lay lain 
lie (โกหก) lied lied 
leave left left  
live lived lived 
raise/เรศ/ (ยก) raised raised 
rise/ไรศ/ (ข้ึน)  rose rise 
strike (ตี) struck struck 
stroke (ลูบ) stroked stroked 
wind /ไวด/ (ไขลาน) wound /วูนด/ wounded/วูนเด็ด/ 
wound (บาดเจ็บ) wounded wounded 
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สําหรับรายละเอียดของ lay(วาง), lie(นอนลง), lie(โกหก), ดูหัวขอ C212 

3 ความแตกตางระหวาง British กับ American 
คนอังกฤษ กับ คนอเมริกันผันกริยาไมเหมือนกัน (จริง ๆ แลว คนอเมริกันตางหากที่ผันไมเหมือนชาวโลก เชน 
แคนาดา ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด แอฟริกาใต ฯลฯ ผันเหมือนอังกฤษ) 
ของอเมริกันมีแนวโนมวางายดี คือ ยึดเอาตามเสียงที่ออกเปนหลัก 
คําวา a burn, dream, lean, learn, smell, spell, spill และ spoil ในแบบ American English ใหเติม ed 
ไดเลย (งายดี) สวนในแบบ British English, เติม t แทน ดูไดจากหัวขอยอยกอนหนา, (สังเกต วาไมวาเติมแบบ
ไหน ก็ออกเสียงลงดวย t เหมือนกัน) 

British American 
wake, woke, woken wake, waked, waked 
spit, spit, spit spit, spit, spat 
fit, fited, fited fit, fit ,fit 
quit, quited, quited quit, quit, quit 
wet, weted, weted wet, wet ,wet 
drive, drived, drived drive, drived, drove 
get, got , got get, got, gotten  
ate /เอท/ 
shone /ฌอน/ 

ate /เอดท/ 
shone /โฌน/ 

get, got, gotten ใหดูหัวขอ C162.7 
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A025 กริยาแบบ copular verb 
1 common copular verbs 
ฝรั่งใช verb พิเศษในการเชื่อม adjective หรือ คํานามที่เติมเต็มกบั subject เรียกกันวา 'copular’ หรือ 
‘copular verbs' ไดแก: be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, become, get. 

•  The weather is horrible.  
• I do feel afoot. 
• That car looks fast.  
• She became a racehorse trainer. 
• The stew smells good. 
• It's getting late. 

2 adjective หลัง copular verb 
หลัง copular verb ฝรั่งใช adjectives, ไมใช adverbs. ลองเปรียบเทียบ: 

• He spoke intelligently. (Intelligently เปน adverb ขยาย spoke) 
• He looks intelligent,. (Intelligent เปน adjective ขยาย he)  

เหมือนกับพูดวา He is intelligent. Look คือ copular verb) 

3 การใชในแงอ่ืน ๆ  
ระวัง! บางคําที่ท่ีตองใชรวมกับ adverbs, ไมใช adjectives ลองเปรียบเทียบ:  

• The problem appeared impossible. (ไมใช . . . impossibly.)  
• Isabel suddenly appeared in the doorway. (ไมใช . . . sudden . . .)  
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Verb บางตัวใชไดท้ังสองแบบ ไดแก look (ดูหัวขอ C226), taste (ดูหัวขอ C153) และ feel (ดูหัวขอ 
C340). 

4 การแปลงรูปเปน ing 
copular verb บางตัวตองเปล่ียนรูป ไดแก: become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep 

• It's becoming colder. How does she stay so young?  
• It's getting colder. I hope you will always remain so happy. 
• it's growing colder. Keep calm. 
• The leaves are going brown.  
• The leaves are turning brown. 
� สําหรับ ความแตกตางระหวาง verb เหลาน้ี, ดูหัวขอ C104. 

5 verb ที่ตามดวย adjective 
เมื่อเราตองการเนน subject ของ sentence, และไมเนน verb คําเหลานี้ไดแก sit, stand, lie, fall 

• The valley lay quiet and peaceful in the sun.  
• She sat motionless, waiting for their decision.  
• He fell unconscious on the floor. (ไมใช ... unconsciously...)  

สามารถใช adjectives ในโครงสราง verb + object + adjective, ในแงท่ีตองการบรรยาย object ของ 
verb 

• My washing machine washes clothes white. (ไมใช .. . whitely)  
• He pulled his belt tight and started of: (ไมใช . . tight and started of 

belt.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ verb complementation, ดูหัวขอ A020 
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A026 กริยาชวย (ชวยแตงประโยค) 
1 ความหมายของ verb ชวย 
ในภาษาอังกฤษมีการใชรูปแบบของกิริยา-วลีจํานวนมาก ไดแก คําถามแบบตาง ๆ ปฏิเสธ การถูกกระทํา การ
กระทําแบบตอเนื่อง กระทําโดยสมบูรณ การกระทําในอดีต ปจจุบัน อนาคต ซ่ึงตองใชใหถูก tense แตมี verb 
แค 5 รูปแบบ ตัวอยางเชน see, sees, seeing, saw, seen ดังนั้นจึงตองใช verb ชวย เพ่ือบรรยายกิริยา-วลี
ขางตน ซ่ึงมีดวยกัน 2 กลุม คือ verbชวย(ชวยสรางประโยคอยางเดียว ไมมีความหมายในตัวเอง ภาษาโฆษณา
ชอบละ) และverbกึ่งชวย(มีความหมายในตัวเอง) 
2 verbชวย 
ชวยสรางประโยคอยางเดียว ไมมีความหมายในตัวเอง ภาษาโฆษณาชอบละ มีแค 3 ตัว คือ be, do และ have 
be ใชเพ่ือสรางความตอเนื่อง และการถูกกระทํา 

• Is it raining? 
• She was imprisoned for three years. 

do ใชเพ่ือสรางคําถาม การปฏิเสธ และเนนกิริยา 
• Do you smoke? 
• It didn't matter. 
• Do come in. 

have ใชสรางรูปแบบ perfect 
• What have you done? 
• I realised that I hadn't turned the lights off. 
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3 verb กึ่งชวย 
มีความหมายในตัวเอง เชน will, shall, would, should, can, could, may, might, must และ ought ตอง
ใชรวมกับ verb แท 

� สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A027-A028 และการใชแตละตัว 

4 verb อื่น 
เชน seem ซ่ึงใชในโครงสราง seem to + verb ยอมไมใช 'verbชวย ' ความแตกตางกค็ือ ในการสรางคําถามใช
หรือไม โดยสลับตําแหนง verbชวย กับ verbแท แตกรณีท่ีมี verb อื่น + verb ตองใส verbชวย do และ
ประโยคปฏิเสธก็เชนกัน ลองเปรียบเทียบ:  

• She ought to understand. Ought she to understand? (ภาษา British) 
• She seems to understand. Does she seem to understand? 
• He is swimming. He is not swimming. 
• He likes swimming. He doesn't like swimming. 

A027 กริยาชวย modal auxiliary verb (1) 
1 modal auxiliary verb คืออะไร? 
กริยาชวย แบบ modal คือ กริยาพวก can, could, may, might, will, would, shall, should, must และ 
ought นักไวยากรณเรียกวา 'modal auxiliary verb' มักวางหนา infinitive และมีความหมายในตัวมันเองดวย 
(หามละ)  
คําวา need (ดูหัวขอ C254) และ dare (ดูหัวขอ C112) ก็ใชเปน กริยาชวยแบบ modal ไดเชนกัน, รวมทั้งใน
สํานวน had better (ดูหัวขอ C167) ก็ถือวาเปน modal auxiliary verb เชนกัน 
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2 การใชงาน 
a ใชกับบุรุษที่สามเอกพจน หามเติม s 

•  She may know his address. (ไมใช She mays...) 
b ไมตองการ do มาเปนกริยาชวยอีกแลว 

• Can you swim? (ไมใช Do you can swim?) 
• He shouldn't be doing that, should he? (ไมใช He doesn't should. . .) 

c หลัง modal auxiliary verb, ตองตามดวย infinitive without to  
(ยกเวน ought ใหดูหัวขอ C280 ดวยเหตุนี้ คนอเมริกันจึงไมชอบใช ought เพราะมันยุงยาก) 

• I must water the flowers. (ไมใช I must to water...)  
มีรูปกําลังกระทํา (progressive), perfect และ ถูกกระทํา (passive infinitive ดูหัวขอ A071) 

• I may not be working tomorrow. 
• She was so angry she could have killed him. 
• The kitchen ought to be painted one of these days. 

d modal verb ไมมี infinitive และ participle 
คืออยาไปคิดคนคําจําพวก to may, maying, mayed ซ่ึงไมมีในโลกนี,้ และคนไทยชอบเขาใจผิดวา มันมีกริยา
ชองที่สองเปน would, could, should และ might ฝรั่งเขาใช will, can, shall และ may กับ past test สวน
ในรูปอดีตนั้น 90% เขาใชในการใหความหมายพิเศษ เชน ทําใหดูสุภาพ ดูนุมนวล โดยที่ไมเก่ียวกับอดีตเลย 

• I'd like to be able to skate. (ไมใช . . . to can skate.) 
• People really had to work hard in those days. (ไมใช People really musted 
work. . .) 
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� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ infinitives without to, ดูหัวขอ A072. 

e รูปอดีต ฝร่ังมักใชเปน perfect infinitive  
perfect infinitive คือ have + past participle (ชอง3) 

• You should have told me you were coming. I think I may have annoyed 
Aunt Mary.  

� สําหรับรายละเอียดการใชงานแตละตัวตองไปดูในขหัวขอของคําน้ัน ๆ  
f modal verb มักรวบคํากับ not ได  
เชน can't, won't ซ่ึงใชแบบไมเปนทางการ (คนอังกฤษ มีการใชshan't และ mayn't ซ่ึงไมมีในภาษาอเมริกัน) 
will และ would มีรูปรวบยอเปน 'll และ 'd ตามลําดับ  

� สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ A062 

� modal บางตัว มีการออกเสียงทั้งแบบ 'strong' และ 'weak' รายละเอียด, ดูหัวขอ B011 

g modal verbs จะมี preparatory subject เสมอ  
preparatory subject นี้ มักใชกับ modal verb + be (ดูหัวขอ C346) 

• There may be rain later today. 
3 ความหมาย 
ความหมายของ modal verb ทุกตัวท่ีเหมือนกันหมดคือ ทําใหประโยคดูไมแนนนอนตายตัว วาตองเกิดขึ้น ลองดู
ตัวอยาง 

• He may arrive any time.  
• She could be in London or Paris or Tokyo - nobody knows.  
• I can't swim. I think you should see a lawyer.  
• We really must tidy up the garden.  
• What would you do if you had a free year?  
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• Edinburgh can be very cold in winter.  
• I think they should have consulted a doctor earlier.  
• You might have told me Frances was ill. 
� สําหรับความหมายของ modal auxiliary verb, ดูในบทถัดไป  
� สําหรับรายละเอียดของแตละตัว ตองเปดดูเปนตัว ๆ ไป 

A028 กริยาชวย modal auxiliary verb (2) 
1 มีสองความหมายเทานัน้ 
คุณอาจจะงงวาพิมพหรือเปลา เพราะ modal auxiliary verb มีเปนสิบคํา แตทําไมผมเขียนวามีแคสอง
ความหมาย เปนเพราะที่ผานมา คุณรูความหมายในแกนเดียว คือไมรูความสัมพันธในอีกแกนหนึ่ง(ภาษา
คณิตศาสตร เขาพูดกันแบบนี้) เลยไมเขาใจแบบทองแท ทําใหใชไมถูก ไมเขาใจวา ทําไมฝรั่งจึงพูด เดี๋ยว may 
เดี๋ยว might เปดดิกชันนารีของผมก็ยังไมเขาใจ ขอใหเรียนแบบที่ผมจะสอน คุณจะเขาใจมนักระจาง ผมขอแบง
ความหมายของ modal auxiliary verb เปนสองกลุมใหญ คือ 
พวกท่ีมีความนาจะเปนอยู (degrees of certainty): ใชเพ่ือจะบอกวา เปนไปไดมากนอยแคไหน 
พวกท่ีใชในการเลือก หรือกําหนดวาจะทําดีหรือไม หรือไมควรทําตอ หรือจะดีกวาถาอยางนั้นอยางนี้ข้ึน (เกี่ยวกับ 
obligation กับ freedom to act) 

2 พวกที่มีความนาจะเปนอยู 
พวกท่ีมีความนาจะเปนอยู ใชเพื่อจะบอกวา fact หรือ event เปนไปไดมากนอยแคไหน มี 5 กลุมยอย 

a พวกเกิดข้ึนอยางแนนอน หรือไมเกิดแนนอน (complete certainty) 
• I will be away tomorrow.  
• I won’t be late on Tuesday.  
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• There's the phone. That'll be Tony.  
• Things will be all right. 
• It won't rain this evening.  
• You must be tired.  
• That can't be John - he's in Dublin. 
• I knew it couldn't be John. 
• They knelt in front of the child who would one day rule all England. 
• I told you you wouldn't be ready in time. 

b พวกมีโอกาสเกิดได (probability/possibility) 
• She should/ought to be here soon.  
• It shouldn't/oughtn't to be difficult to get there.  
• We may be buying a new house.  
• The water may not be warm enough to swim. 

c พวกมีโอกาสเกิดไดตํ่า (weak probability) 
• I might see you again - who knows?  
• Things might not be as bad as they seem.  
• We could all be millionaires one day. 

d พวกมีโอกาสเกิดไดตามทฤษฎ ี(theoretical or habitual possibility) 
เปนภาษาของนักวิชาการ มีทฤษฎีรองรับคําพูด 

• How many people can get into a telephone box?  
• New England can be very warm in September.  
• Small children may have difficulty in understanding abstract ideas. 
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e พวกมีโอกาสเกิดไดตามเงื่อนไง (conditional possibility) 
• If we had enough time, things would be easy.  
• I wouldn't do this if I didn't have to. 
• If John came we could all go home. 
• I couldn't do anything without your help. 
• If you stopped criticizing l might get some work done. 
• It mightn't be a bad thing if we took a short holiday. 

3 พวกที่ใชในการเลือก หรือกําหนดวาจะทํา 
พวกท่ีใชในการกําหนดใหทํา หรือเลือกที่จะทํา มีถึง 7 กลุมยอย ใหลองสังเกตวา ฝรั่งชอบใชแบบนี้  
a แบบกําหนดตายตัวไมมีทางเลือกอ่ืนเลย (strong obligation) 

•  Students must register at the tutorial office in the first week of 
term. (ไมไปก็ไมไดลงทะเบียนแนนอน) 

• All sales staff will arrive for work by 8.40 a. m.  
• Need I get a visa for Hungary? (ไมไดวีซาก็หมดสิทธิ์เขาประเทศ) 

b แบบหามทํา (prohibition) 
• Students must not use the staff car park. (ไมใชก็ได แตโดดปรับ) 
• Books may not be taken out of the library.  
• You can't come in here. 

c แบบแนะนํา (weak obligation; recommendation) 
• You should try to work harder.  
• She really should/ought to wash her hair. 
• That child had better start saying thank-you for things. 
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• You might see what John thinks.  
• What shall we do? 

d แบบอาสาทํา (willingness, volunteering, resolving) 
•  If you will come this way. 
•  I'll pay for the drinks. 
• I’ll definitely work harder next term. 
• She will keep interrupting people. 
• Shall I give you a hand? 
• I should be grateful if you would let me know your decision as soon as 

possible. 
e แบบขออนุญาต (permission) 

• Can I borrow your keys?  
• May we use the phone? 
• Do you think I might take a break now? 

f แบบเลือกไดตามใจชอบเลย (ไมมี obligation) 
• You needn't work this Saturday. 

g แบบแสดง ability 
• She can speak six languages. 

ระวัง! การที่ตองทําตาม หรือการเลือกทําได มันขึ้นอยูกับความเห็นขอผูพูดเปนหลัก ลองเปรียบเทียบ: 
• You must go and see Ann. (มันจาํเปนอยางยิ่ง) 
• Must you go and see Ann? (จําเปนหรือเปลาที่ตองไป?) 
• You can borrow my car. (ฉันอนุญาต) 
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• Can I borrow your car? (คุณจะอนุญาตหรือเปลา) 
4 ความหมายอืน่ ๆ  
นอกจากความหมายที่ไดกลาวถึงแลว will และ would ก็ใชเมื่อพูดถึง อุปนิสัย ดูหัวขอ C377, C381 

• Most evenings he'd just sit in front of the TV and go to sleep. 
• When we were kids, my mum would take us out on bikes all round the 

countryside. 
used to + infinitive (ดูหัวขอ C360) ก็เหมือนกับโครงสรางของ modal verb ใชเพ่ือพูดถึง habitual 
behaviour  

• I used to play a lot of tennis when I was younger. 
• The grass used to look greener when I was a child. 

5 active หรือ passive ก็ได 
คือประโยคที่มี modal verb คุณจะใชแบบ active หรือ passive ก็ได คือสลับประธานกับกรรมได โดย
ความหมายไมเปล่ียน ลองเปรียบเทียบ: 

• A child could understand his theory. 
• His theory could be understood by a child. 
• You mustn't put adverbs between the verb and the object. 
• Adverbs mustn't be put between the verb and the object.  
• Dogs may chase cats. 
• Cats may get chased by dogs. 

ยกเวน กริยาที่ตามดวย infinitive, ความหมายมันจะติดอยูท่ีประธาน จึงหามไปสลับประธานกับกรรม มิฉะนั้น
ความหมายจะเปลี่ยนโดยส้ินเชิง ลองเปรียบเทียบ: 
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• Dogs like to chase cats. (หมาชอบไลแมว) 
• Cats like to be chased by dogs. (แมวชอบใหถูกหมาไล แมวบานไหนละครับ?) 
• Pete wants to phone Ann. 
• Ann wants to be phoned by Pete. (ความหมายคนละเรื่องกันเลย) 
� สําหรับ รายละเอียดของการใช ตองไปดูท่ีหัวขอ modal verbs แตละตัว 

A029 กริยาชวย: การละกริยาชวยใน subordinate clause 
1 ทําไมตองมีการทํา tense ใหงายลง 
ถา main verb ของ sentence ระบุเวลาแนนอนไปแลว, ก็ไมจําเปนตองกําหนดเวลาใน subordinate clause 
อีกใหซํ้าซอนกัน ลองเปรียบเทียบ:  

• This discovery means that we will spend less on food. (main clause ยังไม
ระบุเวลา จึงไปกําหนดที่ subordinate clause) 

• This discovery will mean that we spend less on food. (มีการระบุเวลาใน main 
clause แลว จึงไมตองกําหนดที่ subordinate clause อีก) 

• It is unlikely that he will win. 
• I will pray that he wins.  

กริยาใน subordinate clause จะงายกวาใน main clauses คือ ใช present กับเหตุการณในอนาคต, ใชsimple 
past กับแทนประโยคเงื่อนไง, และใช simple past แทน past perfect 

• You'll find Coca-Cola wherever you go. (ไมใช . . . wherever you will go.)  
• He would never do anything that went against his conscience. (ลื่นหกูวา . . 

. that would go against his conscience.)  
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• I had not understood what she said. (ลื่นหูกวา . . . what she had said.) 

2 ใช present แทนเหตุการณในอนาคต 
กับเหตุการณในอนาคตใน subordinate clause ฝรั่งใช present tense ไมใช will + infinitive และ ไมใชแค
เฉพาะที่ตามดวย conjunctions of time คําจําพวก when, until, after, before, as soon as, แตรวมถึง 
subordinate clause อื่น ๆ เชน ท่ีตามหลัง if หรือ whether ในประโยคเงื่อนไงที่มี that, หลัง question 
word/relative,รวมทั้ง indirect speech 

• I'll write to her when I have time. (ไมใช . . . when I will have time.)  
• I'll think of you when I'm lying on the beach next week. (ไมใช . . . when 

I will be lying. . .) 
• Will you stay here until the plane takes off? 
• It will be interesting to see whether he recognizes you. 
• I'll have a good time whether I win or lose. 
• I'll lend it to you on condition that you bring it back tomorrow. 
• I'll go where you go. 
• He says he'll give five to anybody who finds his pen. 
• One day the government will really ask people what they want. 
• If she asks what I'm doing in her flat, I'll say I'm checking the 

electricity meter. 
•  I think you'll find the wind slows you down a bit.  

แมวา main verb จะไมเปนรูปอนาคตก็ตาม, แตก็รูกันวาหมายถึง อนาคต เชน 
• Phone me when you arrive.  
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• Make sure you come back soon. 
• You can tell who you like next week, but not until then.  

ฝรั่งใช present perfect tense เพื่อเนนวา เสร็จเรียบรอยแลว 
• I'll tell you when I've finished. 

ในการเปรียบเทียบดวยคําวา as และ than, ฝรั่งใชกริยา present หรือ future ก็ได แตนิยม present มากกวา 
• She'll be on the same train as we are/will tomorrow. 
• We'll get there sooner than you do/will. 

3 will ใน subordinate clause 
ถาใน main clause ไมมี will อยูเลย คุณตองใส will ใหกับ subordinate clause  

• I don't know where she will be tomorrow. 
• I'm sure I won't understand a word of the lecture. 

และถาเหตุการณท้ังสองเกิดในเวลาตางกัน คุณตองใส will ใหกับ main clause ดวย คือใสใหท้ังคู 
• I'll hide it somewhere where he'll never find it (two different future 

times) 
• If she calls/rings, I'll tell her that I’ll call/ring back later. (two 

different future times)  
ฝรั่งใช will ใน if-clauses เมื่อ if แปลวา ถาเปนอยางนั้นจริง ๆ (if it is true that . . .) (ดูหัวขอ C192.1) 

• If the office will be open until five o'clock, then we'll have plenty of 
time to go there this afternoon. 

4 ประโยคทีม่ี in case, I hope, I bet, it doesn't matter 
ใน subordinate clause ท่ีมีคําวา in case และหมายถึงเหตุการณอนาคต ฝรั่งใช present tense แมวา
กริยาหลักจะเปน present หรือ past ก็ตาม สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C201 
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• I've got my tennis things in case we have time for a game tomorrow.  
เมื่อมีคําวา I hope หรือ I bet ในเรื่องอนาคต ฝรั่งใชกริยา present ก็ได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, (ดูหัวขอ 
C185 และหัวขอ C077 ตามลําดับ) 

• I hope you sleep well. 
• I bet he gets married before the end of the year.  

หลังสํานวนพวก มันไมสําคัญ เชน it doesn't matter, it's not important, และฉันไมสน เชน I don't care, I 
don't mind ฝรัง่ก็ใช present tense เชนกัน 

• It doesn't matter where we go on holiday. 
• I don't care what we have for dinner if I don't have to cook it. 

5 past instead of conditional 
เหมือนที่เขาไมใช will กับเหตุการณในอนาคตใน subordinate clause, if-clause ท่ีเปนเหตุการณในอดีต ฝรั่ง
ก็ไมใช would เชนกัน คือแทนที่จะใช would + infinitive, เขาก็ใชแคกริยาชองที่ 2 ระวังวา if-clause คือ
ประโยคเง่ือนไง ไมจําเปนตองมี if เสมอไปนะครับ 

• If I had lots of money, I would give some to anybody who asked for 
it. (ไมใช If I would have . . . who would ask for it.) 

• Would you follow me wherever I went? (ไมใช . . . wherever I would go?) 
• In a perfect world, you would be able to say exactly what you thought. 

(ไมใช ... what you would think.) 
• I would always try to help anybody who was in trouble, whether I knew 

them or not. 
• To see him walk down the street, you'd never know he was blind. 
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6 ขอยกเวน 
หามใชกับประโยคที่เปนการอธิบายเหตุผล คือพวกที่ข้ึนตนดวย because, although, since หรือ as (ท่ีแปลวา 
because) เพราะเปนการแสดงสถานการณใหเหมือนเปนอนาคตจริง ๆ  

• I won't mind the heat on holiday because I won't have to move about 
much. 

• I'll come to the opera with you, although I probably won't enjoy it. 
7 การละการใชรูป perfect และ progressive (กําลัง) 
ฝรั่งนิยมใชกริยา simple past แทน present perfect และ past perfect tense ถามีความหมายชัดเจนอยูแลว 

• It's been a good time while it('s) lasted. 
• I've usually liked the people I('ve) worked with. 
• For thirty years, he had done no more than he (had) needed to. 
• He had probably crashed because he had gone to sleep while he was 
driving. (เปนธรรมชาติกวา. . . while he had been driving.) 

ฝรั่งไมนิยมใช progressive (รูปกําลัง) ใน subordinate clause ถามันชัดเจนอยูแลววากําลังกระทํา ใหลอง
เปรียบเทียบ: 

• Hes working. But at the same time as he works, he's exercising (หรือ . . 
. at the same time as he's working. . .) 

� สําหรับ tense ใน indirect speech, ดูหัวขอ A137 

� สําหรับเลือกระหวาง past tense โดยมีความหมายเปน present หรือ future, ใหดูหัวขอ A032 

A030 กริยาชวยแบบ inversion (1): ยายกริยาชวย 
inversion คือเอา กริยาชวย มาไวหนาประธาน แบบนี้ 
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กริยาชวย + ประธาน + main verb หรือ have/be + ประธาน + main verb 
มีมาจากหลายสาเหตุ เรียงตามลําดับที่พบบอยท่ีสุดกอนคือ 

1 ใชต้ังคําถาม 
• Have your father and mother arrived ? (ไมใช Have arrived your father 

and mother?) 
อยูหนาประธานนะ ไมใชอยูหนากรรม 

• Where is the concert taking place? (ไมใช Where is taking place the 
concert? และไมใช Where Bert is taking place?)  

ระวัง! ภาษาพูด ของเด็ก ๆ อาจเรียงงาย ๆ แบบนี้ (ดูหัวขอ A130) 
• You're coming tomorrow? 

คําถามจาํพวก indirect question ถือวาไมใชคําถาม คุณตองไมสลับ เชน (ดูหัวขอ A137.6) 
• I wondered what time the film was starting. (ไมใช . . . what time was 
the film starting. และ ไมใช . . . what time was starting film.) 

แตในภาษาเขียนที่เปนทางการ ฝรั่งใช be ใน indirect question หลัง how, โดยเฉพาะเมื่อ ประธานยาว 
• I wondered how reliable was the information I had been given. มาจาก I 

wondered how reliable the information I had been given was. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคําถาม, ดูหัวขอ A129-A134 

2 เคร่ืองหมายอุทาน !! (exclamation) 
พบวาบอยครั้งที่ฝรั่งใชเครื่องหมายอุทาน ในโครงสรางเหมือนกับ คําถามปฏิเสธ (nagative question ดูหัวขอ 
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A141) 
• Isn't it cold ?  
• Hasn't she got lovely eyes?  

ในภาษาพูดของ American, เขาใช exclamation เหมือนประโยคธรรมดา 
• Have you got a surprise coming! 
• Am I mad!  

ในภาษาเขียนแบบเกา, ประโยคที่มี how หรือ what ฝรั่งจะใช inversion (เหมือนแบบที่ตั้งคําถาม) 
• How beautiful are the flowers!  
• What a peaceful place is Skegness! 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช exclamation, ดูหัวขอ B016 

3 ใชกับ may 
ฝรั่งมักใชเครื่องหมาย exclamation กับ may แบบนี ้

• May all your wishes come true! 
• May he rot in hell! 

4 ใชกับ so, neither, nor 
ในคําตอบแบบส้ัน ๆ , ฝรั่งอาจตอบเปน inversion คือ verbชวย + subject 

• 'I'm hungry.' 'So am I.' 'I don't like opera.' 'Neither do I.' 
� สําหรับ รายละเอียดของโครงสรางน้ี, ดูหัวขอ C319 และ C256 

5 ใชกับโครงสรางเชิงปฏิเสธ กับมจีํากัด 
ถามีคําเชิงปฏิเสธ (เขาใสขางหนาเพื่อทําใหดูหนักแนน) ฝรั่งมักตามดวย verbชวย + subject ซ่ึงใหเสียงที่ดูเปน
ทางการ (ขอสอบ TOEFL ชอบมาก ถาไมใชแบบนี้เขาถือวาผิดดวย) 
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• Under no circumstances can we cash checks/cheques. 
• At no time was the President aware of what was happening 

ดังนั้นประโยคที่ฝรั่งชอบคือข้ึนดวย not until จึงตองทําเปน inversion เชนกัน 
• Not until he received her letter did he fully understand the depth of 

her. 
• Not until much later did she learn who her real father was. 

หรือการที่มีคําเชิงจํากัดในจํานวน ก็ตองใช inversion เชนกัน เชน hardly, seldom, rarely, little และ 
never, รวมถึงการมีคําวา only ดวย 

• Hardly had I arrived when trouble started. 
• Seldom have I seen such a remarkable creature. 
• Little did he realise the danger he faced. 
• Never . . . was so much owed by so many to so few. (Churchill) 
• Only then did I understand what she meant. 
• Only after her death was I able to appreciate her. 
• Not only did we lose our money, but we were nearly killed.  

ระวัง คําที่จํากัดในจํานวน ไมใชคําที่ไปขยายสถานที่และเวลา (คือไมใช adverbial expression) 
• Not far from here you can see foxes. (ไมใช Not far from here can 
you…เพราะเขาแคหมายถึง มันอยูใกล) 

ถาประโยคขึ้นดวย not + กรรม ตองใช inversion 
• Not a single word did she say. (a single word เปนกรรม) 

6 ใชหลัง as, than และ so 
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ในภาษาที่เปนทางการมาก ๆ ฝรั่งอาจใช inversion หลังคําพวก as, than และ so 
• She was very religious, as were most of her friends. 
• City dwellers have a higher death rate than do country people. 
• So ridiculous did she look that everybody burst out laughing 

7 ประโยคเง่ือนไง 
ในประโยคเงื่อนไงที่เขียนแบบเปนทางการ เชน ภาษาของนักวิชาการ, ฝรั่งวาง กริยาชวยกอนประธาน แทนการใช 
if 

• Were she my daughter . . . (= If she were my daughter. . .) 
• Had I realized what you intended . . . (= If I had realised . . .)  

ในโครงสรางที่เปนปฏิเสธ หามไปรวบคํา (contracted) 
• Had we not spent all our money already, ... (ไมใช Hadn't we spent...) 
� สําหรับ รายละเอียดเพ่ิมเติม, ดูหัวขอ C192.6 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ นํากริยาชวยวางดานหนา (fronting), ดูหัวขอ B055 

A031 กริยาชวยแบบ inversion (2): ยายท้ังกอน 
ยกกริยาทั้งกอน(ท้ังกริยาชวยและกริยาหลัก) มาวางหนาประธาน 

1 ใชหลัง คําขยาย (adverbial expression) ของสถานที ่
ในภาษาเชิงวิชาการ เมื่อประโยคข้ึนดวย คําขยายสถานที่ หรือทิศทาง ฝรั่งจะยายกริยาทั้งกอนมาไวหนาประธาน มี
ขอสังเกตคือกริยาดังกลาวตองเปน intransitive (ตองไมมีกรรม หรือมีกรรมไมตรง คือผาน preposition) คือ  
คําที่บอกตําแหนงหรือทิศทาง + กริยา +ประธาน 

• Under a tree was lying one of the biggest men I had ever seen.  
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• On the grass sat an enormous frog  
• Directly in front of them stood a great castle.  
• Along the road came a strange procession.  

การยายกริยาทั้งกอนแบบนี้ ใชบอยในสํานวนที่มี here, there และ adverb ส้ัน ๆ และ adverb particle 
• Here comes Freddy! (ไมใช Here Freddy comes. )  
• There goes your brother.  
• I stopped the car, and up walked a policeman. 

ถาประธานเปน pronoun, ตองวางกริยาตามปกติ  
• Here she comes. (ไมใช Here comes she. )  
• Off we go! 

2 การอางคําพูดของคนอื่น 
ในเรื่องเลา ท่ีอางคําพูดคนอ่ืน, ท่ีมีประธานเปนช่ือคน ฝรั่งชอบวางประธานไวหลัง เชน said, asked, 
suggested + (name) 

• 'What do you mean? 'asked Henry. (มาจาก . . . Henry asked.)  
• ‘I love you, 'whispered Jan. 

ถาประธานเปน pronoun, ตองวางกริยาตามปกติ 
• 'what do you mean? 'he asked. 

A032 กริยารูป past ที่มีความหมายเปน ปจจุบัน และอนาคต 
การใช past tense ไมไดแปลวา ตองมีความหมายเปนอดีตเสมอไปนะครับ ประโยคพวก I had, you went หรือ 
I was wondering ฝรั่งใชกับ ปจจุบัน และอนาคต 
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1 หลังคําวา if, unless, supposing  
หลังคําจําพวก if, unless ฝรั่งชอบใชกริยา past แมวามีความหมายเปน ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม 

• If I had the money now I'd buy a car. 
• If you caught the ten o'clock train tomorrow you could be in Edinburgh 

by supper-time, unless the train was delayed, of course. 
• You look as if you were just about to scream. 
• Supposing we didn't go on holiday next year? 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับโครงสรางท่ีมี it ดูหัวขอ C189-C195 

� สําหรับ supprosing ดูหัวขอ C335 

� สําหรับ unless, ดูหัวขอ C357  

� สําหรับ as if; ดูหัวขอ C052 

2 หลังสํานวน it's time, would rather และ wish 
หลังสํานวนเหลานี้ มีความหมายเปนปจจุบัน หรือนาคตก็ได  

• Ten o'clock - it's time you went home.  
• Don't come and see me today - I'd rather you came tomorrow.  
• I wish I had a better memory. 
� สําหรับโครงสราง it's time, ดูหัวขอ C207 

� สําหรับ would rather, ดูหัวขอ C295.2-3 

� สําหรับ wish, ดูหัวขอ C378 

3 การพูดโดยออม ในคําถามและการขอรอง 
ฝรั่งนิยมขอดวยคําถาม เพ่ือไมใหดูเปนการบังคับ และมักใช past tense (สําหรับ การพูดเชิงออมนี้,ดูหัวขอ 
B035) สูตรที่ใชกันบอยคือ  
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• I wondered, I thought, I hoped, did you want.  
การใชแบบ Past progressive (เชน I was wondering) เพื่อใหประโยคดูไมตรงเกินไป เดี๋ยวจะเปนการบังคับ 
ดูไมสุภาพ โดยเฉพาผูดีอังกฤษ ชอบใชมาก 

• I wondered if you were free this evening. 
• I thought you might like some flowers.  
• Did you want cream with your coffee, sir? (แบบอังกฤษแท ๆ ) 
• I was hoping we could have dinner together. (แบบอังกฤษแท ๆ ) 

4 การใชรูป past 
รูป past model เชน could, might, would และ should มีความหมายเปนปจจุบันหรืออนาคตก็ได เพื่อไมให
ดูแข็ง มั่นอกมั่นใจ อวดรู หรือไรความเกร็งใจ แบบคําพวก can, may, will และ shall 

• Could you help me for a moment?  
• I think it might rain soon.  
• Would you come this way, please?  
• Alice should be here soon. 

5 การใชรูป past แบบส่ิงที่ยงัคงปรากฏอยูในปจจุบัน 
ครูมัธยมในเมืองไทยชอบสอนวา ส่ิงที่พูดยังคงเปนจริงในปจจุบันตองใช present simple ซ่ึงผิด ฝรั่งอาจใช 
past เมื่อพูดถึงภาพในอดีต แมวาส่ิงที่พูดยังคงเปนจริงในปจจุบันก็ตาม ดังนั้นจุดสําคัญคือ ภาพที่ส่ือใหผูฟงเขาใจ  

•  Are you deaf? I asked how old you were. (ไมจําเปนตองใช are) 
• I'm sorry we left Liverpool. It was such a nice place. 
• Do you remember that nice couple we met on holiday? They were 

German, weren't they? 
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• I got this job because I was a good driver. (แมวาปจจุบันก็ยังเปน a good 
driver ก็ตาม) 

• Bill applied to join the police last week, but he wasn't tall enough. 
� สําหรับตัวอยาง indirect speech ดูหัวขอ A138 

� สําหรับ past tenses กับ conditional meanings, ดูหัวขอ A029 

A033 กริยารูป perfect 
1 โครงสราง 
รูปกริยา perfect มีโครงสรางเปน have + past participle (ชอง3) 

• She has lost her memory. (simple present perfect tense) 
• They have been living in France for the last year. (present perfect 

progressive tense) 
• I told him that I had never heard of the place. (simple past perfect 

tense) 
• When I got there the house had been pulled down. (simple past 

perfect passive tense) 
• We will have finished by tomorrow afternoon. (simple future perfect 

tense) 
• I'm sorry to have disturbed you. (perfect infinitive) 
• Having seen the film, I don't want to read the book. (perfect ring 

form) 
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2 ศัพทที่ใชเรียกกัน 
โดยพ้ืนฐานคือกริยา perfect แสดงความสิ้นสุดของเหตุการณ แตจุดที่สําคัญกวาคือแสดงความเช่ือมตอเหตุการณ
อื่น หรือบอกวาส้ินสุดแลว 

� สําหรับ รายละเอียดของการใช perfect verb, ตองดูรายละเอียดเปนเร่ือง ๆ ไป ในเลมน้ี 

A034 การเปรียบเทียบ (1): รูปแบบของเปรียบเทียบ 
1 เม่ือเหมือนกัน 
เพื่อจะบอกวา คน ส่ิงของ การกระทํา หรือ เหตุการณนั้นคลายกัน ใช as หรือ like (ดูหัวขอ C222); so/neither 
do I และการบอกวาคลายกัน (ใหดูหัวขอ C319); หรือ adverbs เชน too, also และ as well (ดูหัวขอ C031) 
พูดใหเจาะจงลงไปวาเหมือนกันใช the same (as) (ดูหัวขอ C300). 

• It's best cooked in olive oil, as the Italians do it.  
• Your sister looks just like you. She likes music, and so do I.  
• The papers were late and the post was too.  
• His eyes are just the same colour as mine. 

2 เม่ือตางกนั 
เราอาจใชวา ไมเหมือนกัน ก็ได 

• The baby doesn't look much like you. 
• Its eyes are not at all the same colour as yours. 

3 เหมือนราวกับ 
เหมือนหรือเทียบเทาในบางแง, ฝรั่งชอบใชโครงสราง much/many . . . as (ดูหัวขอ C048) 
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• My hands were as cold as ice.  
• I earn as much money as you. 

ในการปฏิเสธ, เขาใช not so . . . as หรือ not as . . . as. 
• The baby's not so/as ugly as you. 

4 มากกวา 
ฝรั่งใช comparative adjective หรือ adverb หรือใช more (. . . than) 

• He's much older than her. 
• The baby's more attractive than you. 
• The car's running more smoothly since it had a service. 
• I worry more and more every day. 
• If I'm going to do more work I want more money.  

ในเรื่องความโดดเดนใหใช, ฝรั่งใช use most 
• You're the most annoying person in the whole office. 
� สําหรับการใชงานโครงสรางเหลาน้ี (ขั้นกวา และ ขั้นสูงสุด), และ ความแตกตางใหดูหัวขอถัดไป 

� สําหรับ ขั้นกวา และ ขั้นสูงสุดท่ีลงทายดวย -er/-est, ดูหัวขอ A035.  

� สําหรับ รายละเอียดการใช more และ most, ดูหัวขอ C245-C246. 

5 นอยกวา 
ฝรั่งใช นอยกวา less (than) ดวยคําวา ตํ่ากวาได 'lower' 

• The baby's less ugly than you. 
• I've got less energy than I used to have. 
• My ambition is to spend the least possible time working 

ระวัง! not as/so . . . as เปนที่นิยมใชมากกวา less . . . than ในภาษาแบบกันเอง 
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� สําหรับความแตกตางของ as และ than, ดูหัวขอ C343.  

� สําหรับ pronoun หลัง as และ than, ดูหัวขอ C048.4, A037.8.  

� สําหรับ tenses หลัง as และ than, ดูหัวขอ A029.  

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ less, ดูหัวขอ C216. สําหรับ least, ดูหัวขอ C214. 

A035 การเปรียบเทียบ (2): ดวย Adjustive 
คําที่ไมเกินสองพยางค มักมีขั้นกวา และขั้นสูงสุด ลงทายดวย -er, -est; สวนคําสามพยางคข้ึนไปตองใช more 
และ most ชวย 

1 คําพยางคเดียว แบบเติมทาย 
Adjective ข้ันกวา ข้ันสูงสุด  

old 
tall 
cheap 

older 
taller 
cheaper 

oldest 
tallest 
cheapest 

เติม _er, _est. 

late 
nice 

later 
nicer 

latest 
nicest 

ถาลงดวย e ใหเติม _r, 
_st. 

fat 
big 
thin 

fatter 
bigger 
thinner 

fattest 
biggest 
thinnest 

ถาลงดวยสระ+ พยัญชนะ
:ใหซ้ําพยัญชนะกอน 

ระวัง! การออกเสียงของ:  
younger /ยั้งเกอร/  youngest /ยั้งกิซท/  
longer /ลองเกอร/  longest /ลองกิซท/ 
stronger /สตองเกอร/  strongest /สตองกิซท/ 
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2 คําพยางคเดียว แบบเปลี่ยนรูป 
good 
bad  
ill  
far 
far (ดูหัวขอ C152)  
old (ดูหัวขอ C134) 

better  
worse 
worse 
farther 
further  
older/elder  

best 
worst 
dead 
farthest 
furthest 
oldest/eldest 

little และ much/many มีข้ันกวาและสูงสุดดังนี:้ 
little (ดูหัวขอ C224)  
much/many (ดูหัวขอ 
C247)  

less (ดูหัวขอ C216) 
more (ดูหัวขอ C245) 

least (ดูหัวขอ C214) 
most (ดูหัวขอ C246) 

few มีข้ันกวาและขั้นสูงสุดไดสองแบบ คือ fewer/less และ fewest/least. ดูหัวขอ C216,C214 

3 คําสองพยางค 
คําสองพยางคท่ีลงทายดวย -y ใหเปล่ียน y เปน -ier และ -lest 
happy  
easy 

happier  
easier  

happiest  
easiest 

เติม -er หรือ -est, โดยเฉพาะ adjective ท่ีลงดวยสระที่ไมเนนเสียง 
narrow  
simple 
clever 
quiet 

narrower  
simpler  
cleverer 
quieter 

narrowest 
simplest 
cleverest  
quietest 

คําสองพยางค เชน polite, common จะเติม -er/-est หรือจะใชแบบ more/most ก็ได สวนคําที่ลงทายดวย–
ing, red, -ful และ -less ตองใช more/most เทานั้น 
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4 คําสามพยางคขึ้นไป 
ตองใช more และ most เทานั้น 
intelligent  
practical 
beautiful  

more intelligent  
more practical  
more beautiful  

most intelligent  
most practical 
most beautiful 

คําสามพยางคจําพวก unhappy ท่ีแปลงมาจาก คําสองพยางค ซ่ึงลงทายดวย -y ใหคิดวาเปนสองพยางค  
unhappy 
untidy 

unhappier 
untidier 

unhappiest 
untidiest 

Adjective จําพวก good-looking, well-known เติมไดท้ังสองแบบ 
good- looking  better- looking  

more good-looking  
best-looking  
most good -looking 

well-known  
  

better-known  
more well-known  

best-known 
most well-known 

5 more, most กับ adjective ส้ัน ๆ  
บางสํานวนใชอาจใช more/most แทนการเติม -er/-est ได 

• The road 's getting more and more steep. (หรือ . . . steeper and steeper.)  
ระวัง! เมื่อมีการเปรียบเทียบ ในแงเหมาะสมกวา หรือชัดเจนกวา ฝรั่งใช more; ไมใชเติม -er 

• He's more lacy than stupid. (ไมใช He's lazier than stupid.) 
ในรูปแบบทางการ เมื่อหมายถึง 'very' ฝรั่งมักใช most กับ adjective ท่ีแสดงคํายอมรับ โดยไมสนวามีก่ีพยางค 

•  Thank you very much indeed. That is most kind of you. (ไมใช . . . That is 
kindest of you.)  

• Real, right, wrong and like always have more and most. 
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• She's more like her mother than her father. (ไมใช . . . Iiker her 
mother. . .) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การใช ขั้นกวา และขั้นสูงสุด, ดูหัวขอ A037. 

� สําหรับการแปลงรูป ขั้นกวาและขั้นสูงสุด (เชน much older, far the best), ดูหัวขอ A038. 

A036 การเปรียบเทียบ (3): ดวย Adverb 
adverb สวนตองเติม more and most 

• Could you talk more quietly? (ไมใช . . . quietlier)  
adverb ท่ีเหมือน adjective (ดหูัวขอ A049), มักตองเติม -er and -est ท่ีพบบอยคือ:  

• fast, early, late, hard, long, near, high, low, soon, well (better, best), 
badly (worse, worst), easy, slow, loud และ quick 

• Can't you drive any faster?  
• Can you come earlier?  
• Talk louder. (ไมเปนทางการ)  
• We've all got terrible voices, but I sing worst of all.  

ระวัง! คํายกเวน เชน far (farther/further, farthest/furthest,ดูหัวขอ C152), much (more, most,ดูหัวขอ 
C245 และ C246), little (less, least,ดูหัวขอ C216 และ C214), often มักใชกับ more, most แตบาง
โอกาสก็ใช oftener, oftenest 
สําหรับการใชงาน ข้ันกวา และสูงสุด, ดูในหัวขอถัดไป 
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A037 การเปรียบเทียบ (4): การใช ขั้นกวา และขั้นสูงสุด 
1 ความแตกตางระหวางข้ันกวา กับขั้นสูงสุด 
ฝรั่งใชขั้นกวาเปรียบเทียบ ของสองสิ่ง หรือเทียบกับคาทางสถิติ แตใชข้ันสูงสุดเปรียบเทียบกับทั้งกลุมที่ส่ิงนั้น
เปนสมาชิกอยู 
ลองเปรียบเทียบ: 

• Mary's taller than her three sisters. 
• Mary's the tallest of the four girls.  
• Your accent is worse than mine. 
• Your accent is the worst in the class. (ไมใช . . . the worse . . .)  
• He plays better than everybody else in the team. 
• He's the best in the team. 
• She's richer than 90 per cent of her neighbours. 
• She's one of the richest people in town. 

2 กลุมที่สมาชิกแคสอง 
จะใชข้ันกวา หรือสูงสุดก็ได (เหมือนภาษาไทย) 

• I like Betty and Maud, but I think Maud 's the nicer/nicest of the two. 
• I'll give you the bigger/biggest steak: I'm not very hungry.  

นักภาษาศาสตรบางคนเห็นวาไมควรใชขั้นสูงสุดในกรณีท่ีเปรียบเทียบแคของ 2 ส่ิง แตผมเห็นวา ภาษาคือศิลปะ 
ไรกฎตายตัว ข้ึนกับจะเนนความหมายไปทางไหน “ฉันยกสเต็กช้ินใหญท่ีสุดแกเธอเลย” ยอมฟงดูช่ืนใจกวา 
3 ขั้นกวา หมายถึง 'โดยสัมพัทธ', 'มากกวาคาเฉลี่ย' 
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ดีกวา หมายถึง ดีกวาคาเฉล่ีย ลองเปรียบเทียบ: 
• They put on two classes, one for the cleverer students and one for the 
slower learners. 

• The cleverest students were two girls from York.  
มักพบตามโฆษณาสินคา ใหดูไมเปนการโกหก (แตอาจลอลวง) 

• less expensive clothes for the fuller figure  
“เส้ือราคาประหยัดสําหรับสาวหุนอินเตอร” ยอมดีกวาไปโฆษณาวา “เส้ือถูก ๆ สําหรับอีอวนทั้งหลาย” 

• cheap clothes for fat women 
4 เปรียบเทียบซอน 
คุณสามารถใชการเปรียบเทียบซอน เพื่อจะบอกวา มันกําลังจะเปลี่ยน 

• I'm getting fatter and fatter.  
• We're going more and more slowly. {ไมใช…more slowly and more slowly.) 

5 the. . . the. . . 
คุณสามารถใช ข้ันกวากับ the . . . the . . . เพื่อจะบอกวา ส่ิงนั้นเปลี่ยนแปลผันตามกัน หรือ สัมพันธกันอยางเปน
ระบบ 

the + comparative expression + subject + verb 
• The older I get, the happier I am. (ไมใช Older I get, more I am happy.)  
• The more dangerous it is, the more I like it. (ไมใช The more it is 

dangerous…) 
• The more I study, the less I learn.  
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more มักใชกับคํานามในโครงสรางนี ้
• The more money he makes, the more useless things he buys. 

บางครั้งใช that กอนกิริยาตัวแรก 
• The snore information that comes in, the more confused the picture is.  

รูปแบบโครงสรางนี้ใชในการกลาววา the more the merrier, และปดประโยคดวย the better 
• How do you like your coffee? 'The stronger the better.'  

ระวัง! ในโครงสรางนี้, คําวา the ไมไดเปน article ท่ีแทจริง แตทําหนาที่เปน pronoun, แปลวา 'by that 
much' 

6 all/any/none the + comparative 
ในแงนี้ the จะแปลวา 'by that much' โครงสรางนี้มักใชเมื่อ พูดถึงเหตุท่ีควรจะเปน 

• The burglary was all the more upsetting because the burglars broke up 
a whole lot of our furniture. 

• Sunday mornings were nice. I enjoyed them an the more because Sue 
used to come round to breakfast. 

• I feel all the better for that swim. 
• Her accident made it all the more important to get home fast. 
• He didn't seem to be any the worse for his experience. 
• He explained it all carefully, but I was still none the wiser.  

ระวัง! โครงสรางนี้ ใชในการอธิบายความคิดเชิงนามธรรม ฝรั่งไมพูดวา Those pills have made him all the 
glimmer. 
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7 three times ., .er etc 
แทน three/four etc times as much (ดูหัวขอ C048.6), ฝรั่งใช three/four etc 

times + comparative. 
• She can walk three times further than you. 
• It was ten times more difficult than I expected.  

ระวัง! หามใช twice และ half ในโครงสรางนี ้
• She's twice as lively as her sister. (ไมใช . . . twice livelier. . .) 

8 pronoun after than 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, มีการใช object pronoun หลัง than ในโครงสรางที่เปนทางการกวามักใช 
subject pronoun (กับกิริยา) 

• She's older than me. (ไมเปนทางการ) 
• She is older than I (am). (เปนทางการ) 

การใช object pronoun บางครั้งก็ทําใหสับสนได 
• 'I love you more than her.' 'You mean more than you love her or more 

than she loves me?' 
� สําหรับรายละเอียดของการใช subject และ object pronoun, ดูหัวขอ A099 

9 การใช Preposition หลังคําในขัน้สูงสุด; possessive structure 
คนไทยมักใชผิด คือใช of กับคํานามเอกพจน 

• I'm the happiest man in the world. (ไมใช . . . of the world.) 
• She's the fastest player in the team. (ไมใช . . . of the team.)  
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แตเขามักใช of กับนามพหูพจน, และกอนคํานามเอกพจนท่ีบอกปริมาณ เชน lot และ bunch 
• She's the fastest player of them all. 
• He's the best of the lot.  

ระวัง! โครงสรางที่มี 's 
• He thinks he's the world's strongest man. 

10 ellipsis 
บางครั้งอาจละสวนหลังของข้ันกวา และข้ันสุดสุดได เมื่อเปนที่เขาใจกันโดยเทียบกับส่ิงที่กลาวมากอนหนา 

• You can get there faster by car, but the train is more comfortable. (= . 
. . more comfortable than going by car.) 

• I like everybody who works here, but you're the nicest of all. 
• Look - which of these do you think is the best?  

ระวัง! หามละคํานาม ถาไมไดกลาวถึงมากอน ใหใช thing แทน 
• Love is the most important thing in the world. (ไมใช Love is the most 
important in the world.) 

11 infinitives หลังขั้นสุดสุด 
ฝรั่งชอบใช infinitive (to verb) หลังขั้นสูงสุด, ในการเปรียบเทียบ 

• She's the youngest person ever to swim the Channel. (= . . . the 
youngest person who has ever swum. . .) 

โครงสรางนี้ มักใชตามหลัง first, last และ next 
• Who was the first woman to climb Everest?  
• The next to sneak was Mrs Fenshaw. 
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ระวัง! โครงสรางนี้ใชไดเฉพาะขั้นสูงสุดที่มีความสัมพันธกับ verb ท่ีตามมา 
• Is this the first time that you have stayed here? (ไมใช . . . the first 
time for you to stay here?) 

12 the กับขั้นสูงสุด 
คํานามข้ันสูงสุด มักมี the นํา 

• It's the best book I've ever read. 
Adjective ขั้นสูงสุดที่ละนามไว ท่ีถูกตอง ตองใส the แตจะละก็ได เมื่อใชแบบไมเปนทางการ 

• I'm (the) createst. 
• Which of the boys is (the) strongest? 
• This dictionary is (the) best. 

Adverb ขั้นสูงสุด ก็เชนกัน 
• Who ran run (the) fastest? 

แตถามีประโยคขยายตอทายจะละ the ไมได 
• This dictionary is the best I could find. (ไมใช This dictionary is bests 

could find.) 
• She was the quickest of all the stab: 

หามใช the กับ adverb ขั้นสูงสุด เมื่อเปนการเปรียบเทียบสถานการณ ภายในบุคคลคนเดียวหรือส่ิงเดียวกัน ลอง
เปรียบเทียบ: 

• He’s nicest when he’s had a few drinks. (ไมใช he’s the nicest when) 
• I’ve got a lot of friends, but he’s (the) nicest. 
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• She works hardest when she's doing something for her family. (ไมใช 
She works the hardest when. . . เพราะเปรียบเทียบระหวางสถานะ ไมใชระหวาง
บุคคล) 

• She works (the) hardest; her husband doesn't know what work is. 
13 “เทาที่เคยพบ” ก็เปนขั้นสูงสุดเหมือนกนั 
ในประโยคที่มี ever, yet และ any ก็เปนขั้นสูงสุดเหมือนกัน 

• You're more stubborn than anybody I know. 
• It's the best book I've ever read.  
• This is my hardest job yet. 

14 การละคําหลงั than 
บางครั้งตองละบางคําหลัง than เพื่อใหช้ีชัดวาเปรียบเทียบอะไร มิฉะนั้นจะสับสน ลองดูตัวอยาง: 

• She spent more money than was sensible. (ไมใช . . . than it was 
sensible.) 

• There were more people than we had expected. (ไมใช . . . than we had 
expected them.) 

• l love you more than she does. (ไมใช . . . than how much she does.)  
(ในบางสําเนียง จะใช than what แทน than เฉย ๆ ซ่ึงถูกตองและผมวาชัดเจนดดีวย) 

� สําหรับ ขั้นกวาและขั้นสูงสุด, ดูหัวขอ A035 

� สําหรับ as และ than, ดูหัวขอ C343 

� ในการเปรียบเทียบ กบั as, ดูหัวขอ C048 

� สําหรับ tenses หลัง than, ดูหัวขอ A029 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

� สําหรับ pronoun หลัง than, ดูหัวขอ A037.8 

� สําหรับ more, ดูหัวขอ C245  

� สําหรับ most, ดูหัวขอ C246 

� สําหรับ less, ดูหัวขอ C216 

� สําหรับ least ดูหัวขอ C214 

� สําหรับ the first/second/best/ + present/past perfect, ดูหัวขอ A009.6 

A038 การเปรียบเทียบ (5): การใช much, far กับขั้นกวา และขั้น
สูงสุด 
1 much, far กับขั้นกวา 
หามใช very กับข้ันกวา แตใช much, far, very much, a lot (ไมเปนทางการ), lots (ไมเปนทางการ), any 
และ no (ดูหัวขอ C041), rather, a little, a bit (ไมเปนทางการ) และ even.  

• My boyfriend is much/far older than me. (ไมใช . . . very older than me.) 
• Russian is much/far more difficult than Spanish.  
• very much nicer a bit more sensible (ไมเปนทางการ)  
• a lot happier (ไมเปนทางการ) Is your mother any better?  
• rather more quickly She looks no older than her daughter. 
• a little less expensive Your cooking is even worse than Harry's. 

Quite ไมสามารถใชเปนขั้นกวาได ยกเวนในการกลาววา quite better, แปลวา 'recovered from an illness' 
(ดูหัวขอ C078.1) Any, no, a bit และ a lot มักไมใชขยายขั้นกวากอนคํานาม  
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• There are much/far nicer strops in the town center. (แตไมใช . . . a bit 
nicer shops . . .) 

2 many more/less/fewer 
เมื่อ more (ดูหัวขอ C245) modifies a นามพหูพจน, มันขยายดวย many แทน much. ลองเปรียบเทียบ: 

• much/far/ a lot/etc more money many/far/a lot/etc more opportunities 
บางครั้งเราใช Many ขยาย less (กอน a นามพหูพจน) และ fewer, แตพบไมบอย แตขยาย unusual; far, a lot 
กลับพบบอยกวา 

• far less words (more common than many less words) 
• a lot fewer accidents (more common than many fewer accidents) 

3 much, far, quite กับขั้นสูงสุด 
ขั้นสูงสุดสามารถขยายดวย much และ by far, และ adverbs ขั้นสูงสุด เชน quite (แปลวา 'absolutely'), 
almost, practically, nearly and easily 

• He's much the most imaginative of them all. 
• She's by far the oldest. 
• We're walking by far the slowest. 
• He's quite the most stupid man I've ever met 
• I'm nearly the oldest in the firm.. 
• This is easily the worst parts I've been to this year. 

4 very with ขั้นสูงสุด 
ระวัง! การใชแบบพิเศษของ very เพื่อเนน ข้ันสูงสุด และเชนเดียวกับ first, next และ last. 

• Bring out your very best wine - Michael's coming to dinner. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• You're the very first person I've spoken to today. 
• This is your very last chance. 
� สําหรับ nodification of too ,see C3542 

A039 การใช adjective (8): 'marked' และ 'unmarked' 
คนที่ไมเขาใจเนื้อหาตอไปนี้ จะไมเขาใจวา ทําไมฝรั่งไมพูดแบบนี้ “How young are you?” ทําไมตอง “How 
old are you?” มาตอวา วาฉันแกหรือเปลาเนี่ย?  
เปลาเลยครับ หลักการก็คือ adjective พื้นฐานสวนมาก มักมีคําทีต่รงขามกันเปนคู ๆ เชน tall/short, 
oldlyoung, heavy/light, fast/slow คําเหลานี้มีการใชในสองลักษณะ คือ พวกที่ใชแสดงคุณลักษณะ 
(marked) คือวาส้ันหรือยาว กับ พวกท่ีไมแสดงคุณลักษณะ (unmarked) ซ่ึงเขาจะ ใชตัวท่ีมีความหมายวามาก 
ลองเปรียบเทียบ: 

• She's very tall and he's very short. (marked) 
• Exactly how tall are they both? (unmarked) (ไมใช Exactly how short are 

the both?)  
• He's very young for the job. (marked) 
• I don't really know how old he is. (unmarked) (ไมใช . .. how young he is.) 
• He's only twenty-three years old. (unmarked) (ไมใช . . . twenty three 

years young.) 
• Lead is one of the heaviest metals. (marked) 
• Scales are used to measure how heavy things are. (unmarked) (ไมใช . . . 

how light things are.) 
เวลาที่คุณเลือกใชคํานาม ตองคํานึงดวยวา มันมีความหมายเปน marked หรือ unmarked และเลือกใชใหถูก 
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ไมใชใชตามความหมายในดิกชันนารี ลองเปรียบเทียบ: 
• Age brings wisdom but I'd rather have youth and stupidity. (marked)  
• What is her exact age? (unmarked) (ไมใช What is her exact youth?)  
• The worst thing about the film was its length. (marked) เพราะแปลวา ส้ันมาก 
ๆ  

• What's the length of a football field ? (unmarked) (ไมใช what's the 
shortness. . . ?) 

A040 การใช adjective (1): การเติมประโยคใหเต็ม 
adjective สวนมากตามดวยคํานาม แตบางครั้งตามดวย preposition + คํานาม /-in.  

• I'm interested in cookery.  
• I'm interested in learning to cook.  

หรือ infinitive (verb ชองที่ 1) 
•  You don't look happy to see me.  
•  The soup is ready to eat. 

Infinitive (verb ชองที่ 1) อาจมี ประธาน ของมันเอง, เชน for (ดูหัวขอ A075).  
• I'm anxious for her to get a good education. (= I'm anxious that she 
should get . . .)  

Adjective บางตัวอาจตามดวย clauses (วลี) 
• I'm glad that you were able to come. 
• It's important that everybody should feel comfortable.  
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และ adjectives สามารถมีสวนเติมเติมไดมากกวาหนึ่ง  
• I'm pleased about her promotion. 
• I'm pleased to see you here.  
• I'm pleased that we seem to agree.  

ฝรั่งมักไมใส adjective + complement ไวหนา คํานาม.  
• He's a difficult person to understand. 
• (ไมใช He's a difficult to understand person.) 
� สําหรับ complementation in general, ดูหัวขอ A059. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ ring forms after adjectives, ดูหัวขอ A065. 

� สําหรับ infinitives after adjectives, ดูหัวขอ A080. 

� สําหรับ should in clauses after adjectives, ดูหัวขอ C311. 

� สําหรับ subjunctives in clauses after adjectives, ดูหัวขอ A156.1. 

� สําหรับ the prepositions that are used after some common adjectives, ดูหัวขอ A092. 

� สําหรับ prepositions กับ clauses after adjectives, ดูหัวขอ A096. 

� สําหรับ structures กับ 'preparatory it' (e.g. It is important that we moue fast, She made it clear that she 

distrusted all of us), ดูหัวขอ A115-A116. 

A038 การใช adjective (2): ที่ทายดวย red: การออกเสียง 
adjectives บางตัวท่ีลงดวย red มีการออกเสียงที่แตกตางตองระวัง โดยมีเสียง /อิด/ ไมใช ed หรือd / t / ไดแก: 

aged(very old) /เอด-จิด naked /เนกคิด 
beloved /บิเลิ้ฟวิด ragged /แรกกิด 
blessed /เบลซิด rugged /รั้กกิด 
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crooked /คโรคิด sacred /เซวคริด 
cursed /'เคิ้ดซิด wicked /'วิ้กคิด 
dogged /'ดอกกิด wretched /'เรทชิด 
learned /'เลิ้นนิด one/three/four- legged /'เลกกิด/ 

โดยที่ aged ออกเสียงเปน /เอดจ/ เมื่อแปลวา 'years old' (as in He has a daughter aged ten), หรือเมื่อทํา
หนาที่เปน verb.  
adjectives อื่น ๆ ท่ีลงดวย red ออกเสียงตามปกติ, คือ /อิด/ เวนแตลงดวยr d หรือ t.  

• tired /ไทเอ็ด /  hunchbacked /'ฮ้ันชแบกท/ 
• undecided /อันดิไซดิด/ 

A042 การใช adjective (3): วางลําดับกอนหลัง 
เมื่อมี adjectives อยูหนา คํานาม (หรือเมื่อ คํานาม ใชขยาย คํานาม ดวยกัน) เชน เราพูดวา a fat old lady, 
ไมใช an old fat lady; a small shiny black leather handbag, ไมใช a leather black shiny small 
handbag  
กฎเกณฑท่ีสําคัญคือ ภาษาอังกฤษสรางคํานามจากขวามือ แตทวาคําขยายมมีากมายและซับซอน นี่เปนกฎเกณฑ
ตัวอยางที่นาจดจําที่สุด: 
1 colour, origin, material กับ purpose 
Adjectives หรือคําขยาย คํานาม พวก สี ถิ่นกําเนิด วัสดุ วัตถุประสงค มักเรียกตามนี้ (ควรทองไปตัวอยางนึง) 

Color Origin Material Purpose คํานาม 
red  Spanish  leather  riding  boots 
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brown  German  glass beer  mugs 
 Venetian  flower vases 

2 adjective อื่น ๆ  
adjectives อื่น ๆ มักวางกอน colour, origin, material และ purpose. ในขอหนึ่ง และ ขนาด ความยาว และ 
ความสูง มักมาเปนอันดับแรก 

• the round glass table (ไมใช the glass round table)  
• a big, modern brick house (ไมใช a modern, big brick house) 
• long, flexible steel poles 
• a tall, ancient oak-tree 

3 ที่เปนความเห็น 
Adjectives ท่ีบอกถึงการแสดงออก หรือความเห็น มักวางไวกอนตัวอื่น เชน lonely, definite, pure, 
absolute, extreme, perfect, wonderful, silly.  

• a lovely, long, cool drink 
• Who's that silly fat man over there? 

4 ที่เปนตัวเลข 
ตัวเลขตองวางไวกอน adjectives 

• six large eggs 
• the second big shock  

First, next และ last ตองวางกอนตัวเลข 
•  the first three days (more common than the three first days) my 
last two jobs 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

5 การใส commas 
เรามักใช commas ระหวาง adjectives (โดยเฉพาะใน รายที่ยาว ๆ ) 

• a lovely, long, cool, refreshing drink 
• an expensive, ill-planned, wasteful project 

แต commas ก็สามารถถูกละในขอความส้ัน ๆ ได 
• a tall(,) dark(,) handsome cowboy 
� สําหรับ and กับ adjectives, ดูหัวขอ A045. สําหรับ commas กับ and, ดูหัวขอ A145.1. 

A043 การใช adjective (4): ตําแหนงในประโยค 
1 โดยทั่วไป 
ท่ัวไปแลว adjectives วางได2ตําแหนง คือ วางไวหนา คํานาม 

• The new secretary doesn't like me. 
• He's going out with a rich businesswoman. 

หลัง be, seem, look, become 
• That dress is new, isn't it? She looks rich. I feel unhappy. 
� สําหรับ adjectives กับ pronoun (e.g. Poor you!), ดูหัวขอ A098.3. 

� สําหรับรายละเอียดของ the verbs that can be followed by adjectives ('copular verbs'), ดูหัวขอ A025. 

2 adjectives ที่อยูหนานามเทานัน้ 
ตัวอยางที่เห็นไดท่ัวไปคือ: 
elder aid eldest (ภาษาของคนอังกฤษ ดูหัวขอ C134) ลองเปรียบเทียบ: 

• My eider sister is a pilot. She's three years older than me. 
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live (แปลวา 'not dead') ลองเปรียบเทียบ: 
• a live fishIt's still alive. 

old (อางถึงความสัมพันธท่ียาวนาน)  
• an old friend (ไมเหมือนกับ a friend who is old ) 

little (ดูหัวขอ C314) ลองเปรียบเทียบ: 
• a nice little house The house is quite small. 

intensifying (emphasizing) adjectives  
• He's a mere child. (แตวาไมใช That child is mere.)  
• It's sheer madness. (แตวาไมใช That madness is sheer.) 
• You bloody fool! (แตวาไมใช That fool is bloody.) 

3 adjective ที่วางไวทายประโยคเทานั้น 
โดยเฉพาะ adjective ท่ีเริ่มดวย a เชน afloat, afraid, alight, alike, alive, alone, asleep, awake. ลอง
เปรียบเทียบ: 

• The baby's asleep. a sleeping baby (ไมใช an asleep baby) 
• The ship's still afloat. a floating leaf 
• He was afraid. a frightened man 

ill และ well นิยมวางไวทายประโยค ลองเปรียบเทียบ: 
• He's very well  a healthy/ fit man 
• You look ill.  Nurses look after sick people. 
� สําหรับการใชงานในแงอื่น ๆ ของ well, ดูหัวขอ C366. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ ill และ sick, ดูหัวขอ C197. 
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� สําหรับ very กับ afraid, ดหูัวขอ C011.3. 

4 วางหลงั คํานาม ไดในกวี 
ในภาษาดั้งเดิม(ดูหัวขอ B031), อาจวาง adjective หลัง คํานาม, โดยเฉพาะในบทกวี และเพลง 

• He came from his palace grand. 
ในภาษาปจจุบัน มีเฉพาะบางวลีเทานั้น 

• Secretary General court martial (= military court) 
• Poet Laureate President elect 
• God Almighty! Attorney General 

หรือใชหลัง relative clauses ท่ีมักลงดวย -able/-ible. 
• Send all the tickets available. (= . . . tickets which are available.) 
• It's the only solution possible. 

Adverb บางตัวก็ใชเหมือนกัน 
• the woman upstairs the people outside 

ถาไวหนา คํานาม, present อางอิงถึง time; ถาไวหลัง คํานาม จะแปลวา 'here / there', 'not absent'. ลอง
เปรียบเทียบ: 

• the present members (= those who are members now) 
• the members present (= those who are/were at the meeting) 

ไวหนา คํานาม, proper แปลวา 'real', 'genuine' (โดยเฉพาะในแบบอังกฤษ). After a คํานาม it อางถึง 
central หรือmain part of something. ลองเปรียบเทียบ: 
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• Snowdon's a proper mountain, not a hill. After two days marching 
through the foothills, they found themselves at the base of the 
mountain proper. 

� สําหรับ the position และ ในความหมายท่ีวา of opposite, ดูหัวขอ C279.  

5 ตามหลัง something, very thing ได 
Adjectives ท่ีตามหลัง something, everything, anything, nothing, somebody, 

• anywhere และคําอื่น ๆ  
• Have you read anything interesting lately?  
• Let's go somewhere quiet 

6 ตามหลังหนวยการวัด 
Adjectives ท่ีตามหลังหนวยการวัด 

• two metros high  
• two miles long 
• ten years older  
• six feet deep 
� สําหรับ word order กับ worth, ดูหัวขอ C380. 

7 adjective หนานาม ที่ตองมีสวนเติมเต็ม 
เชน skilled at design, สวนแสดงตองตามหลัง คํานาม ใน attributive position. 

• We are looking for people skilled at design. 
•  (ไมใช . . . skilled at design people.) 

ใช relative clause จะเปนธรรมชาติมากกวา  
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• We are looking for people who are skilled at design. 
ในบางกรณี adjective สามารถวางไวหนา คํานาม และมีสวนขยายหลังตอไปอีก โดยเฉพาะกับคําจําพวก 
different, similar, the same; next, last, first, second, difficult, easy etc. 

• a different life from this one 
• the next house to the Royal Hotel (especially GB)  
• the second train from this platform  
• the best mother in the world  
• a difficult problem to solve 

8 verb + กรรม + adjective 
อยูหลัง กรรม ในบางโครงสราง 
verb + กรรม + adjective.  

• I'll get the car ready.  
• Do I make you happy?  
• Let's paint the kitchen yellow. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ คํานาม modifiers (e.g. a leather jacket), ดูหัวขอ A107.  

� สําหรับ the order of adjectives และ other modifiers before คํานาม, ดูหัวขอ A042.  

� สําหรับการใชงาน and between adjectives, ดูหัวขอ A045.  

� สําหรับ commas between adjectives, ดูหัวขอ A042.5. 

A044 การใช adjective (5): ตําแหนงหลัง as, how, so, too 
โดยปกติ adjectives จะอยูหลัง a/an. 

• a beautiful voice 
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แตถามี how, so, too และ this/that แปลวา so, adjectives จะอยูกอน a/an 

as/how/so/too/this/that + adjective + a/an + คํานาม 
• I have as good a voice as you.  
• How good a pianist is he?  
• It was so warm a day that I could hardly work.  
• She is too polite a person to refuse.  
• I couldn't afford that big a car. 

The structure is not possible without a/an. 
• I like your country - it's so beautiful. 
• (ไมใช I like your so beautiful country.) 
• Those girls are too kind to refuse (ไมใช They are too kind girls to 

refuse)  
� สําหรับ structures กับ such และ what + adjective + คํานาม, ดูหัวขอ C332.3, C333.1 และ B016.2.  

� สําหรับ the structure กับ adjective + as in expressions like tired as I was. . ., ดูหัวขอ C049. 

A045 การใช adjective (6): ใชกับ and 
เมื่อมี adjectives มากกวาสองตัวขึ้นไป, บางครั้งฝรั่งใส and กอนตัวสุดทาย แตบางทีก็ไมขึ้นกับ partly on 
their position ในประโยค 

1 อยูหลงั verb 
เมื่อ adjectives come in predicative position (after be, seem และ similar verbs - ดูหัวขอ A025), 
ฝรั่งมักใส and กอนตัวสุดทาย  

• He was tall, dark and handsome.  
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• You're like a winter's day: short, dark and dirty.  
ในการเขียนเชิงวรรณกรรม and ก็อาจถูกละได 

• My soul is exotic, mysterious, incomprehensible. 
2 กอน คํานาม 
ปกติใช 

• a tall, dark, handsome cowboy 
อยางไรก็ตาม อาจเห็นการใช and ในกรณีท่ีบรรยายลักษณะที่สอดคลองกัน (รูปราง หรือบุคคลิก) 

• a cruel (and) vicious tyrant 
• a tall (and) elegant lady 

หรือในกรณีท่ีมีความหลากหลายในองคประกอบ 
• a yellow and black sports car 
• a concrete and glass factory 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ the use of and, ดูหัวขอ C036.  

� สําหรับ commas กับ adjectives, ดูหัวขอ A042.5. 

A046 การใช adjective (7): ที่ละคํานามได 
ปกติไมมีการละ คํานาม หลัง adjective.  

• Poor little boy! (ไมใช Poor little!)  
• The most important thing is to be happy. (ไมใช The most important is to 

be happy.)  
แตมีขอยกเวน 
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1 เม่ือเปนคําที่รูจกัด ี
The + adjective ใชเพ่ือพูดเก่ียวกับส่ิงรูจักดี โดยเฉพาะลักษณะของคน 

• He's collecting money for the blind.  
• The unemployed are losing hope.  

หรือ เปนที่ทราบกันดีจากขอความกอนหนา 
• After the accident, the injured were taken to hospital.  

ท่ีพบเห็นไดบอยคือ: 
• the blind  the old  
• the dead  the poor 
• the deaf  the rich 
• the handicapped  the unemployed 
• the jobless  the young 
• the mentally ill 

ตัวอยางขางบนเปน plural: the dead แปลวา 'all dead people' หรือ 'the dead people', แตไมใช 'the dead 
person'.  
โดยที่ expressions เหลานี้ จะเติม a possessive 's. ไมได 

• the problems of the poor หรือ poor people's problems 
• (ไมใช the poor's problems )  

ปกติจะใช โดยมี the อยูหนา 
• This government doesn't care about the poor. (ไมใช . . . about poor.) 

อยางไรก็ตาม adjectives ท่ีไมมี the ก็เปนไปได ตามอยูหลัง quantifiers เชน many และ more กับ and หรือ 
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or และตามหลัง possessives 
• There are more unemployed than ever before.  
• opportunities for both rich and poor  
• Give me your tired, your poor, . . . 

2 อยูกอน คํานาม 
คนชาติตาง ๆ ใชหลัง the โดยไมมี people 

• The Americans are very proud of their nation. 
มีช่ือคนเพียงไมก่ีประเทศที่ลงดวย -sh หรือ -ch (ดูหัวขอ B048.3) ไดแก Irish, Welsh, English, British, 
Spanish, Dutch, French. คําเหลานี้หามเตมิ s เพราะเปนไดท้ัง เอกพจน และ plural; 

• The English are very proud of their sense of humour. (ไมใช The 
Englishs . . .) 

และเมื่อเปน เอกพจน ตองใส คํานาม ตอทายดวย 
• Irishwoman, a Welshman (ไมใช a Welsh). 

3 เปนไดแค เอกพจน เทานัน้ 
ในบางวลี the + adjective มีแคความหมาย เอกพจน ไดแก the accused, the undersigned, the 
deceased, the former และ the latter. 

• The accused was released on bail. 
• . . . Mr Gray and Mrs Cook; the latter is a well-known designer.  

ใชในเชิง นามพหูพจน ก็ได 
• The accused were released on bail 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

4 ใชในเชงิปรัชญาความคิด 
adjectives อาจใชหลัง the ในเรื่องความคิดนามธรรม หรือการเขยีนเชิงปรัชญา (เชน: the beautiful, the 
supernatural, the unreal.) ตองเปน เอกพจน  

• She's interested in the supernatural. 
5 ใชแบบละ คํานาม 
ฝรั่งมักละ คํานาม ท่ีเคยอางถึงแลว หรือขี้เกียจกลาวซํ้า เมื่อรูกันดีอยูแลว 

• 'Have you got any bread ?' 'Do you want white or brown(bread)?' 
• I'd like two three-hour video-cassettes and one four-hour (video-

cassettes).  
ขั้นสูงสุดก็เชนกัน 

•  I'm the tallest in my family. 
•  We bought the cheapest. 

adjective ท่ีเปนสี มักเปน นามพหูพจน อยาลืมเติม s 
• Wash the whites and colors separately. (=whites and colors lothes) ซัก
ผาขาว ผาสี แยกกัน 

� สําหรับ other cases where คํานาม are left out after adjectives และ determiners, ดูหัวขอ B065. 

A047 การใช adverb (1): ขยายกริยา 
1 adverb ชวย verb ไมใช prepositions 
คําพวก down, in, up อาจไมใช preposition ลองเปรียบเทียบ: 

• I ran down the road Please sit down.  
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• He's in his office. You can go in. 
• Something's climbing up my leg She's not up yet. 

ในประโยคแรก down the road, in his office และ up my leg คําวา down, in และ up คือ preposition : 
มี กรรม เปน the road, his office และ my leg ตามลําดับ 
In sitdown, go in และ She's not up, คําวา down, in และ up ไมมี กรรม มันเปน adverbs ไมใช 
prepositions 
adverbs เล็ก ๆ เหลานี้ เรียกวา'adverb(ial) particles' รวมไปถงึ above, about, across, ahead, along, 
(aground, aside, away, back, before, behind, below, by, down, forward, in, home, near, off on, 
out, over, past, through, under, up คําจํานวนมากถูกใชเปนทั้ง adverb particles และ prepositions แตมี
ขอยกเวน เชน back, away เปน adverb ท่ีตอจาก verb; from, during เปน preposition 

2 สราง two-word verb 
Adverb บางตัวสราง two-word verbs กอใหเกิดความหมายใหม (break down, put off; work out, give 
up) 

• Could you switch off the light? 
� สําหรับรายละเอียดของ phrasal และ prepositional verbs, ดูหัวขอ A022.  

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ the position of adverbs, ดูหัวขอ A050 - A051. 

3 ใชกับ be 
• Why are all the lights on?  
• Hello! You're back!  
• The match will be over by 4.30. 
� สําหรับ inverted word order in sentences beginning กับ an adverb particle (e.g. Out walked Sarah), ดูหัวขอ 

A031. 
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A048 การใช adverb (2): ใชในแงอื่น ๆ 
1 adverbs มาตรฐาน 
เมื่อถามวา ส่ิงที่ทําไวเปนอยางไรบาง how something happens or is done.  

• คําตอบ เชน: quickly, happily, terribly, fast, badly, well. 
อยาสับสนกับ adjective (happy, quick etc) adjective ขยาย verbs ไมได 
verb + adverb 

• We'll have to think quickly. (ไมใช . . . to think quick.) 
• She danced happily into the room. (ไมใช She danced happy. . .) 
• She sang badly. (ไมใช She sang bad.) 
• I don't remember him very well. (ไมใช . . . very good.) 

แต adjective forms are sometimes used as adverbs ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, โดยเฉพาะin ภาษา
อเมริกัน (ดูหัวขอ A049). 

• She talks funny. 
� สําหรับการใชงาน adjectives after copular verbs like look or seem, ดูหัวขอ A025. 

2 other uses 
adverb เหลานี้สามารถขยาย adjective, past participles, adverb และ วลี ไดดวย 

adverb + adjective 
• It's terribly cold today. (ไมใช ... terrible cold.) 
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adverb + past participle 
• This steak is very badly cooked. (ไมใช . . . bad cooled.) 

adverb + adverb 
• They're playing unusually fast. (ไมใช . . .unusual fast.) 

adverb + adverbial phrase 
• He was madly in love with her. (ไมใช . . . mad. . .) 
� สําหรับ adjectives ending in -ly, see the next section.  

� สําหรับ adverbs และ adjectives กับ the same form, see the next section.  

� สําหรับ the adjective well, ดูหัวขอ C366.  

� สําหรับ the position of adverbs of manner, ดูหัวขอ A051.6, C049.10, C049.14.  

� สําหรับ spelling rules, ดูหัวขอ B025. 

A049 การใช adverb (3): การเลือกใชกับ adjective 
1 adjectives ที่ลงดวย -ly 
บางคําแมลงดวย -ly ก็เปน adjective เชน costly, cowardly, deadly, friendly, likely, lively, lonely, 
lovely, silly, ugly, unlikely. 

• She gave me a friendly smile. 
• Her singing was lovely.  

ระวัง ไมมีการใช friendly / friendlily, lovely / lovelily etc.อยางเด็ดขาด 
• She smiled in a friendly way. (ไมใช She smiled friendly.) 
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• He gave a silly laugh. (ไมใช He laughed silly.) 
Daily, weekly, monthly, yearly, early and leisurely เปนไดท้ัง adjectives และ adverbs.  

• It's a daily paper. It comes out daily.  
• an early train I got u p early. 

2 คําทีมี่เปนไดทั้ง adjective และ adverb ;adverb ที่ม/ีฟอรม 
• A fast car goes fast;  
• If you do hard work, you work hard.  

ในกรณีอ่ืน ๆ adverb มี 2 รูป เชน late กับ lately ตัวหนึ่งเหมือน adjective อีกตัวเหมือน adverb ปกติท่ีลง
ดวย -ly. ซ่ึงมีการใชงานตางกัน นี่เปนตัวอยางที่พบบอยท่ีสุด 
bloody คําบน (ดูหัวขอ B040), including bloody (GB only), มักใช both as adjectives and as 
adverbs.  

• 'You bloody fool. You didn't look where you were going' 'I bloody did.' 
clean The adverb clean แปลวา completely' กอน forget (informal) and some expressions of 
movement. 

• Sorry I didn 't turn up - I clean forgot. 
• The explosion blew the cooker clean through the wall. 

dead The adverb dead is used in certain expressions เมื่อหมายถึง Exactly', 'completely’ หรือ 
‘very'. เชน 

•  dead ahead, dead certain, dead drunk, dead right, dead slow (GB 
only), dead straight, dead sure, dead tired  

ระวัง! deadly คือ adjective, แปลวา 'ถึงตาย=fetal', 'เปนเหตุใหตาย=causing death'. adverb ของ
ความหมายนี้คือ fatally. ลองเปรียบเทียบ: 
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•  Cyanide is a deadly poison. 
•  She was fatally injured in the crash. 

direct Direct is often ใชเปน adverb in British English, referring to journeys and timetables. 
•  The plane goes direct from London to Houston without stopping. 

easy Easy is ใชเปน adverb in some informal expressions. 
•  Take it easy! (= Relax!) Easier said than done. 
•  Go easy! (= Not too fast!) Easy come, easy go. 

fair Fair is ใชเปน adverb after a verb in some expressions. 
•  to play fair to fight fairto hit some thing fair and square  
� สําหรับ the adverb of degree fairly, ดูหัวขอ C150. 

fast Fast อาจแปลวา both 'quick' and 'quickly' (a fast car goes fast). Fast แปลวา 'completely' in 
the expressionist asleep, and แปลวา 'tight', 'impossible to remove' in expressions like hold fast, 
stick fast, fast colours. 
fine The adverb fine (= 'well') is used in some informal expressions. 

• That suits me fine. You're doing fine. 
The adverb finely is used to talk about small careful adjustments and similar ideas. 

•  a finely tuned engine finely chopped onions (= 'cut up very small') 
flat Flat มักใช เปน adverb in a musical sense (to sing flat แปลวา 'to sing on a ระวัง! is too low'). 
In most other cases, the adverb is flatly. 
free The adverb free (used after a verb) แปลวา 'without payment'; freely แปลวา 'without limit 
หรือ restriction'. ลองเปรียบเทียบ: 

• You can eat free in my restaurant whenever you like. 
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• You can speak freely - I won't tell anyone what you say. 
hard The adverb hard has a similar แปลวา to the adjective. 

• Hit it hard. Don't work too hard.  
• Hardly means 'almost not'. 
• I've hardly got any clean clothes left. 
� สําหรับการใชงาน hardly. . . when in clauses of time, ดูหัวขอ A082. 

high High refers to height; highly expresses an extreme degree (it มักแปลวา 'very much'). ลอง
เปรียบเทียบ:  

• He can jump really high. 
• Throw it as high as you can.  
• It's highly amusing 
• I can highly recommend it. 

just Just is an adverb with several meanings (ดูหัวขอ C208). There is also an adjective just, 
แปลวา 'in accordance with justice หรือ the law'; the adverb is justly. 

• He was justly punished for his crimes. 
late The adverb late has a similar แปลวา to the adjective late; lately แปลวา 'recently'. ลอง
เปรียบเทียบ: 

• I hate arriving late. I haven't been to the theatre much lately. 
loud Loud is often used informally เปน adverb after a verb. 

• Don't talk so loud -you'll wake the whole street. 
low Low is an adjective and adverb (a low bridge, a low voice, bend low). 
most Most is the superlative of much, and is used to form superlative adjectives and adverbs 
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(ดูหัวขอ A035). 
• Which part of the concert did you like most? 
• This is the most extraordinary day of my life.  

ในรูปแบบที่เปนทางการ, most สามารถใช mean 'very' (ดูหัวขอ A119) 
• You're a most unusual person.  

Mostly แปลวา 'mainly', 'most often’ หรือ ‘in most cases'. 
• My friends are mostly non-smokers. 

pretty The informal adverb of degree pretty ก็เหมือนกับ rather (ดูหัวขอ C150, C294). Prettily 
แปลวา 'in a pretty way'. ลองเปรียบเทียบ: 

• I'm getting pretty fed up. Isn't your little girl dressed prettily? 
quick ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, quick is often used แทน quickly, โดยเฉพาะafter verbs of 
movement. 

• I'll get back as quick as I can. 
real In informal American English, real is often used แทน really กอน adjectives and adverbs. 

• That was real nice. He cooks real welt 
right Right with adverb phrases แปลวา 'just', 'exactly' หรือ (GB only) 'all the way'. 

• She arrived right after breakfast. 
• The snowball hit me right on the nose. 
• Turn the gas right down. (GB) 

Right and rightly can both be used เมื่อหมายถึง 'correctly'. Right is only used after verbs, and is 
usually informal. ลองเปรียบเทียบ: 
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• I rightly assumed that Henry was not coming 
• You guessed right. It serves you right (rightly is not possible.) 

sharp Sharp มักใช เปน adverb เมื่อหมายถึง Punctually'. 
• Can you be there at six o'clock sharp?  

It also has a musical sense (to sing sharp แปลวา 'to sing on a ระวัง! is too high'), and is used in 
the expressions turn sharp left and turn sharp right (แปลวา 'with a big change of direction'). In 
other senses the adverb is sharply. 

• She looked at him sharply. I thought you s poke to her rather sharply. 
short Short is ใชเปน adverb in the expressions stop short (= 'stop suddenly') and cut short (= 
'interrupt'}. Shortly แปลวา 'soon'; it can also describe an impatient way of speaking. 
slow Slow is ใชเปน adverb in road signs (เชน SLOW - DANGEROUS BEND ), and informally 
after go and some other verbs (โดยเฉพาะin American English). เชน go slow, d rive slow. 
sound Sound is ใชเปน adverb in การกลาววา sound asleep. In other cases, soundly is used (เชน 
She's sleeping soundly). 
straight The adverb and the adjective are the same. A straight road goes straight from one 
place to another. 
sure Sure is often used เมื่อหมายถึง 'certainly' ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, โดยเฉพาะin American 
English. 

• ‘Can I borrow your tennis racket?' 'Sure.'  
• Surely (not) usually expresses surprise (ดูหัวขอ C337). 

Surely you're not going out in that old coat? 
tight After a verb, tight มักใช แทน tightly, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ. Typical 
expressions: hold tight, packed tight (compare tightly packed' ). 
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well Well is an adverb corresponding to the adjective good (a good singer sings well). Well is 
also an adjective แปลวา 'in good health' (the opposite of ill). สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C366. 
wide The normal adverb is wide; widely suggests distance หรือ separation.  
ลองเปรียบเทียบ:  

• The door was wide open. She's travelled widely. 
• They have widely differing opinions.  

ระวัง! also การกลาววา wide awake (the opposite fo fast asleep). 
wrong Wrong มักใช informally แทน wrongly after a verb.  
ลองเปรียบเทียบ: 

• I wrongly believed that you wanted to help me. You guessed wrong. 
3 ขั้นกวาและข้ันสูงสุด 
การใชแบบ informal (แบบกันเอง) อาจใช adjective เปน adverbs ได  

• Can you drive a bit slower? 
• Let's see who can do it quickest. 

โดยเฉพาะชาวอเมริกัน 
•  Drive friendly.  
•  He looked at me real strange. 

A050 การใช adverb (4): ตําแหนงท่ีใช โดยท่ัวไป 
อยาลืมวา adverb มีท้ังแบบคําเดียว(here, often) และแบบวลี (in this house, once every six weeks) 
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1 verb และ กรรม  
ฝรั่งมักไมใส adverb ระหวาง verb และ กรรม 

…adverb + verb + กรรม 
• I often get headaches. (ไมใช I get often headaches.)  

…verb + กรรม +adverb 
• She speaks English well. (ไมใช She speaks well English.) 

แต adverbชวย (ดูหัวขอ A047, A022) สามารถวางระหวาง verb และ คํานาม กรรม ได 
•  Could you switch Bathe light? 

2 ตําแหนงในประโยค(หรือประโยค) 
เร่ิมวลี 

• Yesterday morning something very strange happened. 
กลางวลี (กับ verb) 

� (สําหรับ exact position, ดูหัวขอ A051.10,A038.)  
• My brother completely forgot my birthday.  
• I have never understood her. 

ทายวลี 
• What are you doing tomorrow?  

adverb ในรูปวลี(ท่ียาว) จะวางตรงกลางไมได ลองเปรียบเทียบ: 
• He quickly got dressed. He got dressed quickly. (Quickly can go in 

mid- or end position.) 
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• He got dressed in a hurry. (ไมใช He a hurry got dressed.) (In a hurry 
cannot go in mid-position.)  

ยกเวน short adverb phrases เชน at once และ adverbs ท่ีบอกระดับ เชน very, quite 
• She at once realised her mistake. 
• I very much enjoy skiing 
• We were quite often invited to parties at the weekends. 

3 What goes where? 
ตําแหนงเร่ิมประโยค 
adverbs ท่ีบอกเวลาใชเริ่มประโยคได (ดูหัวขอ A051.8). 

• However, not everybody agreed. (connecting adverb) 
• Tomorrow I've got a meeting in Cardiff: (time adverb) 

คําเชิงปฏิเสธก็ใชเริ่มไดเชนกัน เชน under no circumstances (ดูหัวขอ A030.5). 
• Under no circumstances are children allowed in the bar. 

ตําแหนงกลางประโยค 
ในวงเล็บคือ ช่ือชนิดของ adverb 

• She's done everything - she's even been a soldier. (ขยายเฉพาะสวน) 
• It will probably rain this evening (แนใจแคไหน) 
• I've almost finished painting the house. (ความสมบูรณของงาน) 
• My boss often travels to America. (ความถี่ท่ีทํา) 
• Stupidly forgot my keys. (ความคิด) 
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• She quickly got dreseed. (ขยาย verb) 
ตําแหนงทายประโยค 
Adverbs แบบ manner (how), place (where) and time (when) สวนมากจะอยูทายประโยค (สําหรับ
รายละเอียด ดูหัวขอ A051.7, C049.8, C049.14.) 

• She brushed her hair slowly. (manner) 
• The children are playing upstairs. (place) 
• I phoned Alex this morning. (time) 

A051 การใช adverb (5): ตําแหนงท่ีใช (ขั้นสูง) 
1 adverbs เชื่อมประโยค 
คลาย conjunction เช่ือมประโยค แตถือวาเปนคนละประโยค เพราะข้ึนดวยตัวพิมพใหญ เชน however, then, 
next, besides, anyway  
ตําแหนงเร่ิมประโยค 

• Some of us want to a new system; however, not everybody agrees.  
• I worked until five o'clock. Then I went home.  
• Next, I want to say something about the future.  

ตําแหนงเร่ิมประโยค (more formal style) 
• I then went home. 

2 adverb ที่บอกความถี ่
เชน always, ever, usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, 
never.  
ตําแหนงกลางประโยค (หลัง verbsชวย และ am /are/is/was/were; กอนหนา verb หลัก- ดูขอ A123 
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สําหรับรายละเอียด) 
verb ชวย + adverb 

• I have never seen a whale.  
• You can always come and stay with us if you want to.  
• Have you ever played American football? 

am/are/is/was/were + adverb 
• My boss is often bad-tempered. 
• I'm seldom late for work. 

adverb + other verb 
• We usually go to Scotland in August. 
• It sometimes gets very windy here. 

เมื่อมี verbชวย 2 ตัว, adverb ตองอยูหลังตัวแรก 
• We have never been invited to one of their parties. 
• She must sometimes have wanted to run away. 

usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally สามารถวางเริม่ตน หรือปดทายวลี
ก็ได แตสําหรับ ฟaways, ever, rarely, seldom และ never ตองวางกลางเทานั้น 

• Sometimes I think I'd like to live somewhere else. 
• Usually I get u p early. แตไมใช Always I get up early; Never I get up 

early: 
• I go there occasionally. 
• I go there quite often. (แตไมใช I go there always.) 
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แต always และ never ใชเริ่มบางวลีได 
• Always look in the mirror before starting to drive. 
• Never ask her about her marriage. 
� สําหรับ adverbs of definite frequency (e.g. daily, weekly), ดูขอยอยท่ี 8 ถัดไป 

� สําหรับ inversion after rarely, seldom และ never, ดูหัวขอ A030.5. 

3 adverbs ที่ขยายเฉพาะสวน (Focusing) 
คือ adverb ท่ีขยายสวนใดสวนหนึ่งของวลี เชน also (ดูหัวขอ C031-C032), just (ดูหัวขอ C208), even (ดู
หัวขอ C141), only (ดหูัวขอ C276), mainly, mostly, either (ดูหัวขอ C133), or, neither (ดูหัวขอ 
C256), nor (ดูหัวขอ C256). ตองวางตําแหนงกลางเสมอ (ดูขอยอยท่ี 10 สําหรับรายละเอียด) หรือ วางกอนคําที่
มันขยาย 
verb ชวย + adverb 

• He's been everywhere- he's even been to Antarctica.  
• We're only going for two days. 

am /are / is / was / were + adverb 
• She's my teacher, but she's also my friend.  
• The people at the meeting were mainly scientists. 

adverb + other verb 
• Your bicycle just needs some oil - that's all.  
• She neither said thank-you nor looked at me. 

adverb directly before word(s) modified 
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• Only you could do a thing like that.  
• I feel really tired.  
• He always wears a coat, even in summer. 

Too และ as well เปน focusing adverb ท่ีวางทายประโยค (ดูหัวขอ C031). Either วางทาย หลัง not (ดู
หัวขอ C256). 

4 adverbs ที่บอกวาแนใจแคไหน 
เชน certainly, definitely, clearly, obviously, probably. ตองวางประโยค (ดูขอยอยท่ี 10 สําหรับ
รายละเอียด) 
verb ชวย + adverb 

• It will probably rain this evening  
• The train has obviously been delayed. 

am /are / is / was / were + adverb 
• There is clearly something wrong  
• She is definitely older than him. 

adverb + other verb 
• He probably thinks you don't like him.  
• I certainly feel better today. 

Maybe และ perhaps มักใชเริ่มตน 
• Perhaps her train is late.  
• Maybe I'm right and maybe I'm wrong. 
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5 adverbs ที่บอกความสมบูรณของงาน 
เชน completely, practically, almost, nearly, quite, rather, partly, sort of kind of more or less, 
hardly, scarcely. Position: mid-position (ดูขอยอยท่ี 10 สําหรับรายละเอียด)  
verb ชวย + adverb 

• I have completely forgotten your name. Sally can practically read. 

am/are/is/was/were/ + adverb 
• It was almost dark.  The house is partly ready. 

adverb + other verb 
• I kind of hope she wins.It hardly matters. 

6 adverbs ที่ขยาย verb และ ที่บอกความคิด 
เชน angrily, happily, fast, slowly, suddenly, well, badly, nicely, noisily, quietly, hard, softly. 
ปกติจะอยูหลังประโยค (ยกเวน adverbs ท่ีมี _ly บางตัว สามารถอยูกลางประโยคได ถามันไมเปนใชหัวใจของ
ขอความ สําหรับรายละเอียด, ดูขอ 10). 

• He drove off angrily. You speak English well. 
• She read the fetter slowly. 

อยูกลางประโยค 
• She angrily tore up the letter. I slowly began to feel better again 

โดยเฉพาะ passive verbs. 
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• Her books are always well written. (แตไมใช She always well writes her 
books.) 

adverbs ท่ีแสดงความเห็น มักอยูกลางประโยค 
• I stupidly forgot my keys. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ adverbs of manner, ดูหัวขอ A048-A049. 

7 adverbs ที่บอกสถานที ่
เชน upstairs, around, here, to bed, in London, out of the window. มักอยูทายประโยค 

• The children are playing upstairs. Come and sit here. 
• Don't throw orange peel out of the window. 
• She's sitting at the end of the garden.  

จะใชเริ่มตนประโยคก็ได โดยเฉพาะภาษาประพันธ และถา adverb ดังกลาวไมใชหัวใจของประโยค 
• At the end of the garden there was a very tall tree. 

Adverbs ท่ีบอกทิศทางตองมากอน adverbs ท่ีบอกตําแหนง 
• The children are running around upstairs.  

มักใช Here และ there ในการเริม่ประโยค จําไววา Here คูกับ comes และ There คูกับ goes ใน 2 โครงสราง
นี ้
Here/There + verb + ประธาน 

• Here comes your bus. (ไมใช Here your bus comes.) 
• There's Alice. There goes our train! 

หรือ 
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Here/There + ประธาน + verb  
• Here it comes. (ไมใช Here comes it.) There she is. (ไมใช There is she.) 

8 adverbs ที่บอกเวลาและความถี ่
เชน today, afterwards, in June, last year, finally, before, eventually, already, soon, still, last, 
daily, weekly, every year. มักวางทายประโยค หรือตนประโยคถาไมใชหัวใจของขอความ บางตัวสามารถ
วางกลางประโยคได (ดูหัวขอ below) สวน adverbs ท่ีบอกความถี่ เชน often, ever ตองวางกลางประโยค(ดู
ขอยอยท่ี 2) 

• I'm going to London today. / Today I'm going to London. 
• She has a new hair style every week. / Every week she has a new hair 

style. 
Finally, eventually, already, soon และ last สามารถวางกลางประโยคไดเชนกัน 

• So you finally got here. 
• When did you last see your father? 
• I've already paid the bill. 
• I still love you. 
• We'll soon be home. She's just gone out 

9 adverbs ที่ใชเนน 
adverb เหลานี้จะขยายกลุมคําในประโยค และวางหนากลุมคําเหลานั้น เชน very, extremely, terribly, just, 
almost, really, right. 

• I'll see you in the pub just before eight o'clock. 
• She walked right past me. We all thought she sang very well. 
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10 การวางกลางประโยค: (รายละเอยีดปลีกยอย) 
มักวางหลัง verbชวย , am/are/is/, was l were, และ กอน verb ตัวอื่น ๆ  

• She has never written to me. The discussion was mainly about money. 
• It certainly looks like rain. 

เมื่อมี verbชวย มากกวาสองตัว มักวาง adverb ตามหลังตัวแรก 
• You have definitely been working too hard. 
• She would never have been promoted if she hadn't changed jobs.  

นอกจากนี้ adverb ยังกอนคําวา used to หรือ have to ได  
• They sometimes must be bored. (หรือ They must sometimes be bored.) 
• She could have easily been killed. (หรือ She could easily have been 

killed.) 
• We always used to go to the seaside in May. (หรือ We used always to 

go . . .หรือ We used to always go . .) 
adverb ท่ีวางหลัง verbชวย .  

• I will have completely finished by next June.  
• Do you think the repair has been properly done?  
• When I saw her, she was being well looked after.  
• This time next week I'll be happily working in my garden.  

เมื่อใช verbชวย แทนวลี (ดูหัวขอ B066), ตองวาง adverb กอน verbชวย 
• 'Are you happy?' 'I certainly am. 
• 'I don't trust politicians. I never have, and I never will. 
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11 adverbs ที่ม ีverbปฏิเสธ 
adverb ตองมากอน not ถาตองการเนนการปฏิเสธ: ถาไมตองการใหวางหลัง, ลองเปรียบเทียบ: 

• I certainly do not agree.  
• I do not often have headaches. 

และมีความหมายตางกัน, ลองเปรียบเทียบ: 
• I don't really like her. (ไมชอบปานกลาง) 
• I really don't like her. (ไมชอบมาก)  

เมื่อวาง adverbs กอนหนา not, ตองวางกอน verbชวย ตัวแรก; และกอน do. 
• I probably will not be there. (หรือ I will probably not be there.) 
• He probably does not know. (ไมใช He does probably not know.)  
• I probably won't be there. 

12 adverbs ที่ขยาย verb กลางประโยค 
เมื่อฝรั่งจะเนน verbชวย หรือ am/are /is/was/were, จะใส adverb กอนหนามัน ลองเปรียบเทียบ:  

• She has certainly made him angry. 
• She certainly HAS made him angry!  
• I'm really sorry. 
• I really AM sorry.  
• 'Polite people always say thank-you.' 
• 'Yes, well, l always DO say thank-you.' 

13 mid-position in American English 
ในภาษาอเมริกัน (ดูหัวขอ B036), ชอบใส adverbs กอน verbชวย หรือ am/are/is/was/were, แมจะไมเนนก็
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ตาม, ลองเปรียบเทียบ: 
• He probably has arrived by now. (US normal, GB emphatic) 
• He has probably arrived by now. (GB normal)  

นี่เปนตัวอยางการเขียนแบบอเมริกันสุดขั้ว 
• 'Britain long has been known as a land of law and order.' 
• (GB Britain has long been known . . .) 
• '. . . but it probably will lead to a note. . .' 
• (GB . . . but it will probably lead . . .' 
• '. . . the Labor Party often has criticized police actions.' 
• (GB . . . the Labour Party has often criticised . . .) 
• '. . . he ultimately was responsible for the treatment . . . 
• (GB . . . he was ultimately responsible. . .) 

14 การวางทายประโยค: (รายละเอียดปลีกยอย) 
บางประโยคจะสมบูรณไมได ถาไมมี adverb ยกตัวอยางเชน ประโยคที่มี put, go หรือ last ไม make sense 
จนกวาจะบอกไดวา where something is put, where somebody goes หรือ how long something lasts. 
ซ่ึงตองการ adverb ขยาย verb และมักอยูทายประโยค 

• Put the butter in the fridge at once. (ไมใช . . . at ones in the fridge.) 
• Let's go to bed early. (ไมใช . . . early to bed.) 
• His speech lasted about three hours. You sang very well last night. 

ยกเวน ถา adverb ดังกลาวเปนหัวใจ เชน วัน เวลา อาจวางไวทายก็ได 
• I worked hard yesterday. 
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• She sang beautifully in the town hall last night. 

A052 การใช article (0): หลักการอยางยอ 
1 article ก็คือส่ิงที่อยูหนานาม 
ส่ิงที่อยูหนานาม มีไดหลายอยาง เชน my, this, all (รายละเอียด, ดูหัวขอ A101) article จะตองอยูหนาสุดของ
กลุมนาม 

� สําหรับระดับคํา เชน How strange an idea, ดูหัวขอ A044. 

� สําหรับระดับคํา เชน quite a .., ดูหัวขอ A120.2,5; สําหรับ rather a..., ดูหัวขอ A120.2; สําหรับ such a..., ดูหัวขอ 
C333.1; สําหรับ what a..., ดูหัวขอ B016.2 

2 เม่ือไร จงึใช article (ใชเพ่ืออะไร?) 
a. ใช article เพื่อบอกวา ไมใชท้ังโลก หรือไมใช ถาจะหมายถึงโดยทั่วไป ท้ังโลก 

• I love dogs.(ฉันรักหมา โดยทั่วไปในโลกนี)้ 
• I love the dog.( ฉันรักหมาตัวนัน้) 
• I love some dogs(ฉันรักหมาบางตัว) 
• หามใช I love a dog.(ฉันรักหมาตัวเดียว) 

3 the = 'เม่ือคุณรูวาเปนอนัไหน' 
เราพูด the doctor, the salt หรือ the dogs เมื่อเราคาดวาผูฟงรู วาเรากาํลังพูดถึง doctor คนไหน salt กอน
ไหน หรือ dogs ฝูงไหน นอกนั้นใหใช a/an, some/any หรือ ไมใช article ลองเปรียบเทียบ: 

• I've been to the doctor. (You know which one: my doctor.)  
• A doctor must like people. (= any doctor at all)  
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• Could you pass me the salt? (คนฟงรู วาหมายถึงเกลือกระปุกไหน บนโตะ) 
• We need some more salt. (not particular 'known' salt) 
• Have you fed the dogs? (คาดวาคนฟงรูวาหมายถึง หมาฝูงไหน) 
• Do you like dogs? (= dogs in general) 
� สําหรับรายละเอียด ดหูัวขอ A054. 

4 ความหมายของ ‘เจาะจง’ กับ ‘ทั่วไป’ 
ฝรั่งใช article เพื่อบอกวากําลังพูดถึง ส่ิงที่เจาะจง หรือโดยทั่วไปทั้งโลก ลองเปรียบเทียบ: 

• There are some children in the garden. (เจาะจงวาเปนเด็กกลุมไหน สวนไหน) 
• Children usually start walking at around one year old. (เด็กโดยทั่วไปทั้งโลก) 
• They're delivering the petrol tomorrow. (น้ํามันทีกํ่าลังเดินทางมา ไมใชน้ํามันทั้ง
โลก) 

• Petrol has nearly doubled in price recently. (น้ํามนัทั้งโลก)  
ฝรั่งไมใช article เมื่อพูดถึงคนหรือส่ิงของโดยทั่วไป 

• Petrol has nearly doubled in price. (ไมใช The petrol . . .) 
• Children usually start walking. . . (ไมใช The children . . .)  

แตบางครั้งฝรั่งก็ใช the + นามเอกพจน ในกรณีท่ีหมายถึงอันแรก 
• Who invented the telephone? (ใครเปนผูคิดคน โทรศัพทซ่ึงหมายถึงเครื่องแรก) 
� สําหรับรายละเอียด ดหูัวขอ A057. 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ some และ any, ดูหัวขอ C039, C323 และ C324. 
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A053 การใช article (1): นับได และ นามนับไมได 
1 ความแตกตาง 
นามนับได คือ ส่ิงที่สามารถแยกออกจากกันไดเปนตัว ๆ  

• a cat three cats 
• a secretary two secretaries 
• a plan two plans 

นามนับไมได คือ วัสดุ ของเหลว ท่ีนับไมไดดวยตา ตองตวงวัดช่ังเอา หรือพิจารณาดี ๆ เชน เงินตรา 
• water (ไมใช a water, two waters) 
• wool (ไมใช a wool, two wools) 
• energy (ไมใช an energy, two energies) 

2 การใช คํานาม กับ article 
นามเอกพจน ตองมี article หรือคําที่แสดงความเปนเจาของอยู เชน a cat, the cat, my cat, this cat, any 
cat, either cat หรือแมแต every cat แตหามใช just cat. (มีขอยกเวน 2 ขอ-ดูหัวขอ A058) สวน นาม
พหูพจน และ นามนับไมได เชน cats, water จะมีหรือไมมีก็ได 
3 ขอยกเวน: ใหนามนับไมได เปน นามนับได 
จะใช a/an กับ นามพหูพจน และนามนับไมได เพราะ a/an แปลวา หนึ่ง ยกเวน ถามีชนิด หรือปริมาณ ท่ีเขาใจ
กัน 

• Have you got a shampoo for dry hair? 
• Three coffees, please. (นอง ๆ กาแฟสาม) 
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หรือ ท่ีสามารถถูกมอง เปนกลุม เปนกอน เปนสวน ๆ ได ซ่ึงอาจใชกับ the ก็ได ถาเจาะจง 
• We need a secretary with a knowledge of English. 
• You've been a great help. 
• I need a good sleep. 

แตนามนับไมไดบางตัว เชน weather, progress จะเอามาใชแบบขางตนไมได 
• We're having terrible weather. (ไมใช . . . a terrible weather.) 
• You've made very good progress. (ไมใช . . . a very good progress.) 
• She speaks very good English. (ไมใช . . . a very good English.) 

นามนับไดในภาษาอื่น อาจเปนนามนับไมไดในภาษาอังกฤษ เชน  
• information (ไมใช an information), advice (ไมใช an advice) 
� ดูหัวขอ B002.3 สําหรับรายการศัพทลักษณะน้ี 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ นามนับได และนามนับไมได, ดูหัวขอ B002 

A054 การใช article (2): the (รายละเอียด) 
1 ใช the เม่ือคนฟงรูวาอนัไหน 
ฝรั่งใช the เมื่อเจาะจงส่ิงที่พูดถึง โดยผูฟงรูหรือจินตนาภาพไดวาหมายถึง อันไหน คนไหน, (ไมใชผูพูดรู แตฝาย
เดียว) ขอนี้ผิดกันมากแมแตฝรั่งเองก็เถอะชอบพูดผิดประจํา ลองเปรียบเทียบ: 

• Did you lock the car? (คนฟงรูวาคันไหน) 
• We hired a car to go to Scotland. (คนฟงยังไมรูวาคันไหน แตอาจจะรู ถาเลาตอ) 
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ผูฟงอาจจะรูวาอันไหน ถา…: 
a เราเคยอางถึงมากอน 

• She's got two children: a boy and a girl.  
• The boy's fourteen and the girl's eight. 
• 'So what did you do then?' 'Gave the money straight back to the 
policeman.' (ผูพูดใช the เพราะผูฟงรูแลววา เงินกอนไหน ตํารวจคนไหน) 

b เราพูดแบบเจาะจงลงไปเลย 
• Who's the girl over there with John? 
• Tell Pat the story about John and Susie. 
• What did you do with the camera I lent you? 

c คิดวามันชัดเจนอยูแลว (ผูฟงไมนาถามกลับวาอันไหน) 
• Could you close the door? (Only one door is open.)  
• Ann's in the kitchen. Did you enjoy the party?  
• What's the time? 

2 ใช the เม่ือมีอนัเดียวที่พูดถงึประจํา 
ดวงอาทิตยมีหลายดวงในแกแล็กก่ี แตมีดวงหนึ่งที่พูดถึงกันประจํา รัฐบาลมีหลายรัฐบาลในโลก แตสภากาแฟ พูด
ถึงแตรัฐบาลนี้เปนประจํา 

• I haven't seen the sun for days.  
• the stars, the planets,the world, the unions, the railways, the Japanese 

(มีชาว Japanese อยูชาติเดียว)  
เปนไปไดท่ีผูฟงไมรูวาอันไหน แตผูพูดเจาะจง ก็ตองใช the  
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• You don't know the Einstein, do you? (ผูพูดเจาะจงถึงสมาชิกคนหนึ่งในตระกูล
ไอนสไตน คือ แอลเบิรต ไอนสไตน ซ่ึงเด็กประถมอาจไมรูจัก) 

• Have you never heard of the Thirty Years' War? (มีแคสงครามเดียว) 
3 ส่ิงที่มีตัวตน รอบ ๆ ตัว 
the ใชกับส่ิงที่มีตัวตน รอบ ๆ ตัวได แมจะไมเจาะจงก็ตาม 

the town  the mountains  the fog  
the future the country the rain 
the weather  the universe  the sea 
the wind the night the sunshine 
the seaside   
• Do you prefer the town or the country? 
• My wife likes the seaside, but I prefer the mountains. 
• I love listening to the wind. 

ยกเวนคําวา nature, society และ space เมื่อพูดในแงท่ัวไป ตองไมมี the (ดูหัวขอ A005) 
4 ใชกับขั้นสูงสุด 
เพราะ ท่ีสุดนั้นยอมมีหนึ่งเดียว และดวยเหตุผลเดียวกัน เราใช the กับคําที่เจาะจงวามีหนึ่งเดียวดวย คือ first, 
next, last, same และ only 

• I'm the oldest in my family. Can I have the next pancake? 
• We went to the same school. 

5 the หมายถึง 'อันที่รูจกัดี' 
ใชเมื่อรูแลววาหมายถึงใคร และเปนที่รูจักดี 
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• She married Robert Brown, a doctor.(ไมเปนที่รูจักกนั) 
• She married Michael Jackson, the siger.  

6 คําที่แสดงความเปนเจาของ กับ คําทีช่ีช้ัด 
• This is my uncle. (ไมใช . . . the my uncle.)  
• I like this beer. (ไมใช . . . the this beer.) 

7 ชื่อเฉพาะ 
ฝรั่งมักไมใช the กับช่ือเฉพาะ (ขอยกเวน-ดหูัวขอ A058.18-.19) 

• Mary lives in Switzerland. (ไมใช The Mary lives in the Switzerland.)  
ยกเวน ช่ือคนที่โดงดัง 

• 'He's the James Bond.'  
8 ความหมายทั่วไป 
ฝรั่งมักไมใช the เมื่อไมไดหมายความถึงทั้งหมด 

• Books are expensive. (หนังสือรานนี้แพง) 
• ไมใช The books are expensive. 
• All Books are expensive.(ทุกเลมในรานนี้แพงหมด) 
� สําหรับรายละเอียด และขอยกเวน ดูหัวขอ A057 

9 การออกเสียง 
ถาคําที่ตามมาเปนเสียงพยัชญนะ ใหออก เฑ็อ แตถาเปนเสียง สระ ใหออก ฑิ (โดยไมตองสนใจวา ข้ึนตนดวย
อักษรอะไร) 
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• the hour / ฑ-ิอาว-เออ 
• the MP / ฑ-ิเอ็ม-พ ี
• the university /เฑ็อ-ยู-น-ิเวอ-เซ็อ-ทิ 
• the one-pound coin /เฑ็อ-วัน-พาวด-คอน 

แตฝรั่งอาจออกเสียง ฑิ กับคําที่เปนเสียงพยัญชนะ ถาตองการเนนคําที่จะตามมา 

A055 การใช article (3): a/an (รายละเอียด) 
1 a/an 
a. a  เมื่อเราพูดถึงส่ิงพ่ึงจะมาเลา ยอมเปนที่เราเจาะจง โดยที่ผูฟงยังไมรูวาอันไหน ตองใช a/an ขอ

นี้เปนไวยากรณท่ีเด็กไทยและเอเชียนในตางประเทศใชผิดมากที่สุด สูงถึง 20 % ของความผิดทั้งหมดในการ
เขียนการพูด 

• My brother's going out with a French girl. (ผูพูดรูจักเธอแลว แตพึ่งจะมาเลา) 
• She lives in a nice big house. (ผูพูดเคยไปเที่ยวบานเขามาแลว แตพึ่งมาเลา) 

a. b  เราใช a/an เมื่อหมายถึง อันไหนก็ตาม = any 

• A doctor must like people. (หมอคนไหนก็ตาม=any doctorตองรักเพ่ือนมนุษย)  
• A spider has eight legs. (แมงมมุตัวไหนก็ตามยอมมีแปดขา) 

และเราใช a/an หลัง verb ท่ีบอกลกัษณะนาม วาเปนพวกไหน กลุมไหน 
• She's an architect. (ไมใช She's architect.) 
• I'm looking forward to being a grandmother.  
• 'What's that noise?' 'I think it's a helicopter.'  
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• He decided to become an engineer.  
• He remained a bachelor all his life.  
• Don't use your plate as an ashtray. 

2 a/an, some/any กับ การไมใช article 
a l an ยังคงใชกับนามเอกพจนเปนหลัก กอนหนานามพหูพจน และนามนับไมได, เรามักใช some/any หรือ ไม
ใช article เลย  
นามพหูพจน 

• We met some nice French girls on holiday. (ไมใช . Have you got any 
matches? 

• Doctors generally work long hours. (ไมใช A doctors.) 
• Both my parents are architects. 

นามนับไมได 
• I think there's some butter in the fridge. 
• Whisky is made from barley.  
• 'What's that on your coat?' 'It looks like paint.' 
� สําหรับความแตกตางของ some/any และ no article, ดูหัวขอ A056.  

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ some และ any ดูหัวขอ C039 และ C324 - C325.  

� สําหรับ โครงสรางจําพวก a happy three days, ดูหัวขอ B009.6. 

3 adjectives 
หามใช a/an โดยไมมีคํานาม. ลองเปรียบเทียบ:  

• It's a good car.  
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• It's good. (ไมใช It's a good.) 
� สําหรับ a + adjective + none, ดูหัวขอ C273 

4 ในโครงสรางที่แสดงความเปนเจาของ 
เราใชในโครงสราง a... of mine/yours/etc. (ดูหัวขอ A105).  

• He's a friend of mine. (ไมใช He's a my friend.) 

5 ในโครงสรางปฏิเสธ 
หามละ a/an ในโครงสรางปฏิเสธ 

• 'Lend me your pen.' 'I haven't got a pen.' (ไมใช 'I haven't got pen.') 
• You mustn't go out without a coat. (ไมใช . . . without coat.)  
• three-quarters of a pound (ไมใช three quarters of pound ) 
� สําหรับขอยกเวน ดูหัวขอ A058.2 

6 การใช a กับ an (ขั้นสูง) 
ฝรั่งบางคนใช an กับคําที่ข้ึนตนดวย h เมื่อไมไดลงเสียงหนักที่ h 

• an hotel (a hotel จะใชมากกวา ฝรั่งเศสอานวา โอเตล) 
• an historic occasion (a historic. . . ใชมากกวา)  
• แตไมใช an housewife. (เพราะลงเสียงหนักที่ house) 

บางครั้ง ใช a โดยออกเสียงเปน /เอ/ เพื่อเนนคําที่ตามมา หรือตองการไมใหเจาะจงเหมือน the 
• It's a (เอ) reason ไมใช the only reason 
� สําหรับตัวอยาง และคําอธิบายเพ่ิมเติม ดูไดที่หัวขอ C001 
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A056 การใช article (4):ความแตกตางของ some/any กับ การไม
ใช article 
1 ใชแบบไหนก็ได 
ตัวอยางที่ใชไดท้ังสองแบบ 

• We need (some) cheese. I didn't buy (any) eggs.  
โดยทั่วไป Some ใชกับประโยคบอกเลา; any ใชกับประโยคปฏเสธและคําถาม (ดูหัวขอ C039 และ C324) 
2 ความแตกตาง 
ฝรั่งใช some/any เมื่อพูดถึงของที่จํากัด และไมรูจํานวนเทาไรแนชัด 
ฝรั่ง ไมใช article เมื่อพูดถึงของที่มีจํานวนไมจาํกัด และไมตองคํานึงถึงจํานวน(โดยทั่วไปทั้งโลก) ลอง
เปรียบเทียบ: 

• I like roses. (No idea of number.) 
• We've planted some roses in the garden. (จํานวนจํากัด แตไมรูเทาไรแน) 
• Our next-door neighbours are students. (ไมสนใจจะบอกวาจาํนวนเทาไร) 
• We got talking to some students. (A limited number.) 
•  Would you like some more beer? (An indefinite amount - as much as 

the listener wants.) 
• We need beer, sugar, eggs, butter and rice. (ผูพูดคิดแตเรื่องของอะไรบางที่
ตองการ โดยไมคิดถึงจํานวน) 

• Is there any water in the fridge? (ผูพูดอยากรูวามปีริมาณมากหรือนอยดวย) 
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• Is there water on the moon? (ไมสนใจเรื่องปริมาณ) 
• This engine hardly uses any/little petrol. (เครื่องยนตนี้ใชน้ํามันนอย=สนใจบอก
ปริมาณวานอย) 

• This engine doesn't use petrol. (เครื่องยนตนี้ไมใชน้ํามัน=ไมสนใจจะบอกปริมาณเลย) 
เราไมใช some/any เมื่อเรารูวามีจาํนวนเทาไรอยูแลว 
ลองเปรียบเทียบ: 

• You have some great books. 
• You have pretty toes.(คุณมีนิว้เทาที่นารัก)  

(ใคร ๆ ก็รูวามี 10 นิ้ว ถาไปใส some ก็ดูตลกเปนชมหรือดากันแน) 
� สําหรับความแตกตางระหวาง some กับ any, ดูหัวขอ C039 และ C324-C325. 

A057 การใช article (5): ในเรื่องทั่วไป 
1 the does not mean 'all' 
ฝรั่งไมใช the กับนามนับไมได หรือนามพหูพจน เมื่อพูดเรื่องทั่วไป เชน all books, all people หรือ all life 
และ the ก็ไมไดแปลวา all ลองเปรียบเทียบ: 

• Move the books off that chair and sit down. 
• Books are expensive. (ไมใช The books are expensive. เมื่อพูดถึงหนังสือในราน
นี)้  

• I'm studying the life of Beethoven.  
• Life is complicated. (ไมใช The life. . . ) 
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• Where's the cheese?' l ate it. love cheese.  
• Why has the light gone out? Nothing can travel faster than light. 

most แปลวา 'สวนใหญของ’ (the majority of) ไมตองมี the 
• Most birds can fly. (ไมใช The most...) Most of the children got very 

tired. (ไมใช The most . . .) 

2 ทําใหเปนความหมายทั่วไป ดวย คํานามเอกพจน 
โดบใช the กับนามเอกพจน 

• Schools should pay less attention to examination success, and more 
attention to the child. 

ใชกับนามที่เปนส่ิงประดิษฐและเครื่องมือ 
• Life would be quieter without the telephone. 
• The violin is more difficult than the piano.  

เราทําใหเปนความหมายทั่วไปได โดยใช a/an แทน any กับนามเอกพจน 
• A baby deer can stand as soon as it's born. A child needs plenty of 

love.  
หามใช a/an เมื่อเราพูดถึงสมาชิกของกลุมดวยกัน 

• The tiger is in danger of becoming extinct. (ไมใช A tiger is in danger 
of becoming extinct.) 

ประโยคนี้พูดถึงครอบครัวเสือท้ังหมด ไมใชแตละตัว 
• Do you like horses? (ไมใช Do you like a horse?) 
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3 เม่ือพูดในเร่ือง 'ทั่วไป แตรูวาอันไหน' 
ฝรั่งใช the เพื่อแสดงใหผูฟงรูวาอันไหนที่พูดถึง (ดหูัวขอ A054) 
a the sea, the weather etc 
The ใชกับส่ิงแวดลอมที่มีตัวตน เชน the world around us and its climate หรือ ส่ิงที่เปนปกติในการ
ดํารงชีวิต ใช the สําหรับประสบการณหรือความรูท่ีเคยรวมกับผูฟง 

• Do you prefer the town or the country? My wife likes the sea, but I 
prefer the mountains. 

• English people always talk about the weather. 
• I wish the trains were cleaner and more punctual.  
• He's always after the girls. 

และฝรั่ง ไมใช article กับ nature, society, space และคํานามที่เปนนามธรรม เชน 
• I love nature. (ไมใช . . . the nature) 
• It isn't always easy to fit in with society. (ไมใช . . . the society.)  
• We are just taking our first stems into space. (ไมใช . . . the space) 

b the Russians etc 
ฝรั่งชอบใช the หนาชนชาติตาง ๆ และกลุมคน, แมวาพูดถึงในเรื่องทั่วไปก็ตาม 

• The Russians have a marvellous folksong tradition.  
• The Irish have their own language.  
• Should the police carry guns? 
� สําหรับ รายละเอียดของไวยากรณของคําท่ีเปนชนชาติ, ดูหัวขอ B048.  

ระวัง! the + adjective เชน the blind, the old ดูหัวขอ A046 
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4 'เร่ืองก่ึงทั่วไป' 
• eighteenth-century history,  
• sixties music 
• poverty in Britain,  

เราไมไดพูดถึง all history, music หรือ poverty แตไอเดียยังคงคอนขางกวาง เมื่อเทียบกับ  
• the history I did at school,  
• the music we heard last night 
• the poverty I grew up in).  

กรณีขึ้นกับผูพูด ถาตองการใหเปนเรื่องทั่วไป ก็ไมตองใส the แตถาอยากใหจงเจาะใหใช of ชวย ลอง
เปรียบเทียบ: 

• eighteenth-century music 
•  the music of the eighteenth century 
• African butterflies 
• the butterflies of Africa 

A058 การใช article (6): ขอยกเวน 
1 การไมใช article 
ในสํานวนบางครั้งไมมี article โดยเฉพาะกับ สถานที่ เวลา และการเดินทาง (เนื่องจากเปนคําที่ใชบอยมากจนข้ี
เกียจใส article) ทําใหดูเสมือนวานามพวกนั้น (พวกสถานท่ี เวลา และการเดินทาง) เปนนามนับไมได เชน: 

in school(US) 
to/at/from/ school 
to/at/from/ university/college(GB) 
to/in/from college(US) 
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to/at/in/into/from church 
to/in/into/out of bed/prison 
to/in/into/out of hospital(GB) 
to/at/from work 
to/at sea 
to/in/from town 
at/from/leave home 
leave/start/enter school/university/college 
by day 
at night 
by car/bus/bicycle/plane 
on foot 
by radio/phone/letter/mail 

แตถาใส article จะทําใหความหมายเปลี่ยนเปนเจาะจงลงไป ลองเปรียบเทียบ: 
• I met her at college. (when we were students) 
• I'll meet you at the college. (The college is just a meeting place.) 
• Jane's in hospital. (as a patient) 
• I left my coat in the hospital when I was visiting Jane. 
• Who smokes in class? (= . . . in the classroom?) 
• Who smokes in the class? (= Who is a smoker. . . ?) 

ใน American English, university และ hospital ตองมี article ดวย 
• She was unhappy at the university. 

2 มักมีสํานวนของนามทีไ่ปดวยกนัเปนคู 
คํานามที่ไปดวยกันเปนคูไมตองใช the เชน 

with knife and fork on land and sea  
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day after day with hat and coat  
arm in arm  husband and wife 
from top to bottom inch by inch 

แตหามละ articles เมื่อมี preposition 
• You can't get there without a car. (ไมใช . . . without car.)  

สําหรับกรณี the bread และ (the) butter, ดูหัวขอ B063. 
3 's ที่แสดงความเปนเจาของ 
หนาช่ือเฉพาะที่มี ‘s หามเติม article เชน John's, America's (‘s ใชกับส่ิงมีชีวิตเทานั้น) 

• the coat that belongs to John = John's coat 
• ไมใช John's the coat หรือ the John's coat ก็หามใช 
• the economic problems of America = America's economic problems 
• ไมใช the America's economic problems  

แตคํานามทั่วไป ท่ีไมใชช่ือเฉพาะ ตองใส article 
• the wife of the boss = the boss's wife 

4 the X of a thing 
สํานวนนี้ใชบอยมาก เชน เราเห็นทั้งรถทั้งลอ แตเปนไปไดท่ีมาเลาใหเพ่ือนฟง วาเราเห็นลอของรถคันหนึ่ง เจาะจง
ลอท่ีเห็น แตรถคันที่วานี้ยังไมไดกลาวถึงมากอน 

• Lying by the side of the road we saw the wheel of a car. (ไมใช…a wheel 
of a car) 

5 เม่ือใชคํานามขยาย 
เมื่อใชคํานามขยายคํานามอีกตัว, จะละ article ของตัวแรก 
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• guitar lessons = lessons in how to play the guitar (ไมใช the guitar 
lessons)  

• a sunspot=a spot on the sun (เพราะถือวา sunspot เปนคําเดียวกัน) 
6 both กับ all 
ฝรั่งละ the หลัง both 

• Both (the) children are good at maths. 
มักละ the ระหวาง all กับตัวเลข 

• All (the) three brothers were arrested. 
และมักละ the หลัง all in, all day, all night, all week, all year, all winter/summer 

• We he been waiting to hear from you all week. 
• I haven t seen her all day. 

7 kind of  
ฝรั่งมักละ the หลัง kind of, sort of, type of และอื่น ๆ  

• What kind of (a) person is she? 
• Have you got a cheaper sort of radio? 
• They’ve developed a new variety of sheep. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ kind of, sort of ดูหัวขอ B032.16, A045,C328 

8 amount กับ number. 
หามใส the หลัง the amount/number of 

• I was surprised at the amount of money' collected 
• The number of unemployed is rising steadily 
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9 man กับ woman 
ไมเหมือนนามเอกพจนท่ัวไป man และ woman มักใชโดยไมมี articles 

• Man and woman were created equal 
แตในสมัยใหม ฝรั่งบางคนก็ใช a woman and a man 

• A woman without a man is like a fish without a bicycle. (เรื่องโจกของผูหญิง
ฝรั่ง) 

• Men and women have similar abilities and needs.  
human มนุษยชาติ(the human race) ฝรั่งมักใชยอย ๆ วา man ระวังไวดวยวาผูหญิงฝรั่งบางคนไมชอบ เพราะ
หมายถึงแตผูชาย ก็ควรใช human แทน (ดูหัวขอ B043.6) 

• How did man/human first discover fire? 
10 วัน เดือนและฤด ู
เมื่อพูดเจาะจง ฝรั่งใช articles กับช่ือวัน สัปดาห และเดือน 

• We met on a wet Monday in June. 
• She died on the Tuesday after the accident. 
• We're having a very wet April. 
• It was the January after we went to Greece. 

แต ไมใช articles เมื่อ แปลวา 'the day/month before’ หรือ ‘after this one'. 
• See you on Thursday. See you in April. 
• Where were you last Saturday? We're moving next September. 

เมื่อพูดเรื่องฤดูไมเจาะจง, ฝรั่งมักพูด spring หรือ the spring ซ่ึงไมคอยตางกัน ยกเวนคําวา fall (ภาษา
อเมริกัน) ตองใช in the fall 
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• Rome is lovely in (the)spring. 
• I like (the) winter best. 

เมื่อเราพูดถึงฤดูโดยเจาะจง ตองใช the 
• I worked very hard in the summer that year. 

11 เคร่ืองดนตร ี
ฝรั่งชอบใช the + นามเอกพจน เมื่อพูดถึงเครื่องดนตรีไมเจาะจง หรือ การเลนเครื่องดนตรี 

• The violin is really difficult. 
• Who's that on the piano? 

ยกเวน เมื่อพูดถึง jazz, pop, classical music หามใส the 
• This recording was made with Miles Davis on trumpet. 
• She studied oboe and saxophone at the Royal Academy of Music. 

12 television, radio, cinema, theatre และ internet 
เมื่อฝรั่งพูดถึงโทรทัศนในแงส่ือ เขาไมใช article 

• It's not easy to write plays for television. 
• Would you rather go out or watch TV?  

แตถาหมายถึง เครื่องรับโทรทัศน ตองใช articles ลองเปรียบเทียบ: 
• What's on TV? 
• Look out! The cat's on the TV!  

สําหรับ radio, cinema, theatre และ internet ตองใช article ดวย 
• I always listen to the radio while I'm driving 
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• It was a great treat to go to the cinema or the theatre when I was a 
child. 

แตละ article ได เมื่อเราพูดในแงส่ือ หรือสถาบัน 
• Cinema is different from theatre in several ways. 
• He's worked in radio all his life. 

13 งานและตําแหนงหนาที ่
ฝรั่งมักใช a/an เมื่อพูดถึงงานการที่ทํา (ดหูัวขอ A055.1c).  

• She's an architect. (ไมใช She's architect.) 
หามใช the กับตําแหนง เชน Queen Elizabeth, President Lincoln. ลองเปรียบเทียบ:  

• Queen Elizabeth had dinner with President Kennedy.  
• The Queen had dinner with the president. 

และมัก ไมใช the ในสวนขยายของประโยค เมื่อเราพูดวาบางคนมตํีาแหนงพิเศษ (แคตําแหนงเดียวในองคกร) 
ลองเปรียบเทียบ: 

• They appointed him Head Librarian. He's a librarian. 
• He was elected President in 1879. I want to see the President. 

14 ประโยคตกใจ 
ฝรั่งใช a/an ในประโยคตกใจ หลัง what 

• What a lovely dress! (ไมใช What lovely dress!)  
นามนับไมได หามใช a/an  

• What nonsense! (ไมใช What a nonsense!)  
• What luck! (ไมใช What a luck!) 
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15 ความเจ็บปวย 
ช่ือโรคมักเปนนามนับไมได (รายละเอียด ดูหัวขอ B002.4). มักใช the กับโรคที่พบบอย ๆ เชน the measles, 
the flu แตสําหรับโรคอ่ืน ๆ มัก ไมใส article แตคนอเมริกันมักชอบใส article a/an 

• I think I've got (the) measles.  
• Have you had appendicitis?  
• I'm getting toothache. (US . . .a toothache.)  
• a cold, a headache, an earache, a backache  
• I've got a horrible cold.  
• Have you got a headache? 

16 สวนของรางกาย 
เรามักใชคําแสดงความเปนเจาของแทนการใช the 

• Kitty broke her arm climbing. (ไมใช Katy broke the arm climbing) 
• He stood in the doorway, his coat over his arm. 
•  (ไมใช . . . the coat over the arm.) 

แตทวาเมื่อพูดถึงสวนของรางกายโดยทั่วไป ฝรั่งชอบใช the ในสวนขยายของนาม 
• She hit him in the stomach. 
• Can' t you look me in the eye? 
• He was shot in the leg 

และสามารถใชในโครงสราง be + adjective เชน 
• He's broad across the shoulders. 
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17 การวัด 
การวัดเปนหนวยตองใช by the  

• Do you sell eggs by the kilo or by the dozen?  
• She drinks cough medicine by the lithe.  
• He sits watching TV by the hour.  
• Can I pay by the month? 

ใช a/an แทน per (ตอ) 
• sixty pence a kilo, thirty miles an hour 
• twice a week, on average, a third of a pint 

18 ชื่อสถานที ่
ฝรั่งใช the กับช่ือสถานที่ 

seas  the Atlantic  
mountain groups  the Himalayas 
 island groups  the West Indies 
 rivers  the Rhine  
deserts  the Sahara  
most hotels  the Grand Hotel  
most cinemas and theatres  the Odeon; the Playhouse  
most museums and art 
galleries  

the British Museum; the Frick 

ฝรั่ง ไมใช article กับ  
continent, country, state, 
county, department 

Africa,Brazil,Texas, Berkshire, 
Westphalia 

towns  Oxford 
streets  New Street, Willow Road  
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lakes  Lake Michigan 
ยกเวน ช่ือท่ีมีคําสามัญนามอยู ท่ีมักมีคําวา republic, state, union ตองใช the เชน 

• the People's Republic of China, the United Kingdom, the United States 
คําบางคําเราอาจไมรูวาเปนคําสามัญในภาษาอื่น เชน Netherlands ตองใช the Netherlands และรัฐบาลของ
เขาคือ the Hague 
ใน British English มัก ไมใช the กับช่ือสถานที่สาธารณะ และองคกรของเมือง  

• Oxford University (ไมใช the Oxford University,)  
• Hull Station (ไมใช the Hull State)  
• Salisbury Cathedral  
• Birmingham Airport  
• Bristol Zoo  
• Manchester City Council  
• Cheltenham Football Club  

แตคนอเมริกันชอบ ใช the เชน  
• The San Diego Zoo The Detroit City Council 

Mount หรือ ยอดเขาเด่ียว ๆ (ไมใชเทือกเขา) ตอง ไมใช article 
• Everest, Fuji, Inthanon 

ยกเวนคําที่แปลมาจากภาษาอื่น แลวมี article ภาษานั้นติดมาดวย เชน ข้ึนตนดวย Le Mont (the mount) 
• The Meije (= La Meije), The Matterhorn ( = Das Matterhorn) 
• Mont Blanc (ไมใช the Mont Blanc) 
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19 newspapers กับ magazines 
ช่ือหนังสือพิมพตองมี the 

• The Times, The Washington Post 
ขื่อนิตยสารตองไมมี the 

•  New Scientist 
20 เขียนแบบยอ ละ the ได 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การยอ ใหดูหัวขอ B061  
พาดหัวขาวหนังสือพิมพ 

• MAN KILLED ON MOUNTAIN 
หัวขอ 

• Introduction 
• Chapter2 
• Section B 

คําบรรยายใตภาพ 
• Mother and child 

คําโฆษณา 
• SUPER CINEMA, RITZ HOTEL 

คําแนะนํา 
• Open packet at other end 

ออกคําส่ัง 
• Go through doors 
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• Control to Car 27: can you hear me? 
• Turn to page 26. (ไมใช . . . the page 26) 

การใหความหมายของศัพทใน dictionary 
• palm inner surface of hand. . . 

รายการ 
• take car to garage; pay phone bill; . . . 

โนตยอ 
• John thinks company needs new office 
� สําหรับการใชงาน articles กับ abbreviations (NATO, the USA), ดูหัวขอ  ฺB057.3-4 

� สําหรับการใชงาน the ในประโยคเปรียบเทียบ (the more, the better), ดูหัวขอ A037.4 

� สําหรับ a กับ few และ little, ดูหัวขอ C224 

� สําหรับ a กับ hundred, thousand etc, ดูหัวขอ B053.10 

� สําหรับ the blind etc. ดูหัวขอ A046.1 

� สําหรับ the Japanese etc. ดูหัวขอ A046.2 

� สําหรับ next และ the next, ดูหัวขอ C258; for last และ the last, ดูหัวขอ C210 

� สําหรับ the แทน of enough, ดูหัวขอ C139.7 

� สําหรับ another two days, a good three weeks etc. ดูหัวขอ B009.6 

A059 การใช complement (สวนขยาย) 
1 subject กับสวนขยาย object 
ประโยคงาย ๆ ประกอบดวย subject, verb to be, และสวนขยาย subject 

• Alice is a ballet dancer. 
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• Philip is depressed. 
อาจใชตัวอื่นแทน be ก็ได เขาเรียกคําพวกนี้วา 'copular verbs' (ดูหัวขอ A025) เชน become, look, seem.  

• Alice eventually became a ballet dancer.  
• Philip looks depressed. 

ในบางโครงสราง object ของ verb อาจมีสวนขยาย เชน หลังคําพวก make elect หรือ call สําหรับรายละเอียด
ดูหัวขอ A127. 

• You make me nervous. 
• Why ever did they elect him chairman? 
• Don't you call my husband a liar. 

2 สวนขยายของ verbs, คํานาม กับ adjectives 
คําวา 'complement' ใชในความหมายที่กวาง เชนเรามักใส verb, คํานาม หรือ adjective เพื่อเติมความหมายให
เต็ม เชนฝรั่งพูด I want, เราก็คาดหมายวาเขาจะพูดส่ิงที่เขาตองการ; คําวา the need มักไมอยูโดด ๆ ; เชนมีใคร
พูดขึ้นมาวา I'm interested, เราตองฟงตอวาผูพูดสนใจอะไร คําและสวนขยายนี้ชวยเติมความหมายของการ
ส่ือสารใหเต็ม นักไวยากรณก็เรียก ‘complements’ เชนกัน 

• I want a drink, and then I want to go home.  
• Does she understand the need for secrecy? 
• I'm interested in learning to fly. 

verb หลายตัวสามารถตามไดดวย คํานาม complements หรือรูป ing โดยไมมี preposition ('direct 
objects'). แต คํานาม และ adjectives มักตองมี prepositions เพื่อเช่ือมกับสวนขยาย ลองเปรียบเทียบ:  

• Alan criticised the plan. 
• Alan's criticism of the plan made him very unpopular. 
• Alan was very critical of the plan. 
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• I resent working on Saturdays. 
• My resentment of working. . . 
• I feel resentful about working. . . 

มันออกจะสําคัญเหมือนกันที่ไดรูวา สวนขยายแบบไหน ท่ีสามารถตามไดดวยคําที่จงเจาะ ยกตัวอยางเชน 
interested ตามไดดวย in . . . ing หรือ infinitive, แต bored กลับตามไมได; want ตามไดดวย infinitive, 
แต suggest กลับตามไมได; ในอีกดาน suggest ตามไดดวย that-clause, แต want กลับตามไมได 
Related verbs, คํานาม และ adjectives มีสวนขยายชนิดเดียวกัน 

• I worry about you a lot. 
• She ignored our worries about the weather. 
• I'm very worried about Bill.  

แตทวา มันก็ไมแนเสมอไปนัก ลองเปรียบเทียบ:  
• I sympathize with her. 
• I feel some sympathy for her. 
• I feel quite sympathetic towards her.  
• I hope to see you soon. 
• He gave up hope of seeing her (ไมใช He gave up hope to see her.) 
� สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A020 (verbs), A106 (คํานาม) และ A040 (adjectives). 

A060 การใช conjunction (1): ทั่วไป 
1 conjunction คืออะไร? 
Conjunction คือคําที่เช่ือมประโยคยอยเขาดวยกัน 
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CLAUSE CONJUNCTION CLAUSE 
• I went to bed early because I was extremely tired. 

นอกจากนี้ยังมีหนาที่แสดงความสัมพันธกันของประโยคยอยดวย 
• We brought the food and they supplied the drink. (addition 
• She was poor but she was honest. (contrast) 
• We can go swimming, or we could stay here. (alternative) 
• People disliked her because she was so rude. (cause) 
• I'll phone you when I arrive. (time) 

2 conjunction มีสองแบบ 
and, but และ or เราเรียกเปน 'co-ordinating conjunctions' ซ่ึงทําหนาที่เช่ือมประโยคที่เปนอิสระตอกัน เขา
ดวยกัน. Conjunctions อื่น ๆ เชน because, when, that หรือ which, เรียกกันวา 'subordinating 
conjunctions' subordinating conjunction มาพรอมกับประโยคตามที่เปนเปาหมาย ลองเปรียบเทียบ: 

• I'll phone you when I arrive. 
• I'll phone you tomorrow. 

(When I arrive ก็เหมือนกับ tomorrow – มันทําหนาที่คลาย adverb ในประโยค I'll phone you.) 
• He told me that he loped me. 
• He told me a lie 

(that he loved me ก็เหมือนกับ a lie - มันทําหนาที่คลาย object ในประโยค He told me. . .) 
• It’s a question which nobody can answer. 
• It's an unanswerable question. 

(which nobody can answer ก็เหมือนกับ unanswerable - มันทําหนาที่คลาย adjective ในประโยค It's a 
question.) 
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conjunction ประกอบดวยคําสองหรือสามคําก็ได 
• I stayed an extra night so that I could see Ann. 
• Let me know the moment that you arrive. 

ในทางไวยากรณ, ประโยคที่ตามหลัง subordinating conjunction เรียกกันวา 'subordinate clause' หรือ 
dependent clause'. 

3 ตําแหนงของ subordinate clauses 
Adverbial subordinating conjunctions สามารถวางไดท้ังกอนและหลังประโยคหลัก (ขึ้นกับวาจะเนน
อะไร) 

• If you need help, just let me know.  
• Just let me know if you need help. 
• Although the bicycle was expensive, she decided to buy it.  
• She decided to buy the bicycle although it was expensive. 
• Whiles was haying a shower, I slipped on the floor.  
• I slipped on the floor while I was haying a shower. 
• Because she was too angry to speak, Ann said nothing  
• Ann said nothing, because she was too angry to speak. 

4 การใช punctuation 
มักใช comma (,) ในการแยกประโยคยอย หรือท่ีซับซอน ประโยคส้ัน ๆ มักเช่ือมโดยไมม ีcomma ลอง
เปรียบเทียบ: 

• I came home and the others went dancing 
• I decided to come home earlier than I had planned, and the others 

spent the evening at the local disco.  
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เมื่อเริ่มดวย subordinate clause, มักตองแยกดวย comma, แมมันจะสั้นก็ตาม ลองเปรียบเทียบ: 
• If you are passing, come in and see us. 
• Come in and see us if you are passing 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ punctuation, ดูหัวขอ B014.  

� สําหรับ punctuation ใน relative clauses, ดูหัวขอ A111. 

5 การละคํา 
ประโยคที่มีความหมายแยกขาดจากกัน อาจละประธานของประโยคหลังได (ดูหัวขอ B063), แตหามละใน
ประโยค subordinate clause ลองเปรียบเทียบ: 

• She was depressed, and didn't know what to do. (= and she didn't know 
what to do.) 

• She was depressed, because she didn't know what to do. (ไมใช She was 
depressed because didn't know. . .)  

อยางไรก็ตาม, หลังคําพวก if, when, while, until, once, unless และ (al)though,รวมทั้ง pronoun 
subject และ verb to be สามารถละได, โดยเฉพาะในสวนขยายเชน if necessary. 

• I'll pay for you if necessary. (= . . . if it is necessary.) 
• in doubt, wait and see. (= If you are in doubt. . .) 
• When in Rome, do as the Romans do. 
• Cook slowly until ready. 
• Once in bed, I read for twenty minutes and then turned out the light.  

Conjunction ท่ีแสดงความสัมพันธของเวลา เชน after, before, since, when, while, whenever, once 
และ until สามารถตามไดดวย ing form หรือ past participle แทน subject และ full verb (ดูหัวขอ 
A088.6). 
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• I always feel better after talking to you. 
• Some things are never forgotten, once learnt/learned. 

6 conjunction ในประโยคที่แยกขาดออกจากกัน 
บางครั้ง conjunction ก็ใชโดยไมมีการเช่ือมประโยคได เชน ในประโยคคําตอบ 

• 'When are you going to get up? "When I’m ready.” 
• 'Why did you do that? "Because Spelt like it.' 
• 'I'm going out, Mum. "As soon as you've brushed your hair.' 

นักเขียน นักพูด ตางก็ใชเพ่ือเนน 
• This government has got to go. Before it does any more damage. 

หลัง thoughts อาจตามดวย conjunctions 
• OK, I did it. - But I didn't mean to. 
� สําหรับ tenses ใน subordinate clauses, ดูหัวขอ A029. 

� สําหรับ structures แบบท่ีละ that, ดูหัวขอ A125. 

� ดู A110,A114 (relative pronoun และ clauses), A136,A138 (indirect speech) 

A061 การใช conjunction (2): ปญหาการใชงาน 
1 conjunction หนึ่งตัวกับสองประโยค 
ใช conjunction แคตัวเดียว เมื่อเช่ือมสองประโยค  

• Although she was tired, she went to work. หรือ She was tired but she 
went to work. (ไมใช Although she was tired but she went to Boric.)  
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• Because I liked him, I tried to help him. หรือ I liked him, so I tried to 
help him. (ไมใช Because I was tired, so I tried to help him.) 

•  As you know, I work very hard. You know that I work very hard. (ไมใช 
As you know, that I work very hard.) 

 แตทวา มีการ conjunction สองตัว เมือมี subordinate clause สองตัวเช่ือมกันดวย co-ordinating 
conjunction 

• We came back because we ran out of money, and because Ann got ill. 
and so และ and yet ทําหนาที่คลาย conjunctions แตมักใชดวยกัน 

• I forgot to post the letter, and so she never heard about my divorce. 
• He's not really nice-looking, and yet he has enormous charm. 

2 Relative pronoun ก็เปน conjunctions 
Relative pronoun (who, which และ that-ดูหัวขอ A110) เช่ือมประโยคคลาย conjunction 

• There's the girl who works with my sister.  
relative pronoun ก็เหมือน subject หรือ object ของกริยาที่ตามหลังมัน จึงไมตองการ subject หรือ object 
อีกแลว 

• I've got a friend who works in a pub. (ไมใช . . . who he works in a pub.) 
• The man (that) she married was an old friend of mine. (ไมใช The man 

that she married him. . .) 
• She always thanks me for the money that I give her. (ไมใช . . . the 

mooch that I give her it.) 
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3 that, where กับ when 
that มักใชแทน which หรือ who(m) (ดูหัวขอ A110-A111), แตฝรั่งไมใช that แทน when และ where 

• July 4th is a national holiday, when everybody dances in the streets. 
(ไมใช ... that everybody dances...) 

• The house where I live is very small. (ไมใช The house that I live is very 
small.)  

ฝรั่งใช that. . . in แปลวา where. 
• The house that I live in is very small  

that มักใชแทน where และ when ในบางกรณี เชน หลังสถานที่ และวัน; สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A114.3. 
• I always remember the day (that) I met you. 
� สําหรับ conjunctions หลัง prepositions, ดูหัวขอ A096. 

� สําหรับ now ที่เปน conjunction, ดูหัวขอ C267. สําหรับ once, ดูหัวขอ C272. 

A062 การใช contraction (การรวบคํา) 
1 โดยทั่วไป 
เชน I've, don't นักไวยากรณเรียกวา 'contractions'. มอียูสองชนิด 

คํานาม/pronoun + (auxiliary) verb(auxiliary) verb + not 
• I'm tired. They aren't ready. 
• I've no idea. I haven' t seen him for ages.  
• Do you know when you'll arrive? You won't be late, will you?  
• She'd like to talk to you. Can't you swim?  
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• Here's our bus. My father's not very welt.  
• Where's the station? There's a problem.  
• Somebody's coming. 

ใน British English มักชอบเขียนเต็ม ๆ แมวาจะละในภาษาพูดกต็าม 
•  'Your mother will be surprised', she said. 
• I wondered what had happened. 

หามใช contraction กับ double subjects เชน 
• John and I have decided to split up. (ไมใช John and I've ecided . . .)  

ใช postrophe (') แทนอักษรที่ละ: has not = hasn't shan't (= shall not) และ won't (= will not) 
ฝรั่งใช contraction ในรูปแบบไมเปนทางการ อยาใชในการเขียนบทความเปนอันขาด 

2 alternative contractions 
รูปแบบปฏิเสธ อาจมี contraction ไดสองแบบ  
she had not อาจพูดอีกอยางวา she'd not หรือ she didn't 
หรือ he will not อาจพูดอีกอยางวาhe'll not หรือ he won't.  
คุณอาจใช she isn't และ she's not ก็ได 
 
แตชาวอังกฤษทางตอนใต ชอบใช n't (เชน she hadn't) สวนชาวอังกฤษทางเหนือ,สก็อตและอเมริกันมักชอบใช
แบบ she'd not 
หามยอทีเดียวสองแหง เชน: she’sn’t 
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3 หามยอ เม่ือตองการเนน 
หามยอ เมื่อสวนนั้นตองพูดเนนเสียง: 

• I'm late. Yes, you are. (ไมใช Yes, you're.) 
• I've for gotten. Yes, you have. (ไมใช Yes, you've.) 

 แตทวา รูปแบบปฏิเสธ ฝรั่งมักออกเสียงเนนได จึงไมผิดโดยเฉพาะอยูทายประโยค 
• They really aren't. 
• No, I haven't. 

4 ความหมายของ contraction 
• I'm = l am 
• I've = I have 
• I'll = I will 
• I'd = I had/would 
• you're = you are 
• you've = you have 
• you'll = you will 
• you'd = you had/would 
• he's = he is / has 
• he'll = he will  
• he'd = he had/would 
• she's = she is / has 
• she'll = she will 
• she'd = she had / would 
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• it's1 = it is/has 
• it'd (uncommon) = it had/would 
• we're = we are 
• we've = we have 
• we'll = we will 
• we'd = we had / would 
• they're = they are 
• they've = they have 
• they’ll = they will 
• they'd = they had/would 
• there's = there is/ has 
• there'll = there will 
• there'd = there had/would 
• aren't2 = are not 
• can't 3 = cannot 
• couldn't = could not 
• daren't 4 = dare not 
• didn't = did not 
• doesn't = does not 
• don't = do not 
• hadn't = had not  
• hasn't = has not 
• haven't = have not 
• isn't = is not 
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• mightn't = might not 
• mustn't = must not 
• needn't = need not 
• oughtn't = ought not 
• shan't 4 = shall not 
• shouldn't = should not 
• usedn't 4 = used not 
• wasn't = was not 
• weren't = were not 
• won't = will not 
• wouldn't = would not 

Notes 
1 อยาสับสนระหวาง it’s (=it is/has) และ its (possessive pronoun) 
2 แปลวา Am not ในคําถามเทานั้น (GB) 

•  I'm late, aren't I? 
3 ระวัง! การออกเสียง can't แบบ British English (คานท) และแบบ ภาษาอเมริกัน (แคนท) 
4 Daren't, shan't และ used n't ไมมีใน American English 
5 ในภาษาแบบคนดําอเมริกันขางถนน ain't (ออกเสียงรวบระหวาง เอ กับ อินท คลาย ๆ กับ เอียงนท หรือ แอนท 
เปนภาษาของคนไรการศึกษาที่ไมมีความรูดานไวยากรณ จึงใชแทนคําไดสารพัดต้ังแต am not, are not, is not, 
have not และ has not. ถาไมอยากใหฝรั่งดูถูกคุณอยาพูดคําพวกนี ้

• I ain't going to tell him. Don't talk to me like that -you ain't my boss.  
• 'It's raining. "No it ain't.' I ain't got no more cigarettes.  



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• Bill ain't been here for days. 
6 สําหรับการยอของ let's, ดูหัวขอ C218 
7 ฝรั่งมักพูด may not เต็ม ๆ โดยไมยอ :ใครพูดวา mayn't จะดูกลายเปนคนประหลาดไปแลวในยุคนี ้

A063 การใช gerund (1): พื้นฐาน 
1 เปนไดทัง้ประธาน กรรม และสวนเติมเต็ม 
ดูตัวอยาง 

• Smoking is bad for you. (subject)  
• I hate packing. (object)  
• My favourite activity is reading. (complement) 

2 gerund ที่มกีรรม 
gerund ไมวาจะทําหนาที่เปน subject, object หรือ complement ตางมีคุณสมบัติเปนกริยาซ่ึงมีกรรมในตัวได 

• Smoking cigarettes is bad for you. I hate packing suitcases. 
• My favourite activity is reading poetry. 

3 การใช determiner หนา gerund 
determiner คือคําที่ใชวางหนานามได เชน the, my, this  

• the opening of Parliament I don't mind your going without me.  
• Does my smoking annoy you?  
• I hate all this useless arguing.  

ใชในรูปกําลังกระทํา (pssessive)  
• John's going to sleep during the wedding was rather embarrassing. 
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• She was angry at Lina's trying to lie to her. 
ระวัง! อยาใช possessive(คําที่แสดงความเปนเจาของ) และ pronoun(สรรพนาม) หนา gerund ถารูอยูแลววา
หมายถึงใคร 

• Thank you for waiting. (ไมใช Thank you for your waiting.) 
เมื่อมี article, หามใส direct object. ตองใช of แทน 

•  the smoking of cigarettes (ไมใช the smoking cigarettes) 
no + gerund ใชเพ่ือหามทํา, หรือไมมีทางทําได (อยาขืนทํา) 

• NO PARKING (หามจอดเพราะกฎหมาย หรือไมมีท่ีใหจอดก็ได เพราะคนแนนโรงรถ) 
• NO SMOKING  
• NO WAITING 
• Sorry - there's no smoking in the waiting room. 
• She's made us her mind: there's no arguing with her. 

4 pronoun หนา gerund 
ฝรั่งไมใช possessive เชน my, John’s โดยใชแค pronoun object เชน me, John แทน โดยเฉพาะเมื่ออยู
หลังกริยา หรือ preposition ลองดตูัวอยาง 

• I don't mind you doing without me. 
• She was angry at Lina trying to lie to her. 

กริยาบางตัว เชน see, hear, watch, feel มักตามดวย object + gerund 
• I saw him getting out of the car. (ไมใช I saw his getting. . .) 
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5 ใช it...รวมกับ gerund 
คุณสามารถใช it เปน preparatory ของ gerund (ดูหัวขอ A115-A116) 

• It's nice being with you. 
• I thought it pointless starting before eight o'clock. 

ใชกับ any/no good, any/no use และ (not) worth (ดูหัวขอ C380) 
• It's no good talking to him - he never listens. 
• Is it any use expecting them to be on time? 

กอน gerund ในประโยคเหลานี้ จะใช possessive หรือ object pronoun ก็ได แตหามใช subject pronoun 
• It's no use his/him apologizing- I shall never for give him (ไมใช It’s no 

use he apologising) 
6 การเลือกใชระหวาง คํานาม กับ gerund 
เมื่อมีคําดังกลาวมีรูปของนามอยูแลว ใหใชรูปของนามนั้น อยาสรางคําศัพทใหม ในรูป gerund โดยเติม -ing 
เชน รูปคํานามของ arrival ก็คือ arrival จึงไมตองเติม ing ให 

• We're all excited about his arrival. (ไมใช . . . about his arriving.) 

A064 การใช gerund (2): ใชหลังกริยา 
1 กริยาตามดวย gerund 
หลังกริยา คุณใช gerund, ได แตหามใช to-infinitive 

• I enjoy travailing (ไมใช I enjoy to travel.) 
• He’s finished mending the car. (ไมใช He's finished to mend . . .) 
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• The doctor suggested taking along holiday. ไมใช The doctor suggested 
(me) to take...) 

กริยาที่พบวามักตามดวย gerund มีดังนี:้  
admit dislike give up postpone  
appreciate endure (can't) help practise 
avoid enjoy imagine putoff  
burst out escape involve resent  
crying, laughing excuse keep (on) resist  
consider face leave off risk  
contemplate fancy mention (can't) stand  
delay feellike mind suggest 
deny finish miss understand 
detest forgive    

กริยาบางตัว ตามไดท้ัง gerund และ infinitive - ดูหัวขอยอย 4 

2 verb + object + gerund 
กริยาบางตัวขางตนตามไดดวย กรรม + gerund 

• I dislike people telling me what to think.  
• I can't imagine him working in an office.  
• Nobody can stop him doing what he wants to. 
• Would you rather spend time gardening or spend money paying 

somebody to do it for you? 
• Did you see her talking to the postman? 

คําวา stop (ในแบบไมเปนทางการ) และ prevent มักตามดวย object + from + gerund จึงเปน stop doing 
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something ไมใช stop to do something 
• Try to stop/prevent them (from) finding out. 
� สังเกตใหดี กริยาหลายตัว ฝร่ังใช possessive (his, my) + gerund มากกวาจะใช object + gerund, โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภาษาเขียนที่เปนทางการ (สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A063.3) 

3 gerund ที่ถูกกระทํา (passive) 
กริยา -ing หลังคําพวก deserve, need และ require มีลักษณะถูกกระทํา (โดยเฉพาะ ชาวอังกฤษชอบใชแบบนี้) 

• I don't think his article deserves reading. (= . . . deserves to be read.)  
• Your hair needs cutting. (= . . . needs to be cut.) 

ในภาษา British English, เขาใช want แบบนี้  
• The car wants servicing. (= . . . needs to be serviced.) 

4 ระหวาง gerund กบั infinitive 
หลังกริยาบางตัว ใชไดท้ัง gerund และ infinitive: 

advise forbid hear prefer start 
allow forget intend propose stop 
can't bear go like regret try 
begin go on love remember watch 
continue hate permit see  

� สําหรับความแตกตางระหวางการตามดวย gerund และ infinitive : ดูหัวขอ A067 

� สําหรับความหมายของกริยา, ดูจาก Loy’s dictionary 
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A065 การใช gerund (3): ที่ใชรวมกับคํานาม และ adjective 
1 คํานาม / adjective + gerund 
คํานาม และ adjective ตามดวย gerund ได โดยมี preposition เช่ือม (หามตามดวย infinitive ดูขอยอยท่ี 3 
สําหรับขอยกเวน) 

• I hate the idea of getting old. (ไมใช . . . the idea to get old.) 
• The thought of failing never entered his head. (ไมใช The thought to 

fail...) 
• I'm tired of listening to this. (ไมใช I'm tired to listen.) 
• She's very good at solving problems. (ไมใช . . . Good to solve) 

2 แสดงประโยชนของอุปกรณ 
ในการบอกประโยชนของวัสดุอุปกรณดังกลาวใชทําอะไร (ในแงท่ัว ๆ ไป กรรไกรไวตัดกระดาษ ไมใชห่ันเนื้อ) 
แตคุณตองใช for + gerund (มักตามหลังคํานาม, หรือ คําจําพวก something, anything) 

• A strimmer is a machine for cutting grass and weeds. 
• I need something for killing flies. 
• Have you got any stuff for cleaning silver? 

ในกรณีท่ีจะบอกวัตถุประสงคของนําไปใชงาน (ในงานนั้น ๆ ) คุณตองใช infinitive (มักตามหลังคํานาม หรือ 
pronoun เชนกัน รายละเอียด ดูหัวขอ C158.2) 

• I have used that scissors to cut the meat. 
• I must find something to kill that fly. 
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3 ระหวาง gerund และ infinitive 
นามและ adjective บางตัว จะตามดวย gerund หรือ infinitive ก็ได (มีภาพตางกันเล็กนอย) 

• We have a good chance of making / to make a profit. 
• I’m proud of having won / to have won. 
� สําหรับ he used to. . .doing. ดูหัวขอ C361 

� สําหรับ infinitives หลังนาม และ adjective, ดูหัวขอ A080,A081 

A066 การใช gerund (4): ใชเปนคํานาม 
1 ตองวางหลงั preposition 
พูดอีกอยางวา หลัง preposition คุณตองใช gerund, ไมใช infinitive เชน 

• You can't make an omelette without breaking eggs. (ไมใช . . . without to 
break eggs.) 

• Always check the oil before starting the car. (ไมใช . . . before to start 
the car.) 

• We got the job finished by working sixteen hours a day. 
• He's talking about moving to the country. 
• They painted the house instead of going on holiday. (ไมใช . . . instead 
to go . . .) 

• I look forward to hearing from you. (ไมใช . . . to hear from you. คนไทย
เขียนผิดประจํา ใหดูหัวขอถัดไป) 
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2 อยาลืมวา to ก็เปน preposition ได 
to เปนไดท้ัง infinitive marker เชน to do something, to swim, to laugh และเปน preposition วางหลัง
กริยา เชน She's gone to the park, I look forward to Christmas. 
เมื่อ to เปน preposition, จึงตองตามดวย gerund หามใช infinitive คนไทยเขียนผิดบอยในกรณรีนี้ เชน look 
forward to, object to, be used to, get round to, in addition to ตองตามดวย doing something 
ลองอานและสังเกต preposition to ซ่ึงตามไดดวยคํานาม หรือ gerund ตอไปนี้ 

• I look forward to your next letter. 
• I look forward to hearing from you. (ใชลงทายจดหมาย) 
• Do you object to Sunday work? Do you object to working on Sundays? 
• I'm not used to London traffic. I'm not used to driving in London. 
• I'll get round to the washing up sooner or later. I'll get round to doing 

the washing up sooner or later. 
สวน prefer ตองตามดวย doing one thing to doing another thing คุณตองทองตัวอยางไป เพราะไมมี
โครงสรางนี้ในภาษาไทย 

• I prefer the seaside to the mountains. 
• I prefer swimming to walking. (แทนที่จะวายน้ํา ชอบเดินมากกวา) 

มีแคกริยาและ adjective บางตัวเทานั้นที่เปนขอยกเวน คือ ใชคํานามได, แตไมใช gerund คือตองใช 
infinitive แทน เชน agree, consent, entitled, inclined, prone (ตองเรียนดวยความเคยชิน ไมควรทอง) 

• She agreed to our plan.  
• She agreed to do what we wanted. 
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• He's inclined to anger. 
• I He's inclined to lose his temper. 

accustomed to ตามไดท้ังสองแบบ จะเปน gerund หรือ infinitive ก็ได (ดูหัวขอ C199.11) 

3 for something + infinitive 
อยางที่บอกขางตน มีแคกริยาบางตัวเทานั้นที่เปนขอยกเวน คือตามดวย for + object + infinitive (ไมใช 
gerund) ไมนาหวงเพราะ คําพวกนีใ้ชบอย จนแทบไมตองทอง (แคดูหนังฝรั่งบอย ๆ ก็คุนเอง) ถาสงสัยกลัวเขียน
ไมถูก ใหเปดดิกชันนารีของผมเปนคํา ๆ ไป 

• We're still waiting for her to arrive. (ไมใช . . . waiting for her arriving) 
• Can you arrange for us to get tickets? (ไมใช . . . for our getting 

tickets?) 
สําหรับความแตกตางระหวาง used to + infinitive กับ be used to + gerund, ดูหัวขอ C360-C361 
สําหรับ gerund หลัง conjunction เชน When planning holiday. . ., ดูหัวขอ A088.6 
สําหรับ time clause กับ on + gerund, ดูหัวขอ A088.6 

A067 การใช gerund (5): gerund หรือ infinitive? 
กริยาบางตัว จะเลือกตามดวย gerund และ infinitive ก็ได 

• I started playing / to play the violin when I was 10. 
• She was proud of having / to have won.  

1 remember กับ forget 
remember / forget + gerund หมายถึงอดีต 
forget. . .doing something มักใชวลี I'll never forget doing,  
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• I still remember buying my first bicycle. 
• I'll never forget meeting the Queen.  

remember / for get + infinitive หมายถึง ณ เวลาดังกลาวเฉพาะเหตุการณ เปนอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ได 
• You must remember to fetch Mr Lewis from the station tomorrow. 
• I forgot to buy the soap. 

2 go on 
go on + gerund แปลวา 'อยางตอเนื่อง… continue' 

• She went on talking about her illnesses until we all went to sleep.  
go on + infinitive แปลวา ‘เพื่อ(ทําอยางอ่ืน)’ 

• She stopped talking about her illnesses and went on to tell us about all 
her other problems. (หยุดพูดถึงการปวย เพ่ือบอกปญหาอื่น ๆ ) 

3 regret =‘เศราใจ’ 
regret + gerund เปนความเศรา ท่ีอยูในอดีต 

• I regret leaving school at 14 - it was a big mistake.  
regret + infinitive มักใชกับ ขาวราย 

• We regret to inform passengers that the 14.50 train for Cardiff will 
leave approximately 37 minutes late. 

• We regret to say that we are unable to help you. 
4 advise, allow, permit กับ forbid 
ใน active clause หลังกริยาเหลานี,้ ถาประโยคขางหนาไมมีกรรม ฝรั่งใช gerund ถามีกรรมใช infinitive ลอง
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เปรียบเทียบ: 
• I wouldn't advise taking the car. (แนะนําทุกคน เพราะอาจเปนวา ไมมีท่ีใหจอด) 
• I wouldn't advise you to take the car. (แนะนําคุณคนเดียว เพราะอาจเปนวา คุณขับ
ในเมืองใหญ ไดไมดี) 

• We don't allow/permit smoking in the lecture room. (แนะนําทุกคน) 
• We don't allow/permit people to smoke in the lecture room. (แนะนําทุก
คน) 

• The headmistress has forbidden singing the corridors. 
• The headmistress has forbidden children to sing. . .  

ระวัง! โครงสรางที่เปนการถูกกระทํา ลองอานทําความเขาใจดู ไมตองทอง 
• Smoking is not allowed/permitted in the lecture room. 
• People are not allowed/permitted to smoke in the lecture room. 
• Singing is forbidden. 
• Children are forbidden to sing 
• Early booking is advised. 
• Passengers are advised to book early. 

5 see, watch กับ hear 
object + gerund คลายกับ progressive คือกําลังดําเนินอยู(ในกับชวงเวลา) สวน object + infinitive คลาย
กับ simple tense คือในช่ัวขณะนั้น (ใชกับจุดของเวลา) (ระวัง! infinitive ในที่นี้ตองเปน infinitive without 
to) ลองเปรียบเทียบ: 

• I looked out of the window and saw Mary crossing the road. 
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• I saw Mary step off the pavement, cross the road and disappear into 
the post office. 

• As I passed his house I heard him practicing the piano. 
• I once heard Brendel play all the Beethoven concertos. 
� สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ C178 

� สําหรับ ความแตกตางระหวาง see และ watch, ดูหัวขอ C303 

6 try 
เมื่อพูดถึง การทดสอบ ทดลอง - doing something to see what will happen - ฝรั่งใช try + doing 

• I tried sending her flowers, writing her letters, giving her presents but 
she still wouldn’t speak to me 

เมื่อพูดถึงความพยายามทําส่ิงที่ยากลําบาก, ฝรั่งอาจใช try to do something หรือ try doing something ก็ได 
• I tried to change the wheel, but my hands were too cold. (หรือ I tried 
changing the wheel . . .) 

7 mean 
mean ในภาพของ 'involve-เกี่ยวของกับ', 'have to be result-เปนผลของ' (ดูหัวขอ C234) ตองตามดวย 
gerund 

• If you want to pass the exam it will mean studying hard.  
ในภาพของ 'intend-มีแนวโนม', ตองตามดวย infinitive 

• I don't think she means to get married for the moment. 
8 learn กับ teach 
learn กับ teach ตองตามดวย gerund เมื่ออางถึง lesson-บทเรียน หรือ subject-วิชา 
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• She goes to college twice a week to learn typing. 
• Mr. Garland teaches skiing in the winter and rock-climbing in the 

summer. 
แตถา เปนเปาหมายของการเรียน วัตถุประสงคของการเรียน ตองใช infinitive 

• She learnt/learned to read German at school, but she learnt/learned to 
speak it in Germany. 

• I taught myself to type. 
� กริยาชอง2 และ3 ของ learn อังกฤษใช learnt อเมริกันใช learned 

9 like, love, hate และ prefer 
กริยาทั้งส่ีตัวนี้ ไมวาตามดวย infinitives หรือ gerund ก็มีความหมายเหมือนกัน 

• I hate working / to work at weekends. 
• I don't get up on Sundays. I prefer staying/to stay in bed.  

ในภาษา British English, like doing something มักใชเมื่อพูดถึงความบันเทิงทั่ว ๆ ไป สวน like to do 
something เมื่อพูดถึงส่ิงที่เลือกได หรือพฤติกรรมเฉพาะ  
ใน American English, มีแต like to do ไมมี like doing something ลองเปรียบเทียบ: 

• I like climbing mountains. (คนอังกฤษเทานั้นที่ใชแบบนี้ เขามีภาพวา เปนความชอบทั่ว ๆ 
ไป) 

• I like to climb mountains. (US) 
• When I'm pouring tea I like to put the milk in first. (GB/US)  

หลัง would like, would prefer, would hate และ would love, ตองตามดวย infinitive 
• I'd like to tell you something (ไมใช I'd like telling you something.) 
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• 'Can I give you a lift?' 'No thanks, I'd prefer to walk.' (ไมใช . . . I'd 
prefer walking.)  

ลองเปรียบเทียบ: 
• Do you like dancing? (= Do you enjoy dancing?) 
• Would you like to dance? (= Do you want to dance now?) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ like, ดูหัวขอ C221 

� สําหรับโครงสรางของ prefer, ดูหัวขอ C289 

10 begin กับ start 
กริยาทั้งสองตัวนี้ ไมวาตามดวย infinitives หรือ gerund ก็มีความหมายเหมือนกัน (แตใช infinitive ปลอดภัย
กวา เพราะมีขอยกเวนที่ บังคับใหตองใช infinitive) 

• She began playing / to play the guitar when she was six. 
• He started talking / to talk about golf but everybody went out of the 

room.  
หลัง progressive ของ begin และ start, ฝรั่งใช infinitive 

• I'm beginning to learn karate. (ไมใช I'm beginning learning karate.)  
เมื่อใช begin/start กับกริยาจําพวก understand, realise, know ฝรั่งใชในรูป infinitive 

• I slowly began to understand how she felt. (ไมใช... began 
understanding..) 

• He started to realise that if you wanted to eat you had to work. (ไมใช . 
. . started rcalising. . .) 
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11 attempt, intend, continue, can't bear, be accustomed to, be 
committed to : 
หลังคําเหลานี้ ไมวาตามดวย infinitive หรือ gerund ก็มีความหมายเหมือนกัน 

• I intend telling/to tell her what I think. 
• I'm not accustomed to giving/give personal information about myself 

to strangers. 
� สําหรับรายละเอียดโครงสราง to doing, ดูหัวขอ A066.2 

12 stop 
ตามไดท้ังสองแบบ ตามดวย gerund หมายถึง หยุดกิจกรรมนั้น 

• I stopped running. คือหยุดวิ่ง ไมใช I stopped to run.=หยุดเพื่อวิ่ง 
ตามดวย infinitive หมายถึง หยุดกิจกรรมกิจกรรมอ่ืน เพื่อทํากิจกรรมนั้น 

• I stopped to rest. คือหยุด (กิจกรรมอะไรก็ไมรู) เพื่อพัก=in order to rest.) 

13 afraid 
เมื่อพูดถึงความกลัวในส่ิงหนึ่งที่เกิดโดยบังเอิญ (ถือวาเปนเรื่องทั่วไป) (fear of things that happen 
accidentally), ฝรั่งใช afraid of doing something 

• I don't like to drive fast because I'm afraid of crashing. 
• 'Why are you so quiet?' I'm afraid of waking the children.'  

สวนในกรณีอื่น ๆ คุณจะใช afraid of doing หรือ afraid to do something ก็ได 
• I'm not afraid of telling / to tell her the truth. 
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14 sorry 
sorry for/about doing something ฝรั่งใชแสดงความเสียใจ ในส่ิงที่เกิดข้ึนแลว  

• I'm sorry for/about losing my temper this morning (หรือ I'm sorry that 
I lost my temper.) 

ในภาษาที่เปนทางการ ฝรั่งใช sorry + to have done something (perfect infinitive) 
• I'm sorry to have woken you up. (หรือ I'm sorry that I woke you up.)  

sorry to do something (infinitive) ฝรั่งใชกับสถานการณขณะนั้น ท่ีกําลังทําอยู หรือกําลังจะทํา เพ่ิงทําไป 
• Sorry to disturb you - could I speak to you for a moment? 
• I'm sorry to tell you that you failed the exam. 
• Sorry to keep you waiting- we can start now. 

15 certain และ sure 
certain/sure of doing something (infinitive) ใชกับความรูสึกของคนที่กําลังพูดถึงอยู 

• Before the game she felt certain of winning, but after a few minutes 
she realized it wasn't going to be so easy. 

• You seem very sure of passing the exam. I hope you're right.  
certain/sure to do something ใชกับความรูสึกของผูพูดเอง 

• The repairs are certain to cost more than you think (ไมใช The repairs 
are certain of costing. . .) 

• 'Kroftova's sure to win- the other girl hasn't got a chance.'  
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• ระวัง! He is sure to succeed. มาจาก 'I am sure that he will succeed'. (ผูพูด
รูสึกเอง) 

16 interested to กับ interested in 
เมื่อพูดถึง ความสนใจที่จะเรียนรู ฝรั่งใช interested to do something (infinitive) 

• I was interested to read in the paper that scientists hare found out 
how to talk to whales. 

• I'm interested to see that Alice and Jake are going out together. 
• I shall be interested to see how long it lasts.  

เมื่อพูดถึง ความปรารถนาที่จะหามา(ครอบครอง) ฝรั่งใชท้ัง interested to do something (infinitive) และ 
interested in doing something (gerund) 

• I'm interested in finding out / to find out what she did with all that 
money. 

• Aren't you interested in knowing / to know whether I'm pregnant? 
เมื่อพูดถึง ความปรารถนา, ฝรั่งใช interested doing something (gerund) 

• I'm interested in working in Switzerland. Do you know anybody who 
could help me? (ไมใช I'm interested to work in Switzerland. . .) 

� สําหรับความแตกตางของ used to do something และ be used to doing something, ดูหัวขอ C360 – C361 

� สําหรับ หลัง get และ have จะใช gerund หรือ infinitive, ดูหัวขอ C162.5-6 และ C175 
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A068 การใช gerund (6): รูป ing ที่เปนท้ัง gerund และ 
participle 
บทนี้ ผมตองการลองดูตัวอยาง เพ่ือใหเกิดไอเดียกอน 

1 -ing verb คืออะไร 
 -ing verb คือ กริยา –ing เชน smoking, walking เปนไดท้ัง verb, adjective, adverb และคํานาม ลอง
เปรียบเทียบ: 

• You're smoking too much these days. (กริยา present progressive ครูบางคน
เรียก continuous)  

• There was a smoking cigarette end in the ashtray. (adjective ขยาย 
ปลายทางของบุหรี่ -cigarette end) 

• She walked out of the room smoking. (เปน adverb) 
• Smoking is bad for you. (เปนคํานาม ซ่ึงทําหนาที่เปนประธาน) 

เมื่อ -ing verb ทําหนาที่เปน verb, adjective หรือ adverb เราเรียกวา 'present participle' เมื่อทําหนาที่เปน
คํานาม, เราเรียกวา 'gerund' ดูหัวขอ A063-A067 สวน participle ท้ังที่เปน -ing verb และไมเปนก็ตาม ใหดู
หัวขอ A085-A088 

2 -ing verb ที่เปนรูป perfect, passive และรูปปฏิเสธ  
รูป -ing verb ท่ีคนสวนใหญ มักนึกไมคอยออกคือ perfect, passive และ negative ลองดูตัวอยาง 

• Having slept for twelve hours, I felt marvellous. (perfect) 
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• She loves being looked at. (passive) 
• Not knowing what to do, I went home. (negative) 
• She's angry about not having been invited. (negative perfect passive) 

3 ประโยคที่ใชกริยา -ing 
ตัวอยาง เชน  

• She went running out of the room.  
• Collecting stamps is a hobby of his.  
• Having lost all my money, I went home.  
• Who's the man sitting in the corner? 
� สําหรับหลักการเติม -ing , ดูหัวขอ B026,B022 

A069 การใช gerund (7): รูป ing ที่ใชขยายคํานาม 
คุณสามารถใช --ing verb (verb-ing) เปนตัวขยายคํานามได (modifier) ซ่ึงมีท้ังแบบที่เปนนามดวย คือ 
gerund และแบบ adjective คือ participles ครูสอนภาษาอังกฤษหลายคน ไมเขาใจจุดนี้ หลักการก็คือ gerund 
แปลวา การทํา สวน participle แปลวา ท่ีทําอยู: ลองเปรียบเทียบ และลองแปลเปนไทยดู วาแบบไหนเขาทา 

• a waiting room (= a room for waiting- waiting เปน gerund, เพราะทําหนาที่
เปนนาม) 

• a waiting train (= a train that is waiting- waiting เปน participle, เพราะทํา
หนาที่เปน adjective) 

• a sleeping pill (ยาที่นอนหลับอยู-participle หรือยาสําหรับการนอนหลับ-gerund?) 
• a sleeping child (เด็กที่นอนหลับอยู-participle หรือเด็กสําหรับการนอนหลับ-gerund?) 
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• working conditions (เปน gerund เพราะเปน conditions สําหรับการทํางาน)  
• working men and women (เปน participle เพราะคนเปนผูกระทําได) 

ผมขอเตือนวา เรื่องนี้เปนพ้ืนฐานที่สําคัญมาก เพราะคุณจะเขียนประโยคคําในภาษาอังกฤษแบบผิด ๆ ถูก ๆ ถาไม
เขาใจวาคําขยายทําหนาที่อะไร มันมีผลตอเนื่องไปถึงวา ทําไมฝรั่งไมใช work conditions หรือ worked 
conditions 

� สําหรับความแตกตางระหวาง participle และ gerund, ดูหัวขอ A068 

� สําหรับ นามขยายนาม, ดูหัวขอ A107-A108 

� สําหรับโครงสราง participle, ดูหัวขอ A085-A088 

A070 การใช infinitive (1): กริยา ชอง1 
infinitive บางครั้งผมอาจเรียกวา กริยาชอง1 ซ่ึงส้ันและเห็นภาพดี แตกลัวคุณจะเขาใจผิดวาเปน present 
simple tense ซ่ึง มันคนละไอเดียกัน 
แทจริงแลว infinitive คือรูปแบบที่ไมมี tense อะไรทั้งส้ิน เชน (to) write, (to) stand โดยไมมี tense (ไม
เหมือนกับ writes, stood) เนื่องจาก infinitive จะไมแสดงเวลาใด ๆ ดวยตัวมันเองทั้งส้ิน เชนเดียวกับ -ing 
verb (กริยา-ing ดูหัวขอ A067-A068) 
และมักมี to นําหนา สวนในกรณีท่ีละ to ไดใหดูหัวขอ A072 
นอกจาก infinitive อยางงายที่ผมเรียกวากริยาชอง1 ท่ีไดยกตัวอยางมาแลว เชน (to) write, ก็ยังมี progressive 
infinitive กําลังกระทํา เชน (to) be writing, perfect infinitive กระทําไปแลว เชน (to) have written และ 
passive infinitive ถูกกระทํา เชน (to) be written รายละเอียดของรูปแบบเหลานี้, ดูหัวขอ A071 
infinitive มีหลายหนาที่ เชน:  
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a ใชหลัง do หรือ กริยาชวย, ใชในกริยาวลี 
• Do you think she's ready?  
• We must get some more light bulbs. 

b ใชเปนประธาน หรือสวนเติมเต็มของประโยค 
• To watch him eating really gets on my nerves. 
• The main thing is to stay calm.  
• It's nice to talk to you.  
� (ดูหัวขอ A074) 

c ใชแสดงวัตถุประสงคของกริยา  
• He came to London to look for work. 
� (ดูหัวขอ A076) 

d ใชเปนกรรม หรือ complement  
• I don't want to go to bed.  
• I'm anxious to contact your brother. 
• You have the right to remain silent. 
� (รายละเอียดในแงน้ี ดูหัวขอ A078-A082) 

� สําหรับรายละเอียด และการใชในแงอื่นของ infinitive, ดูในหัวขอถัดไป 

A071 การใช infinitive (2): รูปแบบ 
นอกจาก infinitive อยางงายที่เรียกวา กริยาชิอง 1 แลว ยังมี progressive, perfect และ passive form 
ดังตอไปนี้ 
1 กําลังกระทํา: (to) be...doing 
ก็เหมือนกริยากําลังกระทําอ่ืน ๆ (progressive form ดูหัวขอ A144), ฝรั่งใช progressive infinitive เพื่อ
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บอกวา มีการกระทําอยางตอเนื่อง ขณะที่พูดอยู 
• It's nice to be sitting here with you. 
• I noticed that he seemed to be smoking a lot. 
• This time tomorrow I'll be lying on the beach. (future progressive 

tense: ดูหัวขอ A018) 
• Why's she so late? She can't still be working 

2 กระทําเสร็จ: (to) have + past participle 
Perfect infinitive คือกระทําเสร็จ เปนไดท้ัง perfect tense (ดูหัวขอ A008-A010) และ past tense (ดู
หัวขอ A006-A007) 

• It's nice to have finished work. (= It's nice that I have finished.) 
• I'm sorry not to have come on Thursday. (= . . . that I didn't come . . .)  

ฝรั่งชอบใช perfect infinitives เมื่อพูดถึง เหตุการณไมจริงในอดีต 
• I meant to have telephoned, but I forgot. 
• You should have told me you were coming. 
� สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ A073 

3 ถูกกระทํา: (to) be + past participle 
Passive infinitive คือถูกกระทํา เปน passive form อยางหนึ่ง (ดูหัวขอ A147-A154) 

• There's a lot of work to be done. 
• She ought to be told about it. 
• That window must be repaired before tonight. 

บางครั้ง active และ passive infinitive มีความหมายเหมือนกัน, โดยเฉพาะหลังคํานาม หรือ be (ดูหัวขอ 
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A082) 
• There's a lot of work to do / to be done. 

4 แบบผสม 
คือเปน perfect progressive เชน 

• I'd like to have been sitting there when she walked in. 
หรือ perfect passive เชน 

• They were lucky - they could have been killed. 
มีการใช progressive passive infinitive เหมือนกัน แตพบไมบอย 

• What would you like to be doing right now? 
• I'd like to be being massaged. 

progressive perfect passive infinitive ก็มี แตฝรั่งแทบจะไมพูดกัน เชน 
• It must have been being built at the time.  

5 รูปแบบปฏิเสธ 
Negative infinitives are normally made by putting not กอน the infinitive. 

• Try not to be late. (ไมใช Try to not be late. และไมใช Try to don’t) 
• You were silly not to have locked your car. 
• He's very busy. I'm afraid he can't be disturbed. 

6 to 
ปกติตองมี to กอน infinitives เชน He wanted to go. แตในบางกรณี ฝรั่งใช infinitives without to เชน 
She let him go. ดูหัวขอ B043 สําหรับรายละเอียด  
ระวัง! to ในที่นี้ ไมใช preposition; ถา to เปน preposition ตองตามดวยนาม หรือ -ing verb (ดูหัวขอ 
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A066.2) 
7 infinitive ที่ถูกแยก 
'split infinitive' เปนโครงสรางที่ to ถูกแยกจาก infinitive ดวย adverb ขอสอบ TOEFL ชอบมาก เพราะ
มันดูเหมือนผิด 

• I'd like to really understand philosophy. 
• He began to slowly get up off the floor. 
• He began slowly to get up off the floor. 
� สําหรับรายละเอียดของการใช infinitive, ดูหัวขอถัดไป 

� สําหรับการใชคําแทน infinitive ทั้งกอน เชน. I'd like ดูหัวขอ B067 

A072 การใช infinitive (3): without to 
ฝรั่งมักจะใส to กอน infinitive (นักไวยากรณเรียกวา toวา maker) เชน 

• I want to know, It's nice to see you.  
แตฝรั่งอาจใช infinitive without to ในกรณีตอไปนี ้
1 หลัง กริยาชวย 
หลัง verbชวย เชน will, shall, would, should, can, could, may, might และ must, ฝรั่งใช infinitive 
without to 

• I must go now. (ไมใช I must to go now.) 
• Can you help me? I would rather go alone. 
• Do you think she might be joking?  
• She will probably be elected. 
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• I will have finished by tomorrow morning. ( future perfect tense - ดู
หัวขอ A017) 

• They would have won if they had played a bit harder.  
infinitive without to ใชหลัง need และ dare ไดในบางกรณี (ดูหัวขอ C254, C112), และ had better (ดู
หัวขอ C167) 

• Need I do the washing up?  
• How dare you call me a liar? 
• You'd better see what she wants. 

to-infinitive ใชหลัง ought (ดูหัวขอ C280), used (ดูหัวขอ C360), be (ดหูัวขอ A084) และ have (ดู
หัวขอ C176) 

2 หลัง let, make, hear 
กริยาบางตัวตามดวย object + infinitive without to รวมถึง let, make, see, hear, feel, watch และ 
notice 

• She lets her children stay up very late. (ไมใช She lets her children to 
stay . . .และไมใช She lets her children staying. . .) 

• I made them give me the money back. I didn't see you come in. 
• We both heard him say that I was leaving. 
• Did you feel the earth move?  

สวน help ใชแบบมีหรือไมมีก็ได (ดูหัวขอ C180) 
• Could you help me (to) unload the car?  

สวน have (ดูหัวขอ C175) และ know (ดูหัวขอ C209) ก็ใชไดบางกรณี เชน 
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• Have Mrs Hansen come in, please. (โดยเฉพาะ US) 
• I've never known him (to) pay for a drink. (perfect tense ของ know 
เทานั้น)  

ใน passive ของคําพวก make, see, hear, help และ know ตองใช infinitive with to 
• He was made to pay back the money. 
• She was heard to say that she disagreed. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับโครงสรางของ let, ดูหัวขอ C219  

� สําหรับ make, ดูหัวขอ C229 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ see, hear, watch + object + verb, ดูหัวขอ C178, A067.5  

� สําหรับกริยาที่ตามดวย object + to-infinitive, ดูหัวขอ A079 

3 หลัง why (not) 
ฝรั่งใชในการถาม หรือแนะนํา why (not) + infinitive without to รายละเอียด ดูหัวขอ C376 

• Why pay more at other shops? We have the lowest prices.  
• Why stand up if you can sit down?  
• Why sit down if you can lie down? You're looking tired.  
• Why not take a holiday? 

4 หลัง and, or, except, but, than, as และ like 
เมื่อนํา infinitive สองตัวมาเชื่อมดวย and, or, except, but, than, as หรือ like, สามารถละ to ตัวท่ีสองได 
หรือพูดอีกอยางวา ใช to รวมกับตัวแรก 

• I'd like to lie down and go to sleep. (ไมใช to lie down and to go to sleep.) 
• Do you want to have lunch now or wait till later?  
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• We had nothing to do except look at the cinema posters. 
• I'm ready to do anything but work on a farm. 
• It's easier to do it yourself than explain to somebody else how to do it. 
• It's as easy to smile as frown.  
• I have to feed the animals as well as look after the children.  
• Why don't you do something useful like clean the flat?  

rather than มักตามดวย infinitive without to 
• Rather than wait any more, I decided to go home by taxi. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การละคํา ('ellipsis') ดวย and, or 

5 หลัง do 
ประโยคเชน All I did was, What I do สามารถตามดวย infinitive without to 

• All I did was (to) glue him a little push. 
• What a fire-door does is (to) delay the spread of a fire. 

A073 การใช infinitive (4): การใช perfect infinitive 
1 ใหความหมายเชงิ perfect หรือ past 
perfect infinitive เปน perfect หรือ past tense ก็ได 

• I'm glad to have left school. (=I'm glad that I have left...) 
• She was sorry to have missed Bill. (= . . . that she had missed Bill.) 
• We hope to have finished the job by next Saturday. (=. . . that we will 
have finished . . .) 

• You seem to have annoyed Anne yesterday. (= It seems that you 
annoyed Anne yesterday.) 
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2 perfect infinitive สําหรับอดีตที่ไมจริง 
หลังกริยาบางตัว เชน mean, be, would like ฝรั่งใช perfect infinitive สําหรับอดีตที่ไมจริง หรือตรงขามส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นจริง 

• I means to have telephoned, but I forgot. (The speaker did not 
telephone.) 

• He was to have been the new ambassador, but he fell ill. 
• I wish I'd been there - I would like to have seen Harry's face when 

Nan walked in. 
 would like, would prefer + กริยา เรียกวา double perfect infinitive 

• I would have liked to have seen Harry's face. 
3 หลัง modal verb 
หลัง modal verb เชน could, might, ought, should, would และ needn't ฝรั่งชอบใช perfect infinitive 
เพื่อบอกส่ิงที่ไมจริง 

• Did you see him fall?  
• He could have killed himself (He did not kill himself.) 
• You should have written - I was getting worried. (The person did not 

write.) 
• I would have gone to university if my parents had had more money. 

(The speaker did not go to university แบบนี้ ขอสอบ TOEFL ชอบ เพราะมันดู
เหมือนผิด) 

• She needn't have sent me flowers. (She did send flowers.)  
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ระวัง! modal verb + perfect infinitive ไมจาํเปนตองเปนอดีต หรือส่ิงที่ไมจริง ฝรั่งอาจใช เปนตนวา พูดถึง
ส่ิงที่มั่นใจวา มันเกิดข้ึนแน ๆ  

• She could/should to/may/will/must have arrived by now. 
� สําหรับรายละเอียด ใหดูการใชของ modal verb แตละตัว 

A074 การใช infinitive clause 
1 ทําหนาที่เปนประธาน 
ในภาษาแบบเกาหรือภาษาที่เปนทางการ, infinitive clause มักใชเปนประธาน เชน 

• To make mistakes is easy. 
• To wait for people who were late made him angry. 

ในภาษาสมัยใหมหรือรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งมักจะใช it เปน 'ตัวแทนของประธาน' แลวจึงตามดวย 
infinitive clause (รายละเอียด ดูหัวขอ A115) 

• It's easy to make mistakes. 
• It made him angry to wait for people who were late.  

เมื่อเราพูดถึงกิจกรรมโดยทั่วไป, ฝรั่งชอบใชโครงสราง แบบกริยา-ing เริ่มตนประโยคทําหนาที่เปนประธาน, 
มากกวาจะใช infinitive clause (ดูหัวขอ A063) 

• Selling insurance is a pretty boring job. (ลื่นหู กวา To sell insurance . . .) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ -ing verb (กริยา-ing), ดูหัวขอ A067 - A068 

2 ทําหนาที่เปน complement 
มักใชหลัง be เปนสวนเติมเต็มของประธาน 

• My ambition was to retire at thirty. 
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• Your task is to get across the river without being seen.  
ประโยคลักษณะนี้ ฝรั่งอาจใช it เปนตัวแทนกอนจะพูดก็ได (ดูหัวขอ A115) 

• It was my ambition to retire at thirty. 
• It is your task to get across the river without being seen. 

3 ทําหนาที่เปน กรรม 
กริยาบางตัวแทนที่จะตามดวยกรรม ก็สามารถแทนกรรมดวย infinitive clause ลองเปรียบเทียบ:  

• I like cornflakes for breakfast. (กรรมเปนคํานาม) 
• I like to have cornflakes for breakfast. (กรรมเปน infinitive clause) 
• She wants some exercise. (กรรมเปนคํานาม) 
• She wants to dance. (กรรมเปน infinitive clause) 
� สําหรับ รายละเอียดของกริยาท่ีตามดวย infinitive, ดูหัวขอ A078 

4 infinitive ที่มีประธานเปนของตนเอง 
บางครั้ง ฝรั่งตองการพูดใหชัดเจนวาอะไรเปนประธานของ infinitive, โดยเฉพาะถามนัไมใช ตัวเดียวกับ
ประธานของประโยค โดยข้ึนตนดวย for 

• For Ann to go to France would make me very happy. (ไมใช Ann to go to 
France would . . .) 

• For details of this structure, see the next entry. 
สําหรับรายละเอียดของโครงสรางนี้, ดูหัวขอถัดไป 
สําหรับการใช it เปนตัวแทนกรรม ในโครงสรางเชน He made it difficult to refuse, ดูหัวขอ A116 
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A075 การใช infinitive clause ที่ขึ้นดวย for + คํานาม 
1 infinitive ที่มีประธานเปนของตนเอง 
for + คํานาม/pronoun + infinitive  
ใชเมื่อ infinitive ตองการประธานของมันเอง ลองเปรียบเทียบ: 

• Ann will be happy to help you. (Ann will help.) 
• Ann will be happy for the children to help you. (The children will help.)  
• My idea was to learn Russian. 
• My idea was for her to learn Russian. 
• To ask Joe would be a big mistake. 
• For you to ask Joe would be a big mistake. (ไมใช You to ask Joe would 

be. . .)  
ระวัง! ประธานของ infinitive คือกรรมของ preposition for  
ตองใชกรรมแบบ pronoun 

• Ann will be happy for them to help you. (ไมใช . . .for they to help you.) 

2 การใชงาน 
โครงสรางนี้มักใช เมื่อ 1)มีการพูดถึง possibility, necessity หรือ frequency, 2)เมื่อฝรั่งแสดง wishes, 
suggestions หรือ plans ในอนาคต, และ 3)เมื่อเขาโตตอบดวยความเห็นสวนตัว 
บางคนเรียกงาย ๆ วา that-clause. ลองเปรียบเทียบ: 

• It's important for the meeting to start on time. 
• It's important that the meeting should stars on time. 
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3 ใชหลัง adjective (wishes) 
adjective + for + object + infinitive 
มักใชหลัง adjective ท่ีแสดงความความรูสึกอันแรงกลา เชน wishes, anxious, eager, delighted, willing, 
reluctant 

• I'm anxious for the party to be a success. She's eager for us to see 
her work.  

• Robert says he'd be delighted for Mary to come and stay. 
4 การใช it เปนตัวแทนกอน 
นักไวยากรณเรียกวา preparatory it (ดูหัวขอ A115) ใชกับadjective ท่ีแสดง possibility, necessity, 
importance, urgency(ความเรงดวน), frequency(ความถี่) และ value judgment (คุณคา) 
it is + adjective + for + object + infinitive 

• It's impossible for the job to refinished in time.  
• Would it be easy for you to phone me tomorrow?  
• It's important for the meeting to stars at eight.  
• It seems unnecessary for him to start work this week.  
• I consider it essential for the school to be properly heated. 
• Is it usual for foxes to come so close to the town?  
• I thought it strange for her to be out so late.  
• It's not good for the oil tank to be so close to the house.  

adjective ตัวอื่น ๆ ท่ีใชในทํานองเดียวกันก็มี เชน vital, necessary, pointless, unimportant, common, 
normal, unusual, rare, right, wrong 
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ระวัง! หามใช likely และ probable ในแบบนี้ 
• She's likely to arrive this evening. (ไมใช It's likely for her to arrive 

this evening.) 
• It's probable that she'll be in a bad cold. หรือ She'll probably be . . . 

(ไมใช It's probable for her to be...) 

5 ใชหลังคํานาม 
ไดแก time, a good/bad idea, plan, aim, need, request, mistake, shame(ทําใหอับอาย) 

• It's time for everybody to go to bed.  
• His idea is for us to travel in separate cars.  
• There's a plan for Jack to spend a year in Japan.  
• Our aim is for students to learn as quickly as possible.  
• It was a big mistake for them not to keep John as manager.  
• It was a real shame for them not to win after all their work. 

6 ใชหลัง something, anything, nothing 
something, anything, nothing มักตามดวย for + object + infinitive.  

• Have you got something for me to do?  
• There's nothing for the cats to eat.  
• Is there anybody for Louise to play with in the village?  
• I must find somewhere for him to practice the piano. 

7 ใชหลัง verbs 
หลังกริยา จะไมมี for 
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• I need you to help me. (ไมใช I need for you to help me.)  
ยกเวนกริยาที่เปนสํานวนมันอยูแลว เชน ask, hope, wait, look, pay, arrange  
for + object + infinitive 

• Anne asked for the designs to be ready by Friday. 
• I can't wait for them refinish talking. 
• Can you arrange for the gold to be delivered on Monday? (ไมใช . . .for 

the gold being deliveried.)  
• When will it suit you for us to call ? , 
• It took twenty minutes for the smoke to clear.  

ในภาษาพูด ชาวอเมริกันอาจใชกริยาพวก like, hate, mean, intend รวมกับ for เชน 
• I would like for you to stay as long as you want. 
• She hates for people to feel sad. 
• Did you mean for John to mail those letters? 

8 การใชหลัง too และ enough 
หลัง too และ enough ใหใช for  

• This is much too heavy for you to lift. 
• There are too many people here for me to talk to all of them. 
• Do you think it's warm enough for the snow to melt? 
• I explained enough for her to understand what was happening. 

9 เปนประธานหรือกรรมก็ได 
โครงสราง for เปนไดท้ัง เปนประธานและกรรม 
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• For us to fail now would be a disaster. 
• For her to lose the election would make me very happy.  

แตฝรั่งสมัยใหมชอบพูดโดยใช it เปนตัวแทนกอน เพราะแตงประโยคไดงายดี (ดูขอยอยท่ี 4กอนหนา) 
• It would make me very happy for her to lose the election.  

ยิ่งถาใชเปนกรรมดวยแลว มักใช it เปนตัวแทนกอนเสมอ 
• He made it very difficult for us to refuse. 

10 for there to be 
โครงสราง for there is หรือ for there to be 

• I'm anxious for there to be plenty of time for discussion. 
• It's important for there to be a fire escape at the back of the 

building. 
11 that-clauses 
แทนที่จะใช the for + object + infinitive structure, ฝรั่งอาจใช that-clause โดยมี should หรือ 
subjunctive, โดยเฉพาะเมื่อเขาตองการแสดงคําแนะนํา ความปรารถนาดี ตอส่ิงที่จะตามมา 

• It is important that there should be a fire escape. 
• I'm anxious that the party should be a success. 
• His idea is that we should travel in separate cars.  
• It is essential that the meeting start at eight. 
� สําหรับการใชงาน should และ subjunctive ใน that-clauses, ดูหัวขอ A156.4 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ too และ enough, ดูหัวขอ C354, C139 
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A076 การใช infinitive clause ที่แสดงวัตถุประสงค 
ฝรั่งใช infinitive เพื่อแสดงวัตถุประสงคของกริยา (เหตุผลวาทําไมถึงทําอยางนั้น) 

• I sat down to rest. (ไมใช I sat down for resting / for to rest.) 
• He went abroad to forget.  
• I'm going to Austria to learn German. 
• To switch on, press red button.  

ในภาษาที่เปนทางการเขาอาจใช in order to หรือ so as to 
• He got up early in order to have time to pack. 
• I moved to a new house so as to be near my work. 

กริยาพวก be, know และ have ฝรั่งมักใช in order to หรือ so as to มากกวาจะใช to 
• I watched him in order to know more about him. 
• (ลื่นหูกวา I watched him to know more about him.)  

และเขาอาจใชในแงปฏิเสธก็ได เชน 
• I'm going to leave now, so as not to be late. (ไมใช I'm going to leave 

now, not to be late.)  
ถาเปนบอกวัตถุประสงคท่ีทําใหคนอื่น ฝรั่งชอบใช for-structure (ดูหัวขอ A075) เชน 

• I left the door unlocked for Harriet to get in. 
� สําหรับการใช offer บอกวัตถุประสงค, ดูหัวขอ C158 

� สําหรับการใช and + verb แทน infinitive หลัง go, come, try ดูหัวขอ C037 
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A077 การใช infinitive clause 
1 I came home to find ... 
ฝรั่งใช infinitive clause เพื่อบอกส่ิงที่พบหรือเรียนรู จากที่ไดกระทํากริยาดังกลาว 

• I arrived home to find that the house had been burgled.  
ส่ิงที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด (ท้ังดีและเลว) ฝรั่งมักใช only + infinitive (only to do something) 

• After driving all night we got to Amy's place, only to discover that she 
was away. 

• He spent four years getting a degree, only to learn that there were no 
jobs for graduates. 

2 to hear her talk, you'd think . . . 
คนไทยอาจพูดวา ‘ถาเห็นเขานั้น คุณตองเขาใจวาเขาเปนคนงานเหมือง’ (จริง ๆ แลวเปนเจาของเหมือง) 
ฝรั่งนิยมใช see และ hear (รูป infinitive) อธิบายเหตุผลท่ีเขาใจผิดได ในแบบเดียวกัน โดยไปกับ you would 
think 

• To see them together, you'd think they were an old married couple. 
But they only met yesterday. 

• To see him walk down the street, you'd never know he was blind. 
• To hear her talk, you'd think she was made of money. 

 

A078 การใช infinitive complement (1): ใชหลังกริยา 
กริยา+ infinitive 
กริยาที่ไมใช verbชวย ก็ตามดวย infinitiveได  
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• It's beginning to rain.  
• I don't want to see you again.  
• She seems to be crying. 
• I expect to have finished by tomorrow evening.  
• The car needs to be cleaned.  

กริยาที่พบบอย ท่ีตามดวย infinitives ได มีดังนี้ (รายละเอียดของแตละตัวในดูจาก index): 
afford agree appear 
arrange ask attempt 
(can't) bear beg begin 
care choose consent 
continue dare decide 
expect fail forget 
go on happen hate 
help hesitate hope 
intend learn like 
love manage mean 
neglect offer prefer 
prepare pretend promise 
propose refuse regret 
remember seem start 
swear trouble try 
want wish  
กริยาบางตัวขางตน ตามไดดวย object + infinitive (เชน I want her to be happy.) 

� สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A079 

มีไมกี่ตัวท่ีตามไดดวย by verb + for + object + infinitive (เชน I arranged for her to have violin 
lessons.) 
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� สําหรับรายละเอียด,ดูหัวขอ A075.7 

หลังกริยาบางตัว อาจใช infinitive หรือ -ing verb ก็ได (ความหมายอาจตางกัน แตยังไมตองสนใจในตอนนี้)  
� สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A067 

หลังกริยาบางตัว, ตองตามดวย -ing verb เทานั้น I enjoy sailing (ไมใช I enjoy to sail.)  
� สําหรับรายละเอียด ที่กริยาตามดวย ing form ได, ดูหัวขอ A064 

� สําหรับ infinitive clause objects กับ preparatory it (e.g. I'll leave it to you to lock up; l find it difficult to run fast), ดู
หัวขอ A116 

� สําหรับ perfect infinitive หลังกริยา, ดูหัวขอ A073 

� สําหรับ have + infinitive (I have to go now.), ดูหัวขอ C176 

� สําหรับ be + infinitive (You are to start tomorrow.), ดหูัวขอ A084 

� สําหรับ be able + infinitive, ดหูัวขอ C002 

� สําหรับ go + infinitive, ดูหัวขอ A013 

� สําหรับ and + verb แทนการใช try, come, go + infinitive ดูหัวขอ C037 

� สําหรับ รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับ โครงสราง 'verb + verb', ดูหัวขอ A020 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ ความหมายและการใชของกริยาตาง ๆ ขางตน, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A079 การใช infinitive complement (2): หลังกริยา และ
กรรม 
1 กริยาที่มีกรรม ตามไดดวยinfinitive 
กริยาในภาษาอังกฤษสวนมาก หลังกกรมแลว สามารถตามไดดวย infinitive, เพราะมันพูดงายกวาตามดวย 
that-clause 

• She didn't want me to go. (ไมใช She didn't want that l go.) 
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• They don't allow people to smoke. (ไมใช They don't allow that people 
smoke.) 

• I didn't ask you to pay for the meal. (ไมใช I didn't ask that you pay 
for the meal.)  

กริยาที่ใช infinitive หลังกรรมไดเลย ท่ีพบบอย ไดแก 
advise, allow, ask, instruct, (can't) bear, beg, cause,  
command, compel, encourage, expect, forbid, force,  
get (ดูหัวขอ C162), hate, help (ดูหัวขอ C180), instruct, intend, invite, leave, like, love, mean, 
need, oblige, order, permit, persuade, prefer, recommend, remind, request, teach, tell, tempt, 
trouble, want, warn, wish (ดูหัวขอ C378) 
กริยาบางตัว เชน let, make, see, hear, feel, watch, notice, have, know และ help, หลังกรรมแลว ตาม
ดวย infinitive without to 

• Why won't you let me explain?  
• I heard her open the door and go out.  
� สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ A072. 

กริยาหลายตัวทําไดหลายแบบ เชนตามไดดวย -ing verb หรือ that-clause ก็ได บางตัวตองตามดวย 
that-clause เทานั้น เชน suggest (เพราะใหเสียงที่ดูไมเปนการส่ัง) 

• I suggested that she should go home. (ไมใช I suggested her to go 
home.) 

� สําหรับกริยาที่ตามไดดวย for + object + infinitive (เชน I arranged for her to go early), ดูหัวขอ A066.3 
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2 ใชแบบถูกกระทํา 
กริยาบางตัวมักใชแบบถูกกระทํา (passive) กับ infinitive โครงสรางที่พบบอยคือ ประธาน + passive verb 
+ infinitive. 

• We were advised to come early. 
• You are expected to start work at 8.00 every morning. 

แตกริยาบางตัวมักใชกับ infinitive ในแบบกระทํา-active เทานั้น (หามใชเปนถูกกระทํา-passive เชน like, 
dislike, love, hate, prefer, wish เปนตน) 

• She likes people to be happy. (ไมใช People are liked to be happy by her.) 
• I prefer you to call me by my first name. (ไมใช You are preferred to 

call ...) 
� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับโครงสราง ถูกกระทํา-passive, ดูหัวขอ A147-A154. 

� สําหรับ object + to be + complement หลังกริยา thinking และ feeling เชน I considered him to be an excellent 

choice, ดูหัวขอ A127 

� สําหรับโครงสรางท่ีมี take เชน The ferry took two hours to unload., ดูหัวขอ C339 

� สําหรับรายละเอียดในแงความหมายของกริยาตาง ๆ ขางตน, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A080 การใช infinitive complement (3): ตามหลัง 
adjective 
1 reactions กับ feelings 
ฝรั่ง infinitive ตามหลัง adjective ท่ีแสดง reaction และ feeling 

• I'm pleased to see you.  
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• John was surprised to get Ann's letter. 
• She's anxious to go home. 
• We're happy to be here. 
• I was shocked to see how ill he was. 
• Most people are afraid to hear the truth about themselves. 

บางตัวตามดวย preposition + -ing verb (กริยา –ing ดูหัวขอ A065), หรือ that-clauses (ดูหัวขอ A040)  
adjective เชน afraid, sure ตามไดดวย infinitive หรือ -ing verb ก็ได, โดยจะใหความหมายตางกันออกไป: 
สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A067 

� สําหรับโครงสรางท่ีมี for เชน She's anxious for the children to go home., ดูหัวขอ A075 

2 adjective อื่น ๆ  
adjective ท่ีไมเก่ียวกับ reaction และ feeling, ตองตามดวย infinitive เชน adjective ท่ีพบบอยไดแก right, 
wrong, stupid, certain (ดูหัวขอ A067.15), welcome, careful, due, fit, able (ดหูัวขอ  ฺC002), likely 
(ดูหัวขอ C223), 
lucky 

• We were right to start early. I was stupid to believe him. 
• She's certain to win. You're welcome to stay as long as you like. 
• Be careful not to wake the children. It's very likely to rain. 
• You were lucky not to be killed. 
� สําหรับ โครงสรางที่ใช it เปนตัวแทนกอน - preparatory it เชน It is important (for the children) to get to bed early., 

ดหูัวขอ C016 1 
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3 มีแคชิน้เดียวและเจาะจง 
ขั้นสูงสุดมีแคช้ินเดียวและเจาะจง สามารถตามไดดวย infinitive มีความหมายเหมือนกับ identifying relative 
clause (ดูหัวขอ A111) 

• He's the oldest athlete ever to win an Olympic gold medal. (= . . . who 
has ever won . . .) 

โครงสรางนี้ จะใชกับ first, second, third, next, last และ only ก็ได 
• Who was the first person to climb Everest without oxygen? 
• The next to arrive was a big black snake. 
• She's the only scientist to have won three Nobel prizes. 

ระวัง! โครงสรางนี้ คํานามที่เปนขั้นสูงสุด ตองเปนผูกระทํากริยา infinitive 
• Is this the first time that you have stayed here?(คนไทยชอบพูดผิดวา . . . 

the first time for you to stay here. เพราะ time จะ stay ไมได) 
4 ทํา ประธานของ clause ใหเปน กรรมของ infinitive 
adjective บางตัว เชน easy, difficult, impossible, good, ready, และ adjective หลัง enough และ too 
สามารถทําให กรรมของ infinitive เปนประธานของ clause ได (งงใชไหม? ไปดูตัวอยาง) 

• He's easy to amuse. (มาจาก To amuse him is easy. หรอื It is easy to 
amuse him.) 

• Japanese is difficult for Europeans to learn. (มาจาก It is difficult for 
Europeans to learn Japanese.) 

• His theory is impossible to understand. (= It is impossible to 
understand his theory.) 
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• Are these berries good to eat?  
• The letters are ready to sign. 
• The apples were ripe enough to pick.  
• The box was too heavy to lift.  

แตจะใช easy difficult และ impossible ในโครงสรางตอไปนี้ไมได เพราะประธานของ clauseเปนประธาน
ของ infinitive ฝรั่งพูดแบบอื่นแทน 

• ไมใช Iron is easy to rust. แตใชงาย ๆ เปน Iron rusts easily. 
• ไมใช She is difficult to learn math. แตเปน She has difficulty learning 

math. 
• ไมใช This material is impossible to catch fire. แตเปน This material can’t 
possibly catch fire. 

ประโยคอาจลงทายดวย preposition ก็ได เชน 
• She's nice to talk to.  
• He's very easy to get on with. 
• It's not a bad place to live in. 

ระวัง! ฝรั่งเขาไมพูดโดยใช object pronoun หลัง infinitive หรือ preposition  
• Cricket is not very interesting to watch. (ไมใช Cricket is not very 

interesting to watch it.) 
•  She’s nice to talk to. (ไมใช .She’s nice to talk to her.) 

เมื่อมี adjective กอนหนาคํานาม, ตองวาง infinitive หลังคํานาม. 
• It's a good wine to keep. (ไมใช It's a good to keep wine.) 
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� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ enough/too + adjective + infinitive, ดูหัวขอ C139, C354 

� สําหรับ so + adjective + infinitive เชน Would you be so kind as to hold this for a moment? ดูหัวขอ C316.6 

� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับความหมายและโครงสรางท่ีพบบอยของ adjective แตละตัว, หาดูไดจาก Loy’s Dictionary 

A081 การใช infinitive complement (4) หลังคํานาม และ 
pronoun 
1 คํานามที่มาจากกริยา 
ฝรั่งใช infinitive หลังคํานามที่มาจากคํากริยา จําพวก wish, decide, need 

• I have no wish to change. (= I do not wish to change.) 
• I told her about my decision to leave. (= I told her that l had decided 

to leave.) 
• Is there any need to ask Joyce? (= Do we need to ask Joyce?  

ไมใชฝรั่งนิยมใชโครงสรางนี้กับคํานามทุกคํา เชน thought มักตามดวย of + noun 
• I hate the thought of getting old. (ไมใช . . . the thought to get old.) 

ระวัง! กริยาหลายตัวทําไดท้ังสองแบบ ใหความรูสึกตางกันเล็กนอย ซ่ึงการใชคํานามจะดูหนักแนนกวาใชกริยา 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I hope to arrive. There’s no hope of arriving.(ดหูนักแนนกวา) 
• She prefers to live alone. I understand her preference for living alone. 
• I do not intend to return. I have no intention of returning. 

2 คํานามที่มาจาก adjective 
ฝรั่งใช infinitive หลังคํานามที่มาจาก adjective 
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• You were a fool to agree. (= You were foolish to agree.) 
• What a nuisance to have to go! (= How annoying to hare to go!) 
• It's a pleasure to see you again. (= It's pleasant to see you again.) 
• The car's a pig to start. (= . . . difficult to start.) 

3 แสดงวัตถุประสงค 
เพื่ออธิบายวัตถุประสงค หรือผลกระทบของส่ิงที่พูดถึง ฝรั่งมักใช infinitive หลังคํานาม, หรือ pronoun จําพวก 
something, anything: 
ทําหนาที่เปนประธาน 

• Have you got a key to open this door? 
• It was a war to end all wars. 
• I'd like something to stop my toothache. 

ทําหนาที่เปนกรรม 
• I need some more books to read. 
• Is there any milk to put on the cornflakes? 
• Did you tell her which bus to take? 
• Is there anything to drink? 

pronoun จําพวก some/any/nowhere ตามไดดวย infinitive 
• The kids want somewhere to practice their music.  

ถาคํานาม หรือ pronoun เปนกรรมของ infinitive อยูแลว หามใช object pronoun ลงไปอีก 
• I gave her a paper to read. (ไมใช . . . a paper to read it.) 
• He needs a place to live in. (ไมใช . . . a place to live in it.) 
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4 คําบอกปริมาณ=quantifier  
Quantifiers เชน enough, too much/many/little/few, plenty ตามไดดวย คํานาม + infinitive 

• There was enough light to see what I was doing 
• There's too much snow (for us) to be able to drive. 
• We're got plenty of time to see the British Museum.  

ฝรั่งมักละ enough เมื่อมีคําวา room และ time 
• There's hardly (enough) room to breathe in here. 
• Do you think we'll have (enough) time to do some shopping? 

5 การใส preposition หนา infinitive  
ฝรั่งอาจใชโครงสรางนี้ เพื่อใชดูเปนทางการ คํานาม + preposition + whom/which + infinitive 
ในบาทกอน ๆ เราละทั้ง preposition และ whom/which จึงมองไมเห็นโครงสรางเต็ม 

• Mary needs a friend to play with. มากจาก Mary needs a friend with 
whom to play. (ดูเปนทางการกวา) 

• He's looking for a place to live in. มาจาก He's looking for a place in 
which to live. (ดูเปนทางการกวา) 

ถาจะละ ก็ละทั้ง preposition และ whom/which อยาละแคตัวใดตัวหนึ่ง จึงหามใชวา I need a book which 
to read. 

6 the life to come 
สํานวนพวก the life to come = 'ชีวิตหลังความตาย', the world to come= 'ชีวิตหลังความตาย', his wife to 
be = 'ภรรยาในอนาคต', ตางเปน relative clause ของ be = the life/world that is to come, his wife 
that is to be 
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� สําหรับ infinitives ที่ใชกับวัตถุประสงค, ดูหัวขอ A076 

� สําหรับ passive infinitive เชน There's work to be done, ดูหัวขอ A082 

� สําหรับโครงสราง for + object + infinitive เชน Is there any need for Peter to ask Joyce?, ดูหัวขอ A075.5 

� สําหรับ infinitives หลัง first, next, last หรือขั้นสูงสุด + คํานาม เชน the first woman to climb Everest., ดูหัวขอ 
A081.3 

� สําหรับ for + verb-ing บอกวัตถุประสงค เชน stuff for cleaning silver, ดูหัวขอ A065 

A082 การใช infinitive complement (5): active และ 
passive 
1 ขอตกลง=obligation 
ในการทําขอตกลง ฝรั่งใช คํานาม + infinitive 

• I've got letters to write.  
• The carpets to be cleaned are in the garage. 

ถาประธานเปนบุคคลซ่ึงเปน ผูกระทํา ตองใช active 
• I've got work to do. (ท่ีผิดและพบบอยคือ I've got work to be done.)  

ถาประธานเปนส่ิงของ ถูกกระทําโดยคนอื่น ตองใช passive หลัง be 
• These sheets are to be washed. (ไมใช These sheets are to wash.) 
• This form is to be filled in in ink. (ไมใช This form is to fill in. . .) 
• The cleaning is to be finished by midday. (ไมใช . . . it to finish. . .)  

ในโครงสรางที่มี for มักไปกับแบบ active (ดูหัวขอ A075) 
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• This form is for you to fill in.  
ถาประธานเปนส่ิงของ ถูกกระทําโดยผูพูดเอง เขาอนุโลมใชแบบกระทําได (ถือวา ละสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได) 

• There's a lot of work to do / to be done. (ตามหลัก ควรใชแบบถูกกระทํา แตใช
แบบกระทําก็ได ถือวาละ I ในฐานเขาใจ) 

• There are six letters to post / to be posted. 
• Give me the names of the people to contact / to be contacted. 
• The people to interview / to be interviewed are in the next room. 

2 to be seen/found/congratulated 
see และ find มักพบในรูป ถูกกระทํา เพราะตัวเขาเองหาตัวเองไมได 

• He was nowhere to be seen/found. (ไมใช He was nowhere to see/find.)  
คุณสามารถใช โครงสรางเดียวกันนี้กับ congratulate, encourage, avoid 

• You are to be congratulated. (ไมใช . . . to congratulate.) 
• This behaviour is to be encouraged. 

แต to blame, แปลวา 'responsible' (สําหรับส่ิงที่ไมด)ี จึงไมใชเปน to be blamed 
• Nobody was to blame for the accident. 

3 nothing to do กับ nothing to be done 
ระวัง! ความแตกตางระหวาง There's nothing to do.(ไมมีอะไรทํา) กับ There's nothing to be done.(ใช
ไมไดสักอัน) 

• I'm bored - there's nothing to do. (= There are no entertainments.) 
• There's nothing to be done - we'll have to buy a new one. (= There's 

no way of putting it right.) 
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� สําหรับ โครงสรางจําพวก She's easy to amuse, ดูหัวขอ A080.4 

� สําหรับ โครงสราง take (เชน The ferry took two hours to unload ), ดูหัวขอ C339 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ be + infinitive, ดูหัวขอ A084 

A083 การใช infinitive complement (6): หลัง who, 
what, how 
1 ใชกับ indirect question 
ใน indirect speech (ดูหัวขอ A137), ฝรั่งใช infinitive หลัง question word เชน who, what, where ได 
แตหามใชกับ why โครงสรางเหลานี้แสดงขอตกลงและความเปนไปได  

• I wonder who to invite. (= . . . who I should invite.)  
• Show me what to do.  
• Can you tell me how to get to the station? (= . . . how I can get to the 

station ?)  
• I don't know where to put the car.  
• Tell me when to pay.  
• I can't decide whether to answer her letter. (ไมใช I can't understand 
why to do it) 

2 direct question 
ฝรั่งไมใช to หลัง question word เชน How to . . . ? What to . . . ? แบบที่คนไทยชอบใชกัน เขาใช shall 
และ should 

• How shall I tell her? (ไมใช How to tell her?)  
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• What shall we do? (ไมใช What to do?)  
• Who should I pay? (ไมใช Who to pay?) 

3 ชื่อเร่ือง=title 
ฝรั่งชอบต้ังช่ือหนังสือ ใบปลิว หรือคูมือ วา How to . . ., What to . . . แตนั่นไมใชคําถาม ไมมี question 
mark เปนการบอกเลาธรรมดา จึงใชแบบนี้ได 

• HOW TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION  
• WHAT TO DO IF FIRE BREAKS OUT 
� สําหรับคําถามที่ขึ้นดวย Why (not) + infinitive, ดูหัวขอ C376 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ question words, ดูหัวขอ A128 

A084 การใช infinitive: โครงสราง be + infinitive 
l am to…you are to …etc. 

1 แปลวา ‘will’ ใชกับ แผนงาน และการจัดการ 
ฝรั่งใชโครงสรางนี้ในรูปแบบทางการในการวางแผนและจัดการ 

• The President is to visit Nigeria next month. 
• We are to get a 10 percent wage rise in June. 
• I felt nervous because I was soon to leave home for the first time. 

แปลวา ‘จะตอง’ ใชกับ perfect infinitive เพื่อบอกวาแผนงานยงัไมไดทํา 
• I was to have started work last week, but l changed my mind. 

2 แปลวา ‘maybe’ ในเชงิโชคชะตา 
เพื่อบอกความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นหรือซอนอยูในอนาคต 
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• I thought we were saying good bye forever. But we were to meet 
again, many years later, under very strange circumstances. 

3 แปลวา ‘want to’ 
ในประโยค if, เมื่อประโยคหลักแสดงเหตุการณท่ีตองเกิดขึ้นกอน มิฉะนั้นอีกเหตุการณหนึ่งจะไมเกิด 

• If we are to get there by lunchtime we had better hurry. 
• He knew he would have to work hard if he was to pass his exam. 

4 แปลวา ‘must to’ ในคําส่ัง 
ฝรั่งมักส่ังลูกตัวเอง แบบนี้ 

• You are to do your homework before you watch TV. 
• She can go to the party, but she's not to be back late. 

5 be + passive infinitive 
Be + passive infinitive ถูกใชบอยใน notices and instructions.  

Am/are/is (not)to be + past participle 
• This cover is not to be removed.  

บางครั้งก็เริ่มดวย infinitive 
• To be taken three times a day after meals. (on a medicine bottle)  

หรือ be + passive infinitive: 
• There's nothing to be done. 
• She was nowhere to be found. 
• I looked out of the window, but there was nothing to be seen. 
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6 tenses 
ระวัง! โครงสรางนี้ ใชใน present และ past tenses เทานั้น, หามใชใน present perfect หรือ future ฝรั่งไม
พูดวา somebody has been to go somewhere, หรือ will be to go somewhere และ Participle 
structures (being to go) ก็หามใช 

� สําหรับดานอื่น ๆ ของ future, ดูหัวขอ A012-A019. 

A085 การใช participle (1):รูป-ing และ -ed 
1 ประเภทของ participle 
รูป -ing (ring form หรือกริยา ing) ท่ีถูกตอง ตองเรียกวา present participle เชน crying สวนรูป -ed ซ่ึง
เด็กไทยเรียกวา ชอง3 เชน broken, gone, opened, started ตองเรียกวา 'past participle' ท้ังสองแบบอาจใช
เปนอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ไดท้ังส้ิน  

• She was crying when I saw her. Who's the man talking to Elizabeth?  
• This time tomorrow I'll be lying on the beach.  
• It was broken in the storm. You're fired. 
• The new school is going to be opened next week.  

Present และ past participle อาจเอามาผสมกันก็ยังได และทําเปนรูปกําลังกระทํา หรือ perfect ก็ได 
เชน being employed, having arrived, having been invited 

� สําหรับการสะกดของ participles, ดูหัวขอ B022-B026 

2 หนาที่ของ participle 
a ทําหนาที่เปนกริยา 
ฝรั่งใช participle กับ verb ชวย ไดแก be และ have เพื่อทําใหเปนรูปกําลัง, รูป perfect และรูปถูกกระทํา 
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(passive) 
• It was raining when I got home.  
• I've forgotten your name. 
• You'll be told as soon as possible. 

b ทําหนาที่เปน adjective 
Participle สวนใหญมักใชเปน adjective ขยายคํานาม 

• I love the noise of falling rain.  
• She says she's got a broken heart. 
• John has become very boring. 
• The house looked abandoned. 

c ทําหนาที่เปน adverbs 
บางครั้ง ใช participle เปน adverb ขยายกริยา 

• She ran screaming out of the room. 
d ทําหนาที่เปน clause (ประโยคยอย) 
participle บวกกับคําอ่ืน จะเปน clause ได  

• Who's the fat man sitting in the corner? (มาจาก who is sitting) 
• Having lost all my money, I went home. (มาจาก I have lost) 
• Most of the people invited to the party didn't turn up. (มาจาก who were 

invited) 
• Rejected by all his friends, he decided to become a monk. 
� สําหรับรายละเอียด ใหดูตอนถัดไป 
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� สําหรับ ring form ใชเปนคํานาม เราเรียกวา gerund, ดูหัวขอ A063-A067 

A086 การใช participle (2): active (กระทํา) และ passive 
(ถูกกระทํา) 
1 ระหวาง active present participle กับ passive past participle 
เมื่อ ring form เปน adjective หรือ adverb, มันมีความหมายเปน active verb เสมอ 

• falling leaves (= leaves that fall) 
• a meat-eating animal (= an animal that eats meat)  
• She walked out smiling (= She was smiling)  

past participle สวนใหญ จะมีความหมายเปน passive 
• a broken heart (= a heart that has been broken)  
• He lived alone, forgotten by everybody. (= He had been forgotten by 

everybody.) 
2 interested กับ interesting 
past participle เชน interested, bored, excited ฝรั่งใชเพื่อจะบอกวา how people feel 

• I was very interested in the lesson. (ไมใช I was very interesting in the 
lesson.) 

•  I didn't enjoy the party because I was bored. (ไมใช . . . because I was 
boring;)  

• The children always get terribly excited when Granny comes. (ไมใช The 
children always get terribly exciting. . .)  
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• His explanation made me very confused. (ไมใช . . . made me very 
confusing) 

present participle เชน interesting, boring ใชเพ่ือบรรยาย people หรือ thing ท่ีเปนสาเหตุของ feeling 
ลองเปรียบเทียบ: 

• She's an interesting writer, and I'm very interested in the subjects 
that she writes about.  

• Boring teachers make bored students. 
3 ขอยกเวน: active past participle 
มีกริยาที่ไมมีกรรมบางตัว (intransitive verb) ท่ีมี past participle แตใหความหมายเปน active, โดยมักอยู
หนาคํานาม พูดงาย ๆ ก็คือ ใชเปนรูปชอง 3 โดยที่มันไมไดถูกกระทําแตอยางใด เชน 

• a fallen leaf (= a leaf that has fallen) ซ่ึงโดยหลักการแลว มันควรจะเปน a 
falling leaf 

• advanced students (= students who have advanced to a high level, ไมใช 
students who have been advanced . . .) 

• developed countries  
• a grown-up daughter 
• increased activity  
• an escaped prisoner 
• vanished civilizations  
• faded colors 
• a rehired general  
• swollen ankles 
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• Rescuers are still working in the ruins of the collapsed hotel. 
past participle บางตัว ตองเติม adverb กอน 

• a well-read person (แตไมใช a read person) 
• a much-travelled man 
• recently-arrived immigrants 
• The train just arrived at platform six is the delayed 13.15 from 

Hereford. 
active past participle สมารถใชหลัง be ไดเชน 

• She is retired now. 
• My family are all grown up now - except my husband, of course. 
• Those curtains are badly faded.  
• This class is the most advanced.  

ฝรั่งนิยมใช recovered, camped, stopped, finished (ดูหัวขอ C156) และ gone (ดูหัวขอ C166) ในรูป 
adjective ไมใชกริยา 

• Are you finished? (ไมใช Do you finish?) 
และ adjective เหลานี้ ตองใชหลัง be หามเอา adjective นี้ไปใชหนาคํานาม 

• Why are all those cars stopped at the crossroads? (ไมใช . . . a stopped 
car . . .) 

• I hope you're fully recovered from your operation. 
• We're camped in the field across the stream. 
• I'll be finished in a few minutes. Those days are gone now. 
• He has been gone for hours - where do you think he is? 
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ระวัง! ฝรั่งใช worry ไดท้ังในรูป adjective และกริยา โดยมีความหมายเหมือนกัน 
• I worry about you.  
• I'm worried about you. 
• Don’t worry. 
• Be worried. 

A087 การใช participle (3): (แบบละเอียด) 
1 ใชเปน adjective 
participle ใชเปน adjective หนาคํานาม, หรือหลัง be หรือ copular verb 

• an interesting book a lost dog 
• a falling leaf  
• screaming children 
• The upstairs toilet window is broken. 
• His idea seems exciting. 

ring form ท่ีมีกรรม มักใชเปน adjective แตตองระวัง! เรื่อง word order 
• English-speaking Canadians. (ไมใช speaking English Canadians.) 
• a fox-hunting man  
• Is that watch self-winding? 

โครงสรางแบบผสม ของ participle ใชวางหนาคํานามได เชน 
• quick-growing trees  
• government-inspired rumours 
• home-made cake  
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• the above-mentioned point  
• a recently-built house 

แตไมใชวา participle ทุกตัวจะใชเปน adjective หนาคํานามได เชน ฝรั่งพูดวา a lost dog, แตไมพูดวา a 
found dog แตพูดเต็ม ๆ วา the dog which has been found ซ่ึงผมเขาใจวา คนเราไมคอยไดนึกถึง ส่ิงที่หา
เจอ มากเทาที่หายไป และกําลังหาอยู และคนจะยอคําก็ตอเมื่อไดใชบอย ๆ  
2 ใชหลังคํานาม 
ในแงนี้จะยาก แตเทคนิคคือ ฝรั่งใช participle หลังคํานาม เพื่อ define หรือ identify คํานาม, จึงเปนการสราง 
identifying relative clause (ดูหัวขอ A111) 

• We couldn't agree on any of the problems discussed. (มาจาก= . . . the 
problems that were discussed.) (ไมใช . . . the discussed problems.)  

• The people questioned gave very different opinions. (= The people who 
were questioned . . .) (ไมใช The questioned people...)  

• I watched the match because I knew some of the people playing. (ไมใช . 
. . the playing people.)  

• I got the only ticket left. (ไมใช . . . the only' left ticket.) 
และมักใช those กับ participle เมื่อหมายถึง 'the ones who are/were' 

• Most of those questioned refused to answer. 
• Those selected will begin training on Monday. 

3 ตางตําแหนง ก็ตางความหมาย 
participle บางตัวเปล่ียนความหมายไปตามตําแหนงได ลองเปรียบเทียบ:  

• a concerned expression (= a worried expression) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• the people concerned (= the people who are/were affected ) 
• an involved explanation (= a complicated explanation) 
• the people involved (= ก็เหมือนกับ the people concerned) 
• an adopted child (= a child who is brought up by people who are not 

his/her biological parents) 
• the solution adopted (= the solution that is/was chosen) 

4 การใช very กับ past participle 
ฝรั่งใช past participle เปน adjective, และอาจขยายตอดวย very โดยที่มักใชกับความรูสึกทางจิตใจ 

• a very frightened animal (ไมใช a much fright animal ) 
• a very shocked expression 
• The children were very bored. She looked very surprised. 

 ขอยกเวนที่พบบอย: 
• That's Alice, unless I'm (very) much mistaken. (ไมใช . . . unless I'm 
(very) mistaken.) 

• He's well known in the art world. (ไมใช . . . Cry known . . .)  
เมื่อ past participle เปนสวนหนึ่งของกริยาที่ถูกกระทํา, จะใช much หรือ very much ก็ได 

• He's very much admired by his students. (ไมใช . . . very admired . . .) 
• Britain's trade position has been (very) much weakened by inflation. 

(ไมใช . . . very weakened . . .)  
คําบางคําที่เก่ียวกับ อารมณ (emotional) และการตอบสนองความรูสึก (reaction) อาจใชไดหลายแบบ 
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• I was very amused / much amused / very much amused by Miranda's 
performance. 

� เพ่ือการใชโดยละเอียด ตองตรวจดูเปนคํา ๆ ไป จาก Loy’s dictionary เลมใหญ 
5 by กับ past participle 
by แปลวา โดย + ผูกระทํา (ดูหัวขอ A148) 

• Most of the damage was caused by your sister.  
หลัง past participle ซ่ึงใชเปน adjective, ฝรั่งชอบใช preposition ตัวอื่น ๆ มากกวาที่จะใช by ลอง
เปรียบเทียบ: 

• She was frightened by a mouse that ran into the room. (Frightened เปน
กริยาที่ถูกกระทําจากหน)ู 

• She's always been terribly frightened of dying. (Frightened เปน 
adjective ท่ีแสดงภาวะของจิตใจ) 

• The kids were so excited by the noise that they couldn't get to sleep. 
•  Joe's excited about the possibility of going to the States. 
•  I was annoyed by the way she spoke to me. 
•  I'm annoyed with you. 
• The Burglar was surprised by the family coming home unexpectedly. 
•  I'm surprised at/by your attitude. 
•  He was badly shocked by his fall. 
•  We were shocked at/by the prices in London. 

หรืออยางเชน: 
• His whereabouts are known to the police. 
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• The hills are covered in snow. 
• The room was filled with thick smoke. 

6 past participle แบบพิเศษ 
มี past participle โบราณที่ใชเปน adjective หนาคํานาม เชน  

• drunken driving / laughter / singing etc 
• a shrunken head  
• a sunken wreck/ship etc  
• rotten fruit/vegetables etc 

A088 การใช participle (4): สรางประโยคยอย (clause) 
1 โครงสราง 
participle สามารถสรางอนุประโยค ท่ีเรียกวา participle clause 

• There's a woman crying her eyes out over there.  
• Most of the people invited to the reception were old friends.  
• Not knowing what to do, I telephoned the police. 
• Served with milk and sugar, it makes a delicious breakfast. 

2 หลังคํานาม; เพ่ือลดรูป เรียกวา relative clause 
participle clause มักใชหลังคํานาม 

• We can offer you a job clearing ears.  
• In came the first runner, closely followed by the second.  

มักใช participle clause เปน relative clause (ดูหัวขอ A110-A111), ยกเวนถามันมี participle แทนกริยา
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ท่ีสมบูรณ  
• Who's the girl dancing with your brother? (= . . . the girl who is 
dancing. . .)  

• Anyone touching that wire will get a shock. (= Anyone who touches . . .)  
• There's Neville, eating as usual. 
• Half of the people invited to the party didn't turn up.  
• I found him sitting at a table covered with papers.  

แตหามใช perfect participle ในแงนี้  
• Do you know anybody who's lost a cat? (ไมใช Do you know anybody 
having lost a cat?) 

3 adverbial clause 
participle clause ใชเปน adverbial clause ได ในการแสดงสถานะ เหตุผล ความสัมพันธภาพ และผลลัพท 
โดยที่ถือวามันชัดเจนดีอยูแลว โดยไมจําเปนตองมี conjunction และการใช adverbial participle clause นี้
จะทําใหดูเปนทางการกวาดวย 

• Used economically, one tin will last for six weeks. (= If it is used . . .) 
• Having failed my medical exams, I took u p teaching. (= As I had failed 

. . .) 
• Putting down my newspaper, I walked over to the window. (= After I 

had put down my newspaper, . . .) 
• It rained for two weeks on end, completely ruining our holiday. (= . . . so 

that it completely ruined our holiday.)  
ระวัง! ring clauses สมารถใชกับกริยา เชน be, have, wish และ know, ซ่ึงไมคอยไดใชใน รูปกําลังกระทํา(ดู
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หัวขอ A145) และ participle clause มักแสดงสาเหตุหรือผลลัพท 
• Being unable to help in any other way, I gave her some money. 
• Not wishing to continue my studies, I decided to become a dress 

designer. 
• Knowing her pretty well, I realised something was wrong 

4 ประธาน ที่เปน misrelated participle 
โดยปกติ ประธานของ adverbial participle มักเปนประธานของประโยคหลักอยูแลว 

• My wife had a long talk with Sally, explaining why she didn't want the 
children to play together. (My wife คือประธานของ explaining) 

ถาใชแบบตอไปนี้ TOEFL ถือวาไมถูกตอง เพราะประธานของ adverbial participle เปนคนละตัวกับ 
ประโยคหลัก 

• Looking out of the window of our hotel room, there was a wonderful 
range of mountains. (ราวกับวาผูท่ีมองออกไปทางหนาตางคือทิวเขา) 

แตฝรั่งใช misrelated participle ท่ีมี it หรือ there เปนประธานจะฟงดูล่ืนหู 
• Being French, it's surprising that she's such a terrible cook. 
• Having so little time, there was not much that I could do. 

ฝรั่งอาจใชแบบ 'Misrelated participle' ถาเปนความคิดของผูพูด เชน 
• Generally speaking, men can run faster than women. 
• Broadly speaking, dogs are more faithful than cats. 
• Judging from his expression, he's in a bad mood. 
• Considering everything, it wasn't a bad holiday. 
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• Supposing there was a war, what would you do? 
• Taking everything into consideration, they ought to get another chance. 

5 participle clause ที่มีประธานในตัวเอง 
ในการเขียนแบบคอนขางเปนทางการ participle clause สามารถมีประธานของมันเองได 

• Nobody having any more to say, the meeting was closed. 
• All the money having been spent, we started looking for work. 
• A little girl walked past, her doll dragging behind heron the pavement. 
• Hands held high, the dancers circle to the right. 

ฝรั่งอาจใช with กับประธาน เมื่อประธานแสดงส่ิงทีแ่วดลอมอยู  
• A car roared past with smoke pouring from the exhaust.  
• With Peter working in Birmingham, and Lucy travelling most of the 

week, the house seems pretty empty. 
6 participle clause หลัง conjunction กับ preposition 
participle clause มักใชหลัง conjunction และ preposition, ไดแก after, before, since, when, while, 
whenever, once, until, on, without, in spite of และ as 
ระวัง! ring form หลัง preposition จะถือวาเปน participle หรือ gerund ก็ได (ดูหัวขอ A068) 

• After talking to you I always feel better. 
• After haying annoyed everybody he went home. 
• Depress clutch before changing gear. 
• She's been quite different since coming back from America. 
• When telephoning from abroad, dial 865, not 0865. 
• Once deprived of oxygen, the brain dies. 
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• Leave in oven until cooked to a light brown colour. 
• On being introduced, British people often shake hands. 
• They left without saying goodbye. 
• She struck me as being a very nervy kind of person. 
� สําหรับ clauses พวก when ready, ดูหัวขอ C051.4 

� สําหรับคําอื่น ๆ ที่ใช ring form หลัง preposition, ดูหัวขอ A066 

7 สวนเติมเต็มของกรรม 
เรามีโครงสราง object + participle (clause) ใชหลังกริยาพวก see, hear, feel, watch, notice, smell 
และ พวก find, get, have, make 

• I saw a small girl standing in the goldfish pond. 
• Have you ever heard a nightingale singing? 
• I found her drinking my whisky. 
• We'll have to get the car repaired before Tuesday. 
• Do you think you can get the radio working? 
• We'll soon have you walking again. 
• I can make myself understood pretty well in English. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับโครงสรางน้ี, ดูหัวขอ C178 

� สําหรับ hear, ดูหัวขอ C178 

� สําหรับ get, ดูหัวขอ C162 

� สําหรับ have, ดูหัวขอ C174 

� สําหรับ make, ดูหัวขอ C229 
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A089 การใช possessive 's การแสดงความเปนเจาของดวย ‘s: 
รูปแบบและไวยากรณ 
1 การสะกด 
นามเอกพจน + 's my father’s car 

นามพหูพจน + 'my parents' house 

นามพหูพจนที่ไมมี s + 's the children's room, the men’s toilet 

ฝรั่งบางครั้งใช apostrophe (') หลังนามเอกพจนท่ีเติม -s, เพราะวามันเปนช่ือภาษาตางประเทศ  
• Socrates' ideas.  

แตโดยหลักแลวตองใช 's  
• Denis's terrible wife  
• Tess's family 
• Dickens's novels  
• Mr. Lewis’s dog  

และอาจใส 's หรือ ' ไปที่หลัง phrase ก็ได 
• the man next door's wife (ไมไดแปลวา ภรรยาของประตู) 
• Paul and Mary's dog  
• Henry the Eighth's six wives (ภรรยาทั้ง6 ของพระเจาเฮนรี่ท่ี8) 
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2 การออกสียง 
ใหออกเสียง s เหมือนการเติม s ใหเปนนามพหูพจน (ดูหัวขอ B051) แตขอเตือน ตัวท่ียากของคนไทยคือ  

• Madge's อานวา /แมด จิศ/  
• Alice's อานวา / แอล ซิศ/  
• James's อานวา /เจมซ ศิศ/  
• และมีบางตัวแมจะเติม s ลงไปก็ไมเปล่ียนเสียง เชน parents' 

3 possessive 's กับ ตัวขยายนามอืน่ ๆ  
เมื่อมี possessive แลว มักละ definite article อื่น ๆ เชน 

• the car that is John's = John’s car (ไมใช the John's car or John's the 
car) 

แตท่ีเปน possessive เอง อาจมี article ของตนเองได เชน 
• the car that is the boss's = the boss's car 

ใหถือวา article ตองเอาตามนามที่แทจริง ซ่ึงอยูหลังสุด 
• He works as a Queen's Messenger. (ไมใช . . . a the Queen's Messenger. 
และไมใช the Queen's Messenger) 

เมื่อฝรั่งใชคํานาม รวมกับ a/an หรือ this/that, เขาจะใชโครงสราง'of mine' (ดูหัวขอ A105) 
• She's a cousin of John's. (ไมใช a John's cousin.) 
• I saw that stupid boyfriend of Angie's yesterday. (ไมใช . . . that 
Angie's stupid boyfriend . . .) 
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4 possessive โดยที่ไมมคีํานาม 
คุณสามารถใช possessive โดยไมมีคํานาม, ถาความหมายชัดเจนอยูแลว 

• 'Whose is that?' 'Peter's. 
เราพูดถึง people's houses, shops, firms และ churches ในแบบเดียวกัน โดยละคําตามหลัง 

• We had a nice time at John and Susan's last night. (หมายถึง John and 
Susan's house) 

• I bought it at Smiths. (หมายถึง Smiths’ house) 
• She got married at St Joseph's. (หมายถึง St Joseph's church) 

ในภาษาสมัยใหม เขาอาจละแมกระทั้ง apostrophe S เชน the doctor, the dentist, the hairdresser, the 
butcher 

• Alice is at the hairdresser('s). 
� สําหรับความหมาย และการใช possessive 's forms, ดูหัวขอ A102, A104 

� สําหรับการแสดงความเปนเจาของสองชั้น (double possessive) เชน a friend of John's, ดูหัวขอ A105 

A090 การใช possessive: เชน my, mine 
1 แบบคํานําหนานาม: my, your 
my your, his, her, its, our และ their ตางเปน determiner (ดูหัวขอ A101), วางหนาคํานาม แตไมใช 
adjective (แมวาบางตําราจะเรียก 'possessive adjective' ก็ตาม) 

• Have you seen my new coat? 
และ one’s ก็ใชในลักษณะเดียวกัน 

• lt's easy to lose one's temper when one is criticized. 
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การสะกด its ออกเสียงเหมือน it's ซ่ึงเปนตัวยอของ it is หรือ it has (ดูหัวขอ C206) ลองเปรียบเทียบ: 
• The dog's in a good mood. It's just had its breakfast. 

2 คําที่แสดงความเปนเจาของ กับ other determiners 
my, your และอื่น ๆ มีความเจาะจงอยูในตัวแลว จึงไมตองเติม the 

• She's lost her keys. (ไมใช . . . the her keys.)  
ถาไมจงเจาะวาเปนคนไหน ใหใชโครงสราง a, this, that . . . of mine (ดูหัวขอ A105) 

• A friend of mine has just invited me to Italy. (ไมใช ~ my friend . . .เพราะ 
my มีคาเทากับ the) 

• How's that brother of yours? (ไมใช . . . that your brother?) 

3 pronoun: mine, yours และอื่น ๆ  
mine, yours, his, hers, ours และ theirs เปนสรรพนาม, ใชโดยที่ไมตองตามดวยคํานาม 

• That coat is mine. 
• Which car is yours?  

ฝรั่งไมใช article กับสรรพนาม 
• Can I borrow your keys? I can't find mine. (ไมใช I can't find the mine.)  

its และ one's ใชเปนสรรพนามไมได ถาจะใช ใหใชเปน one's own  
• Other people's jobs always seem more interesting than one's own. (ไมใช 

. . . than one's.) 
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4 whose 
whose ใชเปนทั้งคําที่แสดงความเปนเจาของ and เปนสรรพนาม 

• Whose bag is that? (determiner) 
• Whose is that bag? (pronoun) 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง whose (possessive) และ who's (อาจเปนไดท้ัง who is หรือ who has) 

5 distributive use 
หลังคําพวก their (ซ่ึงมีความหมายเปนพหูพจน), ฝรั่งจะไมตามดวยนามเอกพจน แมวามีความหมายในแงแตละ
คน (one each) ก็ตาม (สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ B007) 

• The teacher told the children to open their books. (ไมใช . . . their book.) 

6 articles กับ คําที่แสดงความเปนเจาของ 
ฝรั่งบางทีก็ใช article แทน my, your etc เห็นไดจาก prepositional phrase ท่ีอางถึงประธาน หรือและกรรม 
โดยเฉพาะเมื่อ พูดถึง blows, pains และอาการที่เกิดจากอวัยวะของรางกาย ลองเปรียบเทียบ: 

• I patted her on the shoulder. 
• She's got a pain in the shoulder. 
• She's got a parrot on her shoulder. (ไมใช She's got a parrot on the 

shoulder. เพราะบนไหล ไมมีความเจ็บปวด มีแตนกแกวมาเกาะ) 
ถาพูดในแงอ่ืน ฝรั่งมักไมใช article แทนคําแสดงความเปนเจาของ 

• Katy broke her arm mountain climbing. (ไมใช Katy broke the arm. . .เพราะ
ไมมีคําวา blow หรือ pain) 
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• He stood there, his eyes closed and his hands in his pockets, looking 
half asleep. (ไมใช . . . the eyes closed and the hands in the pockets. . .) 

7 my own etc 
my own, your own กระทําแบบแสดงความเปนเจาของ ท่ีทําหาตนเอง คลาย myself yourself etc. ใหลอง
เปรียบเทียบ: 

• I'll do it myself I'll do it in my own way. (ไมใช . . . in myself's way.) 
� สําหรับ ภาษาอเมริกันทางใต มีการใช you all's, ดูหัวขอ A098.2 

� สําหรับ ภาษาอังกฤษโบราณจะมีการใช thy และ shine, ดูหัวขอ B031 

� สําหรับ รายละเอียดของ myself etc. ดูหัวขอ A109 สําหรับ own, ดูหัวขอ C282 

� สําหรับ การแสดงความเปนเจาของของคาํนาม เชน John's, the government's, ดูหัวขอ A089 

A091 การใช preposition (1): เบ้ืองตน 
1 ปญหาของคนไทยในการใช preposition 
จากประสบการณ ผมมีความเห็นวา ท่ีคนไทยมีปญหาเรื่องการใช preposition มาก มีสาเหตุมาจาก 4 ปญหาใหญ 
คือ  
1. ภาษาไทยไมเนนเรื่องการใชบุพบท เชน จะพูดวา ขาวในหนาหนังสือพิมพ หรือขาวบนหนาหนังสือพิมพ ตาง
ถือวาถูกทั้งคู ทําใหคนไทยไมคอยจะคิด preposition กอนพูด 
2. การเรียกใช ไมตรงกัน เพราะมีความรูสึกตอคํานามตางกัน เชน คนไทยอยูเมืองรอน ก็นอนบนเตียง ฝรั่งอยูเมือง
หนาวก็นอนในเตียง คนไทยนั้งในรถเมล แตฝรั่งกลับนั่งบนรถบัส 
3. การใช preposition ในภาษาอังกฤษ จํานวนมาก ข้ึนกับกริยา หรือคุณศัพท ท่ีมากอนหนา ไมใชข้ึนกับคํานาม
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เพียงอยางเดียวแบบในภาษาไทย เชน the reason for, arrive at, angry with somebody 
 4. การใช preposition ในภาษาอังกฤษเอง ไมคงเสนคงวา เชน in the morning, on Monday morning, at 
night  
 

2 ลําดับคํา 
ในภาษาอังกฤษ preposition อาจอยูหลังสุดของประโยคก็ได โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ A095 

• What are you thinking about? 
• You're just the person I was looking for. 
• She's not very easy to talk to. 
• I hate being shouted at. 

3 ใชกับกริยารูป ing 
กริยาที่ใชหลัง preposition, ฝรั่งใชกริยารูป ing ไมใชกริยา ชอง1 (infinitive) สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ 
A066, A097 

• She saved money by giving up cigarettes. 
ท่ีผมเจอผิดบอยคือเมื่อ to เปน preposition, ตองตามดวยกริยารูป ing ไมใชกริยา ชอง1 สําหรับรายละเอียดดู
หัวขอ A066.2 

• I look forward to seeing you soon. (ไมใช to see you เพราะ look forward 
เปนกริยา to จึงเปน preposition) 

4 preposition ที่ตามหลัง conjunction 
บางครั้งฝรั่งก็ละ preposition หนา conjunction สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A096 
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• I'm not certain (of) what I'm supposed to do. 
• The question (of) whether they should turn back was never discussed. 

5 การใช preposition กับ adverb particle 
คําจําพวก on, off, up, down ทําหนาที่เปนไดท้ัง preposition และ adverb particle สวนความแตกตางดู
หัวขอ A047 สําหรับกริยาที่มี preposition และ particle, ดูหัวขอ A022 

• She ran up the stairs. (preposition). 
• She rang me up. (adverb particle) 

A092 การใช preposition (2): คําท่ีนิยมใชรวมกับคําใดคําหน่ึง 
โดยเฉพาะ 
มันไมงายที่จะอยูคําไหนใชรวมกับคําไหน ทางที่ดีควรเปดจากดิกชันนารีของผมเปนคํา ๆ ไปจะดีท่ีสุด แตตอไปนี้
เปนตัวอยางที่พบเห็น วามีการใชผิดบอย ๆ ในหมูคนไทย 
accuse somebody of something (ไมใช for) 

• she accused me of poisoning her dog. 
afraid of (ไมใช by) 

• Are you afraid of spiders? 
agree with a person, opinion หรือ policy (คน ความเห็น นโยบาย) 

• I entirely agree with you. 
• He left the firm because he didn't agree with their sales policy. 

agree about a subject of discussion (เนื้อหา) 
• We agree about most things. 
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agree on a matter for decision (การตัดสินใจ) 
• Let's try to agree on a date. 

agree to a suggestion (คําแนะนํา) 
• I'll agree to your suggestion if you lower the price. 

angry with (บางครั้งก็ใช at) a person I’m doing something. 
• I'm angry with her for lying to me. 

angry about (บางครั้งก็ใช at) something 
• What are you so angry about? 

anxious about (= worried about) 
• I'm getting anxious about money. 

anxious for (= eager to have) 
• We're all anxious for an end to this misunderstanding. 

anxious + กริยาชอง 1 (Infinitive) (= eager, wanting) 
• She's anxious to find a better job. 

apologise to somebody หรือ something 
• I think we should apolapse to the Smiths. 
• I must apologise for disturbing you. 

arrive at หรือ In (ไมใช to) 
• What time do we arrive at Cardiff? 
• When did you arrive in England? 

ask: see C056. 
bad at (ไมใช in) 

• I'm not bad at tennis. 
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believe a person or something that is said (= accept as truthful/true) (no preposition) 
• Don't believe her. 
• I don't believe a word she says. 

believe in God, Father Christmas etc (= believe that... exists; trust) 
• I half believe in lift- after death. 
• If you believe in me I can do anything. 

Belong in/on/etc (=go, fit, have its place in/on/etc) 
• Those glasses belong on the top shelf. 

belong to (= be a member of) 
• I belong to a local athletics club. 

blue with cold, red with anger etc 
• My hands were blue with cold when I got home. 

borrow; ดูหัวขอ C083 
care: ดูหัวขอ C102 
clever at (ไมใช in) 

• I'm not very clever at cooking. 
congratulate/congratulations on something (คนอเมริกันใช for คนอังกฤษใช on) 

• I must congratulate you for/on your exam results. 
• Congratulations for/on your new job! 

congratulate/congratulations on/for doing something 
• He congratulated the team on/for having won all their games. 

crash into (มักไมใช against) 
• I wasn't concentrating, and I crashed into the car infront. 
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depend/dependent on (ไมใช from หรือ of) 
• We may play football - it depends on the weather. 
• He doesn 't want to be dependent on his parents. 
• But: independent of 

details of (มักไมใช about) 
• Write now for details of our special offer. 

die of หรือ from 
• More people died of flu in 1919 than were killed in the First World War. 
• A week after the accident he died from his injuries. 

different: ดูหัวขอ C115 
difficulty with something, (in) doing something (ไมใช difficulties to...) 

• I'm having difficulty with my travel arrangements. 
• You won'thave much difficulty (in) getting to know people in Italy. 

disappointed with somebody 
• My father never showed if he was disappointed with me. 

disappointed with/at/about something 
• You must be pretty disappointed with/at/about your exam results. 

(a) discussion about something 
• We had a long discussion about politics. 

(to) discuss something (no preposition) 
• We'd better discuss your travel plans. 

divide into (ไมใช in) 
• The book is divided into three parts. 
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dream of (= think of, imagine) 
• I often dreamed of being famous when I was younger. 

dream about/of (while asleep) 
• What does it mean if you dream about/of mountains? 

dress(ed) in (ไมใช with) 
• Who's the woman dressed in green? 

drive into (ไมใช against) 
• Granny drove into a tree again yesterday. 

enter into an agreement, a discussion etc 
• We've just entered into an agreement with Carsons Ltd. 

enter a place (no preposition) 
• When I entered the room everybody stopped talking. 

example of (ไมใช for) 
• Sherry is an example of a fortified wine. 

explain something to somebody (ไมใช explain somebody something) 
• Could you explain this rule to me? 

fight, struggle etc with 
• I've spent the last two weeks fighting with the tax office. 

frightened of หรือ by: ดูหัวขอ A087.5, A092 
get ln(to) and out of a car, taxi or small boat 

• When I got into my car, I found the radio had been stolen. 
get on(to) and off a train, plane, bus, ship, (motor)blke or horse 

• We'll be getting off the train in ten minutes. 
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good at (ไมใช in) 
• Are you any good at tennis? 

(the) Idea of.. .ing (ไมใช the Idea to...) 
• I don't like the idea of getting married yet. 

ill with 
• The boss has been ill with flu this week. 

impressed with/by 
• I'm very impressed with/by your work. 

increase In activity, output etc (ไมใช -of) 
• I'd like to see a big increase in productivity. 

independent of or sometimes from; Independence from 
• She got a job so that she could be independent of her parents. 
• When did India get its independence from Britain? 

insist on (ไมใช to) 
• George's father insisted on paying. 

interest/interested in (ไมใช -for) 
• When did your interest in social work begin? 
• Not many people are interested in grammar. 

kind to (ไมใช with) 
• People have always been very kind to me. 

(a) lack of 
• Lack of time prevented me from writing. 

(to) lack (no preposition) 
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• Your mother lacks tact. 
(to) be lacking in 

• She is lacking in tact. 
laugh at 

• I hate being laughed at. 
laugh about 

• We'll laugh about this one day. 
listen to 

• If you don't listen to people, they won't listen to you. 
look at (= 'point one's eyes at') 

• Stop looking at me like that. 
look after (= take care of) 

• Thanks for looking after me when I was ill. 
look for (= try to find) 

• Can you help me look for my keys? 
make, made of/from: ดูหัวขอ C230 
marriage to; get/be married to (ไมใช -wWh) 

• Her marriage to Philip didn't last very long. 
• How long have you been married to Sheila? 

marry somebody (โดยไมตองมี preposition) 
• She married her childhood sweetheart. 

near (to) : ดูหัวขอ C252 
nice to (ไมใช with) 
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• You weren't very nice to me last night. 
operate on a patient 

• They operated on her yesterday evening. 
pay for something that is bought (ไมใช pay something) 

• Excuse me, sir. You haven't paid for your drink. 
pleased with somebody 

• The boss is very pleased with you. 
pleased with/about/at something 

• I wasn 't very pleased with/about/at my exam results. 
polite to (ไมใช with) 

• Try to be polite to Uncle Richard for once. 
prevent... from.. .ing (ไมใช to) 

• The noise from downstairs prevented me from sleeping. 
proof of (ไมใช for) 

• I want proof of your love. Lend me some money. 
reason for (ไมใช of) 

• Nobody knows the reason for the accident. 
remind of (ดูหัวขอ C297) 

• She reminds me of a girl I was at school with. 
responsible/responsibility for 

• Who's responsible for the shopping this week? 
rude to (ไมใช with) 

• Peggy was pretty rude to my family last weekend. 
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run into (= meet) 
• Iran into Philip at Victoria Station this morning. 

search (โดยไมมี preposition) (= look through; look everywhere in/on) 
• They searched everybody's luggage. 
• They searched the man infront of me from head to foot. 

search for (= look for) 
• The customs were searching for drugs at the airport. 

shocked at/by 
• I was terribly shocked at/by the news of Peter's accident. 

shout at (aggressive) 
• If you don't stop shouting at me I'll come and hit you. 

shout to (= call to) 
• Mary shouted to us to come in and swim. 

smile at 
• If you smile at me like that I'll give you anything you want. 

sorry about something that has happened 
• I'm sorry about your exam results. 

sorry for/about something that one has done 
• I'm sorry for/about breaking your window. 

sorry for a person 
• I feel really sorry for her children.  

speak to ; speak with (โดยเฉพาะชาวอเมริกัน) 
• Could I speak to/with your father for a moment? 

suffer from 
• My wife is suffering from hepatitis. 
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surprised at/by 

• Everybody was surprised at/by the weather. 
take part in (ไมใช to) 

• I don't wdnt to take part in any more conferences. 
think of/about (ไมใช think to) 

• I'm thinking of studying medicine. 
• I've also thought about studying dentistry. 

the thought of (ไมใช the thought to) 
• I hate the thought of going back to work. 

throw... at (aggressive กาวราว) 
• Stop throwing at ones at the cars. 

throw... to (in a game) 
• If you get the ball, throw it to me. 

translate into (ไมใช to) 
• Could you translate this into Greek for me? 

trip over 
• He tripped over the cat and fell downstairs. 

typical of (ไมใช -for) 
• The wine's typical of the region. 

write: ดูหัวขอ A023 
wrong with 

• What's wrong with Rachel today? 
� สําหรับ of หลัง คํานําหนานาม(determiner) , ดูหัวขอ A101 
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� สําหรับ by และตัวอื่น ๆ ที่ใชกับ frightened, surprised, shocked ใหดูหัวขอ A087.5 
� สําหรับการเติมเต็มของนาม, ดูหัวขอ A106 
� สําหรับการเติมเต็มของกริยา, ดูหัวขอ A020 
� สําหรับการเติมเต็มของ adjective, ดูหัวขอ A040 
� สําหรับรายละเอียดของการใช preposition รวมกับ กริยาตัวใดตัวหน่ึง ใหดูจาก Loy’s Dictionary เลมใหญ 

A093 การใช preposition (3): การใชรวมกับคําใดคําหน่ึง 
ตอไปนี้เปนคําพูดที่คนไทยใชผิดบอยท่ีสุด (นอกเหนือจากนี้ใหดูจาก Loy’s dictionary) 
at the cinema; at the theatre; at a party; at university 

• What's on at the cinema this week? 
• a book (written) by Joyce; I've never read anything by Dickens. 
• a concerto (composed) by Mozart 
• a film (directed) by Fassbinder (คนไทยมักใชผิด ๆ วา of หรือไมก็ from) 

by car/bike/bus/train/boat/plane/land/sea/air; on foot (ฝรั่งใช in the car แตทวา on a bus เพราะรถ
บัสมีบรรได) 

• Let's take our time and go by boat. 
for... reason 

• My sister decided to go to America for several reasons. 
from . . . point of view (ไมใช :according to หรือ after) 

• Try to see it from my point of view. 
in . . . opinion (ไมใช according to or after -ดูหัวขอ  ฺC007) 

• In my opinion, she should hare resigned earlier. in the end = finally, 
after a long time 
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In the end,  

• I got a visa for Russia.  
at the end = at the point where something stops 

• I think the film's a bit weak at the end. 
 in pen, pencil, ink etc 

• Please fill in the form in ink.  
in a picture, photo etc (ไมใช on) 

• She looks much younger in this photo.  
in the rain, snow etc 

• I like walking in the rain.  
in a suit, raincoat, shirt, skirt, hat etc 

• Who's the man in the funny hat over there?  
in a . . . voice 

• Stop talking to me in that stupid voice. 
on page C095 (ไมใช in) 

• There's a mistake on page 120. on the radio; on TV;  
on the phone 

•  Is there anything good on TV tonight? 
• It's Ms. Ellis on the phone: she says it's urgent. 

on time = at the planned time; ตรงเวลาพอดี 
• Peter wants the meeting to start exactly on time. 

in time = with enough time to spare; ทันเวลา อาจจะกอนเวลาก็ได 
• He would have died if they hadn't got him to the hospital in time. 
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A094 การใช preposition (4): สํานวนที่ไมตองมี 
preposition 
มันเปนสํานวนที่ไมมีกฎเกณฑ แตผมใหหลักงาย ๆ วา คําที่ฝรั่งพูดทุกวันจนขี้เกียจพูด ก็ละ preposition ในฐาน
ท่ีเขาใจ 

1 discuss, enter, marry, lack, resemble กับ approach 
ใหตามดวยกรรมตรงเลย โดยไมม ีpreposition 

• We must discuss your plans. (สมัยโบราณพูดกันวา. . . discuss about your 
plans.) 

• Conversation stopped as we entered the church. (ไมใช . . . entered 
in(to) the church.) 

• She married a friend of her sister's. (ไมใช . . . married with. . .) 
• He's clever, but he lacks experience. (ไมใช . . . lacks of . . .) 
• The child does not resemble either of its parents. (ไมใช . . . resemble 
to. . .) 

• The train is now approaching London Paddington. (ไมใช . . . approaching 
to. . .) 

2 การละ preposition เม่ือใชกับ next, fast etc 
อยางที่บอกไววาเมื่อฝรั่งขี้เกียจ ก็ละ preposition กับคําที่พูดกันอยูทุกวี่วัน ไดแก คําที่ใชจงเจาะเวลา คือ next, 
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last, this, that และมาระยะหลังก็เริ่มละกับคําพวก one, every, each, some, any โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไม
เปนทางการ all 

• See you next Monday. (ถาคุณพูดวา on next Monday ก็เหมือนพวกคนโบราณ)  
• The meeting's this Thursday. 
• I'll never forget meeting you that afternoon.  
• We met one Tuesday in August. Come any day you like.  
• The party lasted all night  

ระวัง! tomorrow morning, yesterday afternoon และอื่น ๆ  
3 วันของสัปดาห 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั้งละ on กอนช่ือวันของสัปดาห โดยเฉพาะชาวอเมริกัน  

• Why don't you come for a drink (on) Monday evening? 
4 a แปลวา 'each' ก็ได 
เชน three times a day, sixty miles an hour, eighty Baht a kilo 

• Private lessons cost ?20 an hour. 
� สําหรับความหมายของ per ในแงน้ี, ดูหัวขอ B053.19 

5 What time …? 
ฝรั่งมักละ at กอน what time 

• What time does Granny's train arrive? (ลื่นหูกวา At what time . . . ?) 
ในแบบอังกฤษที่ไมเปนทางการ หรือจะเรียกวาแบบอเมริกันก็ได อาจละ on กอน what/which day(s) 

• What day is your hair appointment? (มาจาก On what day…) 
• Which day do you have your music lesson? 
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6 about 
ในแบบอังกฤษที่ไมเปนทางการ หรือจะเรียกวาแบบอเมริกัน มักละ at กอน about + time expression 

• I'll see you (at) about 3 o'clock. 
7 duration 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ มักละ for เพื่อแสดงถึงความยาวนานของกิจกรรม  

• I've been here (for) three weeks now.  
• How long are you staying (for)? 

8 การบอกลักษณะ หลัง be 
คําที่ใชบอกลักษณะพวก height, weight, length, size, shape, age, color มักเกี่ยวกับประธาน โดยใชกริยา 
be โดยไมมี preposition 

• What color are her eyes? (ไมใช Of what color. . . ?)  
• He is just the right height to be a policeman.  
• She's the same age as me.  
• His head's a funny shape.  
• I'm the same weighs as I was twenty years ago.  
• What shoe size are you? 

9 สํานวน (in) this way 
ฝรั่งมักละ in (โดยเฉพาะในภาษาที่ไมเปนทางการ) เชน (in) this way, (in) the same way, (in) another 
way 

• They plant corn (in) the same way their ancestors used to 500 years 
ago. 
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10 home 
อยางที่บอกวากับคําที่ใชบอย ๆ เชน home ฝรั่งมีแนวโนมที่จะละ preposition คือไมใช to หนา home หรือ 
downtown (ดูหัวขอ C184) 

• I'm going home/downtown. 
ในภาษาที่ไมเปนทางการ (โดยเฉพาะ American), อาจละ at หนา home ไดดวย 

• Is anybody (at) home? 
11 place 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ (โดยเฉพาะ American), อาจละ to หนาคําวา place 

• Let's go (to) some place where it's quiet.  
• I always said you'd go places. (= become successful ) 

12 โครงสรางแบบกริยาชอง 1 (infinitive) 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งจะละ preposition ในดครงสราง คํานาม + infinitive + preposition (ดู
หัวขอ A081.5) 

• She has no money to buy food (with).  
• We have an hour to do it (in).  

พบเห็นไดบอยจากการใชคําวา place ในแงคํานาม  
• We need a place to live (in).  
• She had no place to go (to). 
� สําหรับการใชงาน prepositions หลัง near, ดูหัวขอ C252 
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A095 การใช preposition (5): เม่ืออยูทายประโยค 
1 เบ้ืองตน 
preposition คือคําเช่ือมระหวาง (1) คํานาม, adjective หรือกริยา ท่ีมากอนตัวมัน กับ (2) กรรมออม 
(prepositional object) คือ คํานาม phrase หรือ pronoun ท่ีตามมาทีหลัง 

• This is a present for you.  
• He's looking at her. 
• I'm really angry with foe.  
• They live in a small village. 

ในบางโครงสราง ตําแหนงของ preposition จะวางคูกับกริยา, adjective หรือ คํานาม ซ่ึงอาจไปตกที่ทายของ
ประโยคก็ได โดยเฉพาะ 4 กรณีตอไปนี้: 
พวกคําถาม ท่ีเรียกวา w-questions: Who's the present for?  
กระทํา: It's foe that I'm really angry with. 
ถูกกระทํา: She likes to be looked at. 
กริยาชอง 1: The village is pleasant to live in. 

2 w-questions 
เมื่อ question word เปนกรรมของ preposition, ตัว preposition มักอยูทายประโยค, โดยเฉพาะการใชแบบที่
ไมเปนทางการ 

• Who's the present for? (For whom is the present? จะเปนการพูดราวกับวา 
ตนเองเปน Queen ของอังกฤษ คือเปนทางการมาก ๆ ) 
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• What are you looking at?  
• Who did you go with? 
• Where did she buy it from?  
• Which flight is the general travailing on? 
• What kind of films are you interested in?  

ในคําถามแบบ indirect w-question, และการใช what แบบที่ไมใชคําถาม 
• Tell me what you're worried about. What a lot of trouble I'm in!  

ระวัง ประโยคคําถามบางประเภท อาจประกอบดวยแค question word + preposition ก็ถูกตองแลว 
• What with? Who for? 

แตถามีคํานามมาตอจาก question word ตองใช preposition นาํหนา 
• With what money? (ไมใช What money with?) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางของคําถาม, ดูหัวขอ A129-A134 

3 การใชแบบกระทํา 
เมื่อใช relative pronoun เปนกรรมของ preposition, ฝรั่งอาจใส preposition ท่ีตรงทายประโยคก็ได, 
โดยเฉพาะในแบบไมเปนทางการ  

• This is the house (that) I told you about. (เปนกันเองกวา This is the house 
(that) about which I told you.) 

• You remember the boy (who) I was going out with? 
• She's the only woman (who) I've ever really been in love with. (มาจาก 

She is the only woman with whom I have ever really been in love.) 
• That's what I'm afraid of. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสรางแบบกระทํา, ดูหัวขอ A110-A114 
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4 การใชแบบถูกกระทํา 
ตองใช preposition ตามหลังกริยาเสมอ  

• I don't know where he is - his bed has not been slept in.  
• Carol was operated on last night. 
• I hate being laughed at. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางการใชแบบถูกกระทํา, ดูหัวขอ A147-A154 

5 โครงสราง infinitive 
การเติมเต็มของ กริยาชอง 1 (infinitive) (ดูหัวขอ A080 - A081) สามารถตอดวย preposition ได  

• She needs other children to play with.  
• Can you get me a chair to stand on?  
• I've got lots of tapes to listen to.  
• It's a boring place to live in.  
• Their house isn't easy to get to. 

6 ขอยกเวน 
adverbial expression (สวนที่ทําหนาที่เปน adverb) ท่ีประกอบดวย preposition + noun phrase (เชน 
with great patience, in a temper) ในกรณีเชนนี้ จะนํา preposition ไปไวท่ีทายประโยคไมได 

• I admired the patience with which she spoke. (ไมใช . . . the patience she 
spoke with.)  

ฝรั่งไมใส during และ since ท่ีทายประโยค  
• During which period did it happen? (ไมใช Which period did it happen 
during?)  
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• Since when have you been working for her? (ไมใช When have you been 
working for her since?) 

7 โครงสรางที่เปนทางการ 
ในภาษาที่เปนทางการ และโครงสรางแบบกระทํา ฝรั่งมักใส preposition กอน question word หรือ relative 
pronoun 

• With whom did she go? 
• It was the house about which he had told them. 
• She was the only woman with whom he had ever been in love. 

จะนําไปใชกับสวนเติมเต็มของกริยาชอง1 (infinitive) ท่ีเปนแบบทางการก็ได โดยตามดวย pronoun ท่ีเปน
กรรม (relative pronoun) 

• She needs other children with whom to play. 
• It is a boring place in which to live. 

(ระวัง! หลัง preposition จะใช which และ whom ก็ใชได แตหามใชรูปปกติ เชน With who did she go?) 
ถามีกริยา be เปนกริยาหลัก ฝรั่งจะไมนํา preposition มาวางหนา question word เปนอันขาด 

• Who is it for, madam? (ไมใช For whom is it? เพราะมีกริยา be เปนกริยาหลัก)  
ยกเวนโครงสรางพวก where. . . to, what. . . like และ what. . . for ผมถือวาเปนสํานวน ตองทําตามลําดับ  

• Where shall I send it to? (แตไมใช To where shall I send it?)  
• What does she look like? (ไมใช Like what does she look?)  
• What did you buy that for? (ไมใช For what did you buy that?) 

ในโครงสรางแบบถูกกระทํา ตองวาง preposition ไวหลังสุดเสมอ ไมวาจะใชแบบเปนทางการก็ตาม 
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• In my family, money was never spoken about. (ไมใช . . . about money was 
never spoken.) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษาที่เปนทางการ และไมเปนทางการ, ดูหัวขอ B033 

� สําหรับประโยคอยาง it's got a hole in (it); Hike cakes กับ cream on (them), ดูหัวขอ B062.13 

� สําหรับโครงสรางท่ีมี worth, ดูหัวขอ C380 

A096 การใช preposition (6): ที่วางหนา conjunction 
ระลึกไววามีไมก่ีกรณีท่ี preposition จะวางหนา conjunction ได ใหดูตามลําดับตองไปนี้ 
1 การหามใช preposition หนา that 
ฝรั่งไมใส preposition หนาคําวา that ใน indirect speech เพราะ that หมายถึง saying, writing, thinking 
ตองละ preposition กอน that-clause ลองเปรียบเทียบ:  

• I knew about his problems. 
• I knew that he had problems. (ไมใช I knew about that he had 

problems.)  
• She had no idea of my state of mind. 
• She had no idea that I was unhappy. (ไมใช She had no idea of that l 

was unhappy.)  
• I was not aware of the time. 
• I was not aware that it was so late. (ไมใช I was not a ware of that it 

was so late.) 
และไมใส preposition หนาคําวา that เมื่อประโยคที่จะตามมา เปนการตอกย้ําความรูสึก ลองเปรียบเทียบ:  
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• We are sorry about the delay. 
• We are sorry that the train is late. (ไมใช . . . sorry about that the 

train is late.) 
• I was surprised at her strength. 
• I was surprised that she was so strong 

2 การใหใช preposition หนา that ในสํานวน the fact that 
นอกเหนือจากกรณียกเวนขางตนแลว มีการใช preposition หนา that ในสํานวน the fact that 

• The judge paid a lot of attention to the fact that the child was 
unhappy at home. (ไมใช The judge paid a lot of attention to that the 
child. . .) (ไมใช The judge paid a lot of attention that the child. . .) 

• He said the parents were responsible for the fact that the child had 
run away. (ไมใช . . . responsible for that the child had run away.) (ไมใช . . . 
responsible that the child had run away.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ the act that, ดูหัวขอ A124.3 

3 question words 
ฝรั่งอาจละ preposition เมื่อใชกับคําที่ใชบอย ๆ เปนประจําทุกวัน tell, ask, depend, sure, idea, look จนขี้
เกียจจะพูด โดยเฉพาะใน indirect questions ลองเปรียบเทียบ:  

• Tell me about your trip. 
• Tell me (about) where you went. (แตผมวาละจะดีกวา เพราะภาษาอังกฤษชอบความ
ส้ัน) 

• I asked her about her religious beliefs. 
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• I asked her whether she believed in God. (ล่ืนหูกวา I asked her about 
whether she believed in God.)  

• We may be late - it depends on the tragic. 
• We may be late - it depends (on) how much tragic there is.  
• I'm not sure of his method. I'm not sure how he does it. (ล่ืนหูกวา I'm 

not sure of how he does it.) 
• Look at this. Look (at) what I've got. 

ในกรณีท่ีใชคําอื่น ๆ หามละ preposition 
• I'm worried about where she is. (ไมใช I'm worried where she is.) 
• The police questioned me about what I'd seen. (ไมใช The police 

questioned me what I'd seen.) 
• There's the question of who's going to pay. (ล่ืนหูกวา . . . the question 

who's going to pay.) 
• People's chances of getting jobs vary according to whether they live in 

the North or the South. (ไมใช . . . according whether. . .)  
เนื่องจะใช preposition + if ไมได; ฝรั่งจะใช preposition + whether แทน 

• I'm worried about whether you're happy. (ไมใช I'm worried about if 
you're happy.) 

� สําหรับโครงสราง (ทั้งแบบที่มีและไมมี preposition) ที่ใชกับกริยา, คํานาม หรือ adjective ตัวใดตัวหน่ึงโดยเฉพาะ, หาดู
ไดจาก Loy’s dictionary 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ if และ whether, ดูหัวขอ C370 
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A097 การใช preposition (7): gerund (กริยา ing) หรือ 
infinitive (ชอง1) 
โดยปกติ ไมมีการใช preposition หนา infinitive (กริยาชอง1) แตมีโครงสรางวา 
verb/คํานาม/adjective + preposition + กริยารูป ing 

• He insisted on being paid at once. (ไมใช He insisted on to be paid . . .) 
• I don't like the idea of getting married. (ไมใช . . . the idea of to get 

married.) 
• I'm not very good at cooking. (ไมใช . . . good at to cook.) 

ในบางกรณี (โดยเฉพาะที่เปนการแสดงจุดประสงค) ฝรั่งจะไมใช preposition +กริยา ing แตไปใช to 
infinitive แทน ใหลองเปรียบเทียบ:  

• He asked for a loan. 
• He asked to borrow some money.  
• She was surprised at his mistake. 
• She was surprised to see what he had done. 
• We're travelling for pleasure.  
• We're travailing to enjoy ourselves. 

อยากรูวากรณีไหนตองใช gerund (กริยา ing) หรือ infinitive (ชอง1),ดูหัวขอ A067 บางกริยาก็ใชไดท้ังสอง
แบบ เชน 

• I'm interested in learning more about my family.  
• I was interested to learn that my grandfather was Jewish. 
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� สําหรับโครงสรางท่ีใชกับ verb, คํานาม หรือ adjective ตัวหน่ึงตัวใด, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A098 การใช pronoun: ขั้นพ้ืนฐาน 
1 สรรพนามที่ใชเรียกคน 
คําพวก I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they และ them เรียกวา 'personal pronoun' (จริง ๆ 
แลวคําวา it, they และ them ก็ใชเรียกคนได เชน baby=it) One ก็ใชเปน personal pronoun ไดเชนกัน(ดู
หัวขอ C274) Who เปน interrogative personal pronoun (ดูหัวขอ C371) 
ฝรั่งใช Personal pronoun เมื่อลดความซํ้าซากของคํานามหรือวลีนาม ไมใหนาเบื่อ 

• John's broken his leg He'll be in hospital for a few days. (ไมใช John's 
broken his leg. John'll be in hospital. . .) 

• Tell Mary I miss her. (ไมใช Tell Mary` I miss Mary.) 

2 คําวา you ในภาษาทองถิน่ 
you เปนไดท้ังเอกพจน และพหูพจน แตเพราะฝรั่งมีนิสัยชอบใชคําที่ไมซํ้าซาก เชน ท้ังที่ guy แปลวา man แต 
guys ไมไดแปลวา men ในภาษาอเมริกัน กลับแปลวา you (people) เปนพหูพจนท่ีแทนไดท้ังชายและหญิง 
ชาว Yorkshire ใน UK ใช thu หรือ tha เปนประธานเอกพจน และ thee เปนกรรมเอกพจน; ขณะที่พวก Irish 
ใชเปน ye และ youse ในตอนใตของ US ใช you แบบพหูพจนวา you all (ออกเสียงเปน y' all) ใชแทน you 
เพื่อใหดูกันเอง เขาอาจเขียนเปน you all's หรือ y' all's 

• Hi, everybody. How're you all doing? What are you all's plans for 
Thanksgiving? 

� สําหรับภาษาโบราณของ thee และ thou, ดูหัวขอ B031 
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� สําหรับการใชงาน he และ she ใชเรียกสัตวเล้ียง หรือเรือได ดูหัวขอ B043 

� สําหรับ they them, their แทนคํานามเอกพจนได, ดูหัวขอ B005 

3 คําขยายของ you 
you อาจขยายไดดวย adjective ได เชน Poor you, Clever you, Lucky you จะประยกตไปใชกับ me ก็ได
เชนกัน 
ระวัง! ฝรั่งมีสํานวนที่วา you people, you lot, you guys, you two/three 

• What are you guys doing tonight? 
4 รูปที่ใชแทนประธาน กับ รูปที่ใชแทนกรรม 
ฝรั่งใช I, he, she, we และ they แทนประธานที่อยูหนากริยา และใช me, him, her, us และ them แทนกรรม 
และแทนประธานที่อยูหลังกริยาก็ได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ (ดูหัวขอ A099 สําหรับรายละเอียด) 

• I need help. It's me that needs help. (me เปนประธานที่อยูหลังกริยา be) 
• Can you help me? You don't need help as much as me. 
• 'Who needs help?' 'Me.' She's taller than him. 
� สําหรับ pronoun-verb agreement ในประโยคอยาง It's me that needs help, ดูหัวขอ A099.7 

5 ใช it เพ่ือ identify 
ฝรั่งใช it แทนคนก็ได เมื่อกําลังจะบอกวาเปนใคร เปนหญิงหรือชาย 

• 'Who's that over there?' 'It's John Cook.' (ไมใช 'He's John Cook.') 
หรือในสถานการณท่ีไมจําเปนตองระบุเพศ 

• 'Is that our waiter? ''No, it isn't.' (แมวาจะทราบวาไมใชผูหญิง,waitress,ก็ตาม 
แตฝร่ังไมใช 'No, he isn't.') 
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ใช it แทนคนที่ไดยินแตเสียง หรือเห็นแตรูป 
• On the phone: Hello. It's Loy Chun. หรือ This is Loy Chun. (ไมใช . .. I'm 

Loy Chun.) 
• ที่ใชบอยคือ Hello! It’s me, Loy. 
• It's your sister who plays the piano, isn't it? 

6 ฝรั่งใช it เมื่อส่ิงที่อางไมมีตัวตน 
it ไมไดมีไวแคอางช่ือของส่ิงใดสิ่งหนึ่งเทานั้น ฝรั่งยังใช it อางถึง nothing, everything และ all 

• Nothing happened, did it? Everything's all right, isn't it? 
• I did all I could, but it wasn't enough. 

7 ใช it เปนประธานทีไ่มมีตัวตน 
ฝรั่งใช it เปน meaningless subject เชน เมื่อพูดถึง time, weather, temperature, distances, หรือแมแต 
situation 

• It's ten o'clock. It's Monday again.  
• It rained for three days.  
• It's thirty degrees.  
• It's ten miles to the nearest petrol station.  
• It's terrible - everybody's got colds, and the central heating isn't 

working  
• Wasn't it lovely there! 

8 inclusive กับ exclusive ของ we 
we และ us อาจจะรวมหรือไมรวม ผูฟงหรือผูอานก็ได ลองเปรียบเทียบ:  
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• Shall we go and have a drink? (we ในที่นี้รวมถึงผูฟง)  
• We're going for a drink. Would you like to come with us? (we และ us ไม
รวมผูฟง) 

9 us แปลวา me 
ในภาษาพูดที่เปนทางการของ British, เขามักใช us แทน me (โดยเฉพาะใน indirect object) 

• Give us a kiss, love. 
10 การใช pronoun แบบโดยรวม 
ฝรั่งอาจใช we แสดงถึงผูฟงและผูพูด 

• We must love one another or die. 
one หมายถึงคนทั่วไป รวมถึงผูพูด ไมรวมผูฟง (ดูหัวขอ C274) 

• One should never take advice. 
you หมายถึงคนทั่วไป รวมถึงผูฟงดวย (ดูหัวขอ C274) 

•  If you want adventure, romance and excitement, don't live in Lower 
Barton. 

they อาจแปลวา คนรอบขาง 'the people around’ หรอื ผูมีอํานาจ ‘the authorities' (ดูหัวขอ C274) 
• They say she's pregnant again. 
• Why don't they pay nurses enough? 

11 สรรพนามที่สุภาพ 
ฝรั่งอาจใช ช่ือ หรือวลีนาม แทน he, she หรือ they, เมื่อพูดถึง ผูคนในขณะนั้น เชน  
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• 'Dad said I could go out.' 'No, I didn't.' (สุภาพกวา 'He said I could go 
out.'. . .)  

• This lady needs an ambulance.  
แตหามใชซํ้าแลวซํ้าอีก (การใชซํ้าแลวซํ้าอีก ดูหัวขอ A118) 

• Dad said he didn't mind . . . (ไมใช Dad said Dad didn't mind . . .) 
ผูคนมักเอยถึงตนเองทีหลังคนอื่น เชน you and I ไมใช I and you 

•  Why don't you and I go away for the weekend ? (ไมใช Why don't I and 
you . . . ?) 

• The invitation was for Tracy and me. (สุภาพกวา . . . for me and Tracy.) 

12 หามละสรรพนาม 
ฝรั่งมักไมละสรรพนาม แมวาความหมายจะชัดเจนก็ตาม 

• It's raining. (ไมใช Is raining.) 
• She loved the picture because it reminded her of home. (ไมใช . . . 

because reminded her of home.) 
• They arrested Alex and put him in prison. (ไมใช . . . and put in prison.) 
• 'Have some chocolate.' 'No, I don't like it.' (ไมใช '. . . I don't like.') 

แตในภาษาพูด, ฝรั่งอาจละสรรพนามและกริยาชวย ตั้งแตเริ่มตนประโยค รายละเอียดนี้ใหดูหัวขอ B064 
• Can't help you, I'm afraid. (= I can't . . .)  
• Seen Paul ? (= Have you seen Paul.?) 

ระวัง! ฝรั่งมักไมใส it หลัง know. ดูหัวขอ C209 สําหรับรายละเอียด 
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• 'It's getting late.' 'I know.' (ไมใช 'I know it.') 
หลังกริยาบางตัว เชน believe, think, suppose, ฝรั่งใช so มากกวาจะใช it (สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ 
C318) 

• 'Is that the manager?' 'I believe so.' (ไมใช . . . 7belieuc (it).') 
ชาวอังกฤษอาจละ personal pronoun หลัง preposition ในโครงสรางที่ม ีhave และ with เชน 

• All the trees have got blossom on (them). 
• He was carrying a box with cups in (it). 

13 ประโยคที่เปน to infinitive 
ฝรั่งมักไมใช สรรพนามที่เปนกรรมซ้ําอีก ในประโยคที่เปน to infinitive (ดูหัวขอ A080.4 สําหรับรายละเอียด
ท่ียกเวน)  

• She's easy to please. (ไมใช She's easy to please her.)  
• The pie looked too nice to eat. (ไมใช . . . too nice to cat it.)  
• The bridge wasn't strong enough to drive over. (ไมใช . . . to drive over 
it.)  

• This dish takes two hours to prepare. 
14 ประธานตัวเดียวก็พอ 
ฝรั่งมักไมใชสรรพนามแทนประธานซ้ําในประโยคเดียวกัน (ชาวอิตาเล่ียน อางชอบพูดผิด ๆ ในลักษณะนี้)  

• My car is parked outside. (ไมใช My car it is parked outside.) 
• The boss really gets on my nerves. (ไมใช The boss he really gets on my 

nerves.) 
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• The situation is terrible. (ไมใช It is terrible the situation.) 
แตฝรั่งอาจใชในภาษาพูดแบบกันเอง 

• That woman, I'll be glad when she goes back home. 
• It's terrible, the unemployment down there. 
• He's not a bad bloke, Jeff: 
• It's a horrible place, London. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ 'reinforcement tags', ดูหัวขอ A135 

� สําหรับ it เปน 'preparatory subject' สําหรับ infinitive หรือ clause, ดูหัวขอ A115 

� สําหรับ it เปน 'preparatory object', ดูหัวขอ A116 

15 personal กับ relative pronoun 
ฝรั่งไมใชสรรพนามเพื่อซํ้ากับความหมายของ relative pronoun (ดูหัวขอ A110.5) 

• That's the girl who lives in the flat upstairs.  
• Here's the money (that) you lent me. (ไมใช Here's the money ('that) you 

lent me it.) 
อยาใชคําวา he/she who เมื่อหมายถึง the person who 

• The person who leaves last should put the lights off. (หรือ Whoever 
leaves last. . .) (ไมใช He/She who leaves last. . .) 

A099 การใช pronoun: ที่เปนประธาน และกรรม 
1 สรรพนามที่มี 2 รูป 
คือ ประธานและกรรม  
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Subject Object 
I  me 
he him 
she  her 
we  them 
who  whom 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I like dogs but dogs don't like me. 
• We sent her some flowers. She sent us some flowers. 
• This is Mr Perkins, who works with me.  
• This is Mr Perkins, with whom I am working at the moment. 

2 การใชกรรมแบบไมเปนทางการ 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งใชสรรพนามรูปกรรม แทนประธานที่มาที่หลังกริยา ท่ีพบบอยคือ หลังกริยา be 

• 'Who said that?' '(It was) him.' 'Who's that?' '(It's) me.' 
ในภาษาที่เปนทางการมากขึ้น (คนมีการศึกษาพูด), เขาใชรูปประธาน + กริยา  

• 'who said that?' 'He did.' 
ใชรูปประธานหลัง be, แตจะดูเปนทางการมาก ๆ มีใชแตเฉพาะผูดีอังกฤษ 

• It is I. It was he. 
อยาตกใจ ถาเจอฝรั่งที่ไมมีการศึกษาใชแบบนี้ (คุณอยาใชแบบนี้ก็แลวกัน) 

• John and me are going skiing this weekend. (ควรใชใหถูกตองเปน John and I 
. . .) 
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3 ใช I เปนกรรม 
คุณอาจถูกสอนมาวาสํานวน you and me นั้นผิด ตองใช you and I เสมอ ซ่ึงไมจริง ฝรั่งที่มีการศึกษา ใช you 
and me เมื่อมันเปนกรรม ดังนั้นแบบตอไปนี้ไมถูกตอง มีใชกันแตฝรั่งขางถนน หรือเด็ก ๆ ท่ีเขียนหนังสือไม
เปนเทานั้น 

• Between you and I, I think his marriage is in trouble. (ที่ถูกคือ Between 
you and me. . .เพราะมันเปนกรรม) 

• That's a matter for Peter and I. (ตองใชวา . . . for Peter and me.)  

4 การใช who(m) ในประโยคคําถาม 
ฝรั่งไมคอยไดใช whom กันเทาไรในปจจุบัน ชอบใช who ไมวาจะทําหนาเปนประธานหรือกรรม, โดยเฉพาะ
ในประโยคคําถาม ซ่ึงมักจะถามกรรม ก็ใชงาย ๆ วา who ซ่ึงผมถือวาเปนภาษาเด็ก ๆ ไมถูกตองนัก หามนํามาใช
ในการเขียนเรียงความเด็ดขาด จะกลายเปนวาคุณไรการศึกษาทันท ี

• Hello, Who do you want to speak to? ที่ถูกคือ Whom do you want to speak 
to? (very formal) 

• Who did they arrest? ที่ถูกคือ Whom did they arrest? (formal) 
• Who did you go with? ที่ถูกคือ With whom did you go? (very formal) 

5 การใช who(m) ใน relative clause 
ในการระบุ relative clause, (ดูหัวขอ A111), ไมคอยไดเห็นฝรั่งใช whom เขาใช that หรือ who แทน (ดู
หัวขอ A110-A111) 

• There's the man (that)/(who) we met in the pub last night. 
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แตใน relative clause ท่ีไมระบุช้ีชัดลงไป(ดูหัวขอ A111), ฝรั่งที่มีการศึกษาอาจใช whom แทนกรรม (พบ
เห็นไมบอยนัก) 

• This is John Perkins, whom you met at the sales conference. 
• I have a number of American relatives, most of whom live in Texas. 

6 ประโยคพวก who(m) he thought 
ประโยคพวก He was trying to find an old school friend, who(m) he thought was living in New 
Zealand. 
แบบนี้ตีได สองจิตสองใจ คือ พวกแรกใช whom เพราะเปนกรรมของประโยคแรก พวกหลังใช who เพราะถือ
วาเปนประธานของประโยคหลัง  
แบบตอไปนี้ถือวา who ไมใชกรรม จึงไมตองใช whom 

• There is a child in this class who I believe is a musical genius.  
แตถาตามดวย to infinitive ซ่ึงเทากับช้ีไปวาเปนกรรมแน ก็ควรใช whom  

• There is a child in the class whom I believe to be a musical genius. 
ผมแนะนาํวา ในข้ันตน อยาไปสนใจมาก ถารูสึกวาถูกกระทํา ก็ใช whom ถาไมรูสึก ก็ใช whoไปก็เทานั้นเอง 
7 It is/was me/I+ relative clause 
เมื่อ relative clause ตามหลังคําพวก it is me/I, เปนไปได 2 อยาง 
object form + that (very informal ใชในภาษาพูด) 

• It's me that needs your help. 
• It was him that told the police. 

subject form + who (very formal ใชในภาษาเขียน) 
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• It is I who need your help. 
• It was he who told the police. 

เพื่อหลีกเล่ียงภาษาที่ดู formal หรือ informal ผมแนะใหใชโครงสรางใหม 
• He was the person/the one who told the police. 

8 cursed subject กับ object 
บางครั้ง pronoun ก็เปนกรรมของกริยา หรือ preposition, แตประธานของ infinitive หรือ clause ตอไปนี้ 
ฝรั่งมักใชรูปกรรม 

• It's for him to decide. (ไมใช It's for he to decide.) 
• I think it's a good idea for you and me to meet soon. (ถูกตองกวา . . . for 
you and I to meet soon.)  

• Everything comes to him who waits. (ไมใช. . . to he who waits) 

9 หลังคําวา as, than, but และ except 
หลังคําวา as และ than ชาวอังกฤษใชรูปกรรม ซ่ึงไมคอยจะถูกตองเทาไร 

• My sister's nearly as tall as me. 
• I can run faster than her. 

ผมแนะนาํใหคุณใชรูปประธาน จะดูมีการศึกษากวา 
• My sister's nearly as tall as I am. 
• I can run faster than she can. 

but และ except ตองตามดวยรูปกรรม (ดูหัวขอ C091 และ C146) 
• Everybody but me knew what was happening 
• Everybody except him can come. 
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A100 การใชคําที่เปนการยืนยัน (non-assertive) 
1 assertive word คืออะไร 
assertive (อะเซอทิฟ ไมไดอานวา แอสเซอทิฟ รายละเอียดในดูจากดิกชันนารีของผม) คําคํานี้แปลวา ท่ีเปนการ
ยืนยัน ลองดูตามนี้กอน 
ประโยคบอกเลา คุณบอกผูอื่นวา ยืนยันวา มีแนนอน ถือวาเปน assertive เชน  

• I have some money in the bank. 
ในคําถาม คุณถามเพื่อขอคํายนืยัน (อาจมีหรือไมมี ก็ได)  

• Do you have any money in the bank? 
ในการปฏิเสธ คุณปฏิเสธเพ่ือบอกวา ไมมี  

• I don’t have any money in the bank. 
นักไวยากรณเรียกวาสองแบบหลังรวมกันวา non-assertive word ลองเปรียบเทียบใหม ใหอานดูแลวดูท่ีคําเนน
วา เปนการยืนยัน (assertive) หรือ ไมใชการยืนยัน (non-assertive):  

• Somebody telephoned. (ยืนยันวามี =assertive)  
• Did anybody telephone? (ไมไชการยืนยันวามี=non-assertive)  
• I've bought you something. (assertive)  
• I haven't bought you anything (non-assertive)  
• I met the Prime Minister once. (assertive)  
• Have you ever met the Prime Minister? (non-assertive)  
• I sometimes go to the theatre. (assertive)  
• Do you ever go to the theatre? (non-assertive)  
• he's already here. (assertive)  
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• Is she here yet? (non-assertive) 
2 ขอสังเกต ในประโยคบอกเลา 
ฝรั่งใช non-assertive ใน 4 กรณี คือ ในคําถาม, ปฏิเสธ, ประโยคเง่ือนไง (if clause), ประโยคเปรียบเทียบ
ท้ังหมดไมวาเปนการเปรียบเทียบกันระหวาง adjective, adverb, verb, preposition และแมแตคํานําหนานาม 
(determiner) ท่ีเปนเชิงปฏิเสธ 
ใหสังเกตประโยคบอกเลาตอไปนี้ ตองมีคําที่แสดง เชิงปฏิเสธ (มีความหมายเชิง not) หรือไมก็มีคําที่เปนเง่ือนไง
อยู (มีความหมายเปน if) 

• Let me know if you have any trouble. 
• I wonder if she found anything. 
• She writes better than anybody I know. 
• He seldom says anything. 
• I've hardly been anywhere since Christmas. 
• He denied that he had ever seen her. 
• Please forget that I ever told you anything about it. 
• I'd rather do it without anybody's help. 
• It's difficult to understand anything he says. 
• Few people have ever seen her laugh. 

3 ขอยกเวนในประโยคคําถาม 
คุณอาจไปไดยิน ฝรั่งใช assertive word ในคําถาม หรือแมแตในประโยคเงื่อนไข (if-clause) ท้ังนี้เพราะเขา
ตองการ ส่ือความหมายแฝงอื่น ๆ โดยเฉพาะเปนการแสดงความมัน่ใจออกมา ท่ีผมพบบอย ยกตัวอยางเชน 
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• Did you say something? (มั่นใจวา คุณไดพูดอะไรออกมาแนนอน แตไมทันฟง คือ เปนการ
ส่ือเชิงขอโทษดวย) 

• Would you like some more chips? (มั่นใจ เพื่อเปนการเชื้อเชิญ ยุใหคุณทานเยอะ ๆ ไม
ตองเกรงใจ) 

• If you've already finished, let's go. (มั่นใจ เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวา ฉันใสใจเธอ
อยูนะ และเห็นเธอทานเสร็จแลว) 

� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับ non-assertive word แตละตัว, คุณตองเปดดูเปนคํา ๆ ไป 

� สําหรับการใช any ในแง assertive word, ดูหัวขอ C039 

A101 การใชคําที่ใชวางหนานาม (determiner) 
1 determiner คืออะไร? 
determiner มีความหมายกวางมาก หมายถึง คําที่ใชวางหนาคํานาม เชน the, a, my, this, some, either, 
every, enough, several. รวมถึงนําหนาวลีนาม, แตไมใช adjective  

• the moon, this house, every week  
• a nice day, some problems, enough trouble  
• my fat old cat, either arm several, young students 

2 determiners กลุมที่หนึ่ง 
• articles: a/an, the  
• possessives: my, your, his, her, its, our, your, their, one's, whose  
• demonstratives: this, these, that, those  

หามใส determiner แบบที่หนึ่งนี้ทีเดียวสองตัว จะพูดวา the house, my house หรือ this house, ก็ได แต
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หามพูดวา the my house, the this house, this my house หรือ my this house. ในแงท่ีตองใสพรอมกัน 
ตองใชโครงสราง a/this . . . of mine/yours (ดูหัวขอ A105). 
คํานามทีม่ี possessive 's มักคลาย determiner (เชน World’s weather) 

� สําหรับ article, ดูหัวขอ C047- C056. สําหรับ possessives, ดูหัวขอ A090.  

� สําหรับ demonstrative, ดูหัวขอ C349. สําหรับ articles กับ คํานาม + possessive 's, ดูหัวขอ A089 

3 determiner กลุมที่สอง 
เรียกกันวา 'quantifiers': คําบอกจํานวน เชน some, any, no each, every, either, neither much, many, 
more, most; (a) little, less, least; a few, fewer, fewest; 
enough; several all, both, half what, whatever, which, whichever one, two, three, other 
บางตัวใชกับนามเอกพจน เชน each, บางตัวใชกับ พหูพจน เชน many, บางตัวใชกับนามนับไมได เชน much, 
บางตัวใชไดท้ังสองแบบ เชน which 
ฝรั่งอาจใช determiner กลุมนี้ทีเดียวสองตัวเลยก็ได  

• We meet every few days.  
• I've read an six novels by Jane Austen.  
• Have you got any more coffee? 
� สําหรับ รายละเอียดของการใชงานกลุมน้ี ดูในสวนของ particular words 

4 กลุมสอง + กลุมหนึง่: of และ with 
กลุมสองมักใชโดยตรงกอนคํานาม โดยไมมี of 

• Have you got any sugar? (ไมใช . . . any of sugar.) 
• Most people agree with me. (ไมใช Most of people.. .) 
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แตถาจะใสกลุมที่สองกอนกลุมที่หนึ่ง, ตองใช of คั่น 
• some people = some of the people 
• each child = each of my children 
• neither door = neither of these doors 
• most shops = most of the shops 
• which discs = which of your discs 
• enough remarks = enough of those remarks 
• six green apples = six of the green apples 

of มักใชกอนคํานาม โดยไมมีกลุมหนึ่ง หรือคําที่แสดงความเปนเจาของ เมื่อใชกับสถานที่ และนามนับไมได เมื่อ
อางถึง subject หรือ activity ท้ังหมด 

• Most of New York was without electricity last night. 
• Much of philosophy is concerned with questions that have no answers.  

no และ every ตางใชแทน of; ฝรั่งใช none and every one 
ลองเปรียบเทียบ:  

• no friends - every blouse 
• none of my friends - every one of these blouses 

เราละ of หลัง all, both และ half เมื่อตามดวยคํานามได แตหามใช เมื่อตามดวย pronoun 
• all (of) his ideas 
• both (of) my parents 
• half (of) her income  
• all of us (ไมใช all us) 

ระวัง! เมื่อ each, every, either และ neither ใชกอนคํานามเอกพจนโดยไมมี of, แตนามพหูพจนตองมี of 
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ลองเปรียบเทียบ: 
• each tree, neither partner, each of the trees, neither of the partners 

5 determiner + of + pronoun 
determiner บางตัวใชกับ of ได โดยตามดวย pronoun เชน Neither of them, which of us, most of you 

6 กลุมหนึง่ + กลุมสอง 
determiner กลุมที่สองมักใชหลังกลุมที่หนึ่ง ไดแก many, most, little, least และ few 

• his many friends, these few poems, the least time 
• the most money, a little time, a few questions 
� สําหรับความแตกตางของ little และ a little, และ between few และ a few, ดูหัวขอ C224 

7 determiner อื่น ๆ  
มี determiner บางตัวท่ีไมใชท้ังสองกลุม ไดแก other, such, what (ในประโยคตกใจ) และ only  
other และ only ใชตามหลังกลุมแรก another, such และ what วางกอน a/an (ดูหัวขอ C333.1) 

• my other sister, such a nice day, The only possibility, what a pity 
other และ such ใชหลังกลุมสองได  

• many other problems, most such requests 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ other, ดูหัวขอ C038. สําหรับ such, ดูหัวขอ C332. สําหรับ only ดูหัวขอ C276 

8 determiner โดยไมมีคํานาม 
การละคํานามทําไดในคําตอบ เชนกรณีตอไปนี้ 

• Do you know Orwell's books?' 'I haven't read any.' 
• 'Have we got any tomatoes?' 'A few.' 
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• 'Which chair do you want? ''This will do.' 
Determiner พหูพจนใชโดยไมมีคํานาม โดยหมายถึงคนทั่วไป ถือวาเปนแบบที่เปนทางการดวย 

• Many are called but few are chosen. (The Bible) 
• Some say one thing, some say another. 
• OPEN MEETING NEXT TUESDAY EVENING. ALL (ARE) WELCOME. 

Possessive (ยกเวน whose และ his) มีรูปแบบที่แตกตางออกไป โดยใชแบบไมมีคํานาม: mine, yours, 
hers, ours, theirs (ดูหัวขอ A090). ลองเปรียบเทียบ: 

• That's my coat. That's mine. 
its และ one's ตองตามดวยคํานาม. (ดูหัวขอ A090.3) 

� สําหรับ others ในความหมายท่ีวา 'other people', ดูหัวขอ C038.3. สําหรับ all ในความหมายท่ีวา everything, ดูหัวขอ 

C020.2. 

� สําหรับ expressions like a lot of; a heap of; the majority of, ดูหัวขอ C228. 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ particular determiners, consult the entries for the individual words (ดูหัวขอ 
Index). 

� สําหรับ เอกพจน และกิริยาพหูพจนหลัง any either, neither และ none, ดูหัวขอ B009.5. 

A102 คํานาม (1): (ปูพ้ืน) 
1 การใชนามขยายกนัเอง 
มี 3 วิธีท่ีฝรั่งเอาคํานามมาขยายกันเอง ดังนี้ 
a คํานาม + คํานาม 
ใหลองอานออกเสียงดู และนึกภาพนั้นประกอบดวย วามีหนาตาเปนอยางไร ดังนี้ 

• a bicycle factory  
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• a war film 
• the table leg 
• coffee beans 

b คํานาม + 's + คํานาม 
• Loy’s house 
• my sister's car 
• a bird's nest 
• cow's milk 
• the prisoner’s complaint 

c คํานาม + preposition + คํานาม  
• the top of the page  
• a man from Toronto 
• a feeling of disappointment  
• a book on modern music 

2 เทคนคิการเลือกใช 
ผมตองบอกวา คุณตองหาวา ใชแบบไหนจึงถูกตอง คือ 90% ใชไดแบบเดียวเทานั้น มีไมกี่กรณีท่ีใชไดถึงสอง
แบบ 

• a table leg (ไมใช a table's leg และไมใช a leg of a table)  
• cow's milk (ไมใช cow milk และไมใช milk of a cow)  
• the top of the page (ไมใช the page's top)  
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• the earth's gravity หรือ the gravity of the earth (ไมใช the earth 
gravity)..  

• a Toronto man หรือ a man from Toronto (ไมใช a Toronto's man )  
ผมเคยถามตนเองวา แมท้ังสามแบบจะใหความหมายเหมือนกันก็ตาม แตใหภาพที่แตกตางกันอยูเล็กนอย ใหดูตอ
ท่ีหัวขอ A103-A108 
ระวัง! กฎเกณฑท่ีใหไวในหัวขอดังกลาว เปนแคพื้นฐานซึ่งดีมาก ๆ ครอบคลุมถึง95% แตมีขอยกเวนใน5%ท่ี
เหลือ เพื่อความแนใจในการเขียนเรียงความ ขอใหเปดจากดิกชันนารีของผม 

3 คํานาม + คํานาม 
โครงสรางแบบ คํานาม + คํานาม มีหลักการคลายกับ นามตัวแรกทําหนาที่เปน adjective คือ เปนเพราะ เราหา 
adjective ของคํา ๆ นั้นไมได จึงตองใชนามของมัน เปนชนิดของส่ิง ๆ นั้น ลองสังเกตดูแบบนี้ คุณจะเขาใจ 

• a horse race (เพราะ race มีไดหลายแบบ แบบที่ใชแขงมาก็เปนแบบหนึ่ง)  
• a race horse (เพราะ house มีไดหลายแบบ บางตัวเอาไวแขง) 
• milk chocolate (เพราะ chocolate มีไดหลายแบบ แบบที่ทํามาจากนมก็เปนแบบหนึ่ง)  
• chocolate milk (เปนนมที่ใส chocolate) 
• a book case (เปนกระเปาที่ใชใสหนังสือ)  
• mineral water (เปนน้ําที่ใสแรธาต)ุ 

เทคนิคการตรวจสอบ วาจะใช คํานาม + คํานาม ไดหรือไม ใหคุณลอง นํานามที่ทําหนาที่เปนนามแทคือตัวหลัง 
เปนประธาน แลวหากริยาใสลงได ตามดวยนามที่ทําหนาที่เปน adjective (นามตัวแรก) 
เชน 

• an oil well (= a well that produces oil) 
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• a sheep dog (= a dog that looks after sheep) 
• a Toronto man (= a man who comes from Toronto) 
• the airport bus (= the bus that goes to the airport) 

ระวัง! คํานามที่ทําหนาที่เปน adjective ตองอยูในเอกพจน แมจะมีความหมายเปนพหูพจนก็ตอง (ขอยกเวนใหดู
หัวขอ B008) 

• a shoe shop (= a shop that sells shoes)  
• a horse race (= a race for horses) 
• a tooth brush (= a brush for teeth)  
• trouser pockets (= pockets in trousers) 
• a ticket office (= an office that sells tickets) 

คุณตองละ article ท่ีเปนของนามตัวแรก(ตัวขยาย) ลองเปรียบเทียบ: 
• Officers in the army are well paid. 
• Army officers are well paid. (ไมใช The army of Dicers are well paid.) 

การใสคํานามขยายกันทีละหลาย ๆ ตัว ผมขอตัวอยางที่สุดข้ัวใหดูกันเลย เทคนิคคือใหแปลจากขางหลังมา
ขางหนา 

• oil production costs road accident research center 
ลองดูโครงสรางแบบนี้บาง ซ่ึงพบเห็นบอยตามพาดหัวขาวหนังสือพิมพ (ดูหัวขอ B037) เพราะมันประหยัดเนื้อท่ี 

• FURNITURE FACTORY PAY CUT ROW (ขอขัดแยงการตัดคาจางของโรงงานผลิต
เครื่องเรือน) 

4 คํานาม + 's + คํานาม 
โครงสรางนี้ คํานามตัวแรกก็ยังทําหนาที่ขยาย ใหกับตัวหลังเชนกัน ลองอานตัวอยางตอไปนี้ดูกอน 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• my mother's car (a particular car)  
• a child's bicycle (a kind of bicycle) 

เทคนิคที่ผมใชในมัธยมตน ก็คือ แปลวา “ท่ีเปนของ” เชน  
• Loy’s house = house ของ Loy  
• my mother's car = car ของ my mom  
• a child's bicycle = bike ของ child 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ, ลําดับ และโครงสรางของ คํานําหนานาม (possessive), ดูหัวขอ A089 

5 คํานาม + preposition + คํานาม 
ในบางกรณีคุณจะใชแบบ คํานาม + คํานาม หรือ คํานาม + 's + คํานาม ไมได ตองใชเปน of หรือ preposition 
ตัวอื่น เชน  

• a feeling of disappointment (ไมใช a disappointment('s) feeling) 
•  letters from home (ไมใช home('s) letters) 

ผมถือวาเปนใชท่ียาก ดังนั้นรายละเอียด จึงใสไวในบทถัดไป 

6 การออกเสียง 
แบบที่เปน คํานาม + คํานาม  
90% ให stress on คํานามตัวแรก 

• a bicycle factory 
• coffee beans  
• a fruit drink 
• ski boots 

มีขอยกเวน ประมาณ 10% เชน 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• a garden chair  
• a fruit pie 

ลองดูแบบนี้ ผมเคยสงสัยแบบนี้มากอน 
• a French teacher หมายความวาอยางไร? 

ครูชาวฝรั่งเศส หรือครูสอนภาษาฝรั่งเศสกันแน? 
ตามศัพทเปนไปไดท้ังคูครับ แตผมเจอมากับตัวเองในครั้งนั้น คือ ฝรั่งเขารูไดอยางไร วาเปนครูชาวฝรั่งเศส? 
เทคนิคก็คือ เขาฟงที่การออกเสียง stress ครับ ถาเขา stress on คําแรก (French) แสดงวาคําแรกเปนนาม ซ่ึง
แปลวาชาวฝรั่งเศส ถา stress ไปที่คําหลัง แสดงวาคําแรกเปน adjective ซ่ึงแปลวา ภาษาฝรั่งเศส ลอง
เปรียบเทียบใหม: 

• a ‘French teacher (=noun + noun = ครูชาวฝรั่งเศส) 
• a French ‘teacher (=adjective + noun = ครูสอนภาษาฝรั่งเศส) 

แบบที่เปน คํานาม + 's + คํานาม  
95% มีกฎอยูวา ถาคําแรกเปนชนิดของสิ่งของ ให stress ท่ีคําแรก ถาคําแรกแสดงความเปนเจาของใหคุณ stress 
ท่ีคําหลัง (ดูหัวขอ A103), ลองเปรียบเทียบ และออกเสียงตาม: 

• a 'doll's house (เปนชนิดของ house) 
• my brother's 'house (ไมใชชนิดของ house) 
• 'goat's milk (เปนชนิดของ milk) 
• the goat's 'tail (ไมใชชนิดของ tail) 

มีขอยกเวน ประมาณ 5% เชน 
• a child's 'bicycle (เปนชนิดของ bicycle) 
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ถามันลําบากมาก ใหกลับไปอานออกเสียงแบบใสอารมณ พรอมกับนึกภาพประกอบ คุณจะรูวาแทจริงฝรั่งเขาไมมี
กฎ แตเขาเนนคําที่ตองการเนนในอารมณ เพ่ือกันใหไมเขาใจผิด 

� สําหรับการออกเสยีงช่ือถนน ทั้งroad และstreet, ดูหัวขอ C299 

7 การสะกด 
สําหรับ นาม + นาม  
ถาคําแรกออกเสียงเปนพยางคเดียว ใหเขียนตอกันเลย  

• bath + room = bathroom 
• lamp + shade = lampshade 
• sea + side = seaside 
• star + fish = starfish (เสียง s จะถือวาไมนับเปนพยางค) 
• rail + way/road = railway(Br.) = railroad(Am.) แตไมใช railwaystation 

แบบชาวอังกฤษแท ๆ ถาคําแรกออกเสียงเปนสองพยางค ใหใช hyphen คั่น แตชาวอเมริกันนิยมเขียนแยกกันไป
เลย เขาไมนิยมใช hyphen โดยเฉพาะกับคําที่รูจักกันดีรูแลว 

• railway-station (Br.) = railroad station(Am.) 
• alarm-clock (Br.) = alarm clock (Am.) 
• stomach-ache (Br.) = stomach ache (Am.) 

ฝรั่งอาจใช hyphen ใหกับคําพยางคเดียวก็ได เพราะถาเขียนติดกันมันอานยาก เชน 
• girl-friend 

คําที่เปนสามพยางคข้ึนไป ตองเขียนแยกเทานั้น 
• information technology ปจจุบันเขียนเปน IT โดยไมมีจุด ถือวาเขาใจกัน 
• furniture shop 
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มีคําบางคําที่เขียนไดถึงสามแบบ เชน  
• skiboots, ski-boots หรือ ski boots (แตชาวอเมริกันนิยมแบบเขียนแยก เพราะอานงาย) 
• headmaster, head-master หรือ head master 

ผมขอยกตัวอยาง ภาพของการพัฒนาเขียนดังนี้ เชน  
• ในป 1985 เขาคิดไปรษณีย บน W.W.W. เขาใชคําวา  electronic mail (นามนับไมได)  
• ตอมา 1990 เขาถือวาเปนนามนับได โดยใชในความหมายที่เปน an electronic letter 
• ตอมาป 1994 ใชคําวา an E-mail 
• ตอมาป 2000 เขียนเปน an e-mail 
• ปจจุบัน เริ่มมีการเขียนเปน an email แลว 

ผมแนะนาํใหคุณยึดกฎที่ผมใหไว จะปลอดภัยท่ีสุด สําหรับการเขียนที่นิยม และถูกตองจริง ๆ ตองไปตรวจจาก
ดิกชันนารีของผม ซ่ึงจะปรับการเขียนใหทันยุคสมัยตลอดเวลา 

� สําหรับความหมายของ email, IT, ICQ etc. และความแตกตางระหวาง W.W.W., internet และ http ใหดูจากดิกชันนารี
ของผม 

A103 คํานาม (2): การใชนามขยาย กับการใช ’s 
1 การใชนามขยายนาม 
เปนโครงสรางที่ใช คํานาม + คํานาม มักเปนการ จัดกลุม หรือชนิด ของนามที่ตามหลัง 

• a sheep dog (dog ชนิดที่ใชเล้ียง sheep) 
• mountain plants (plant ชนิดที่ข้ึนมาตาม mountain) 
• mineral water (water ชนิดที่มี mineral) 
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ฝรั่งยอคําจากเดิมที่ตองมี preposition เปน นามขยายนาม ได โดยไมตองมี preposition ก็ตอเมื่อส่ิงนั้นที่เปนที่
รูจักดี พบเจอทุก ๆ วัน คือพูดไปแลวใคร ๆ ก็นึกภาพออก ลองเปรียบเทียบ: 

• a postman สมัยโบราณพูดกันวา a man from the post แตตอมาเห็นกนัอยูทุกวัน เลยใชแค 
a postman 

• a milkman มาจาก a man sending milk 
• the insurance man (ท่ีอังกฤษใชแบบนี้ เพราะชาวอังกฤษบาประกันชีวิต-ประกันภัยมาก จน
เห็นคนขายประกันเขา ๆ ออก ๆ บานอยูทุกเดือน เด็ก 7 ขวบยังรูจัก) 

• แตเขาใช a man from the health department (เพราะคนพวกนี้ไมคอยไดเห็นหนา นาน
ปจึงจะไดเห็นสักครั้ง เด็ก ๆ ก็ไมรูจัก) 

แมจะไมเจอทุกวัน แตมีเปนปกติก็ยอได ลองสังเกตจากตัวอยางตอไปนี:้ 
• He was reading a history book. (ใคร ๆ ก็รูวาหมายถึง หนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร
แน) 

• ถาพูดวา He was reading a moon book จะนึกไมออกวา หนังสือเลมนี้ตองอานใตแสง
จันทรหรือยังไร ถาเก่ียวกับดวงจันทร คุณตองใชแบบเต็ม ๆ คือ He was reading a book 
about the moon. 

• She was sitting at a corner table in the restaurant.(เพราะRestaurants มัก
ม ีcorner table) 

• Who's the girl in the corner? (ไมใช Who's the corner girl? เพราะจะกลาย
ผูหญิงที่ปกติยืนอยูมุมถนน หมายถึง ผูหญิงหากิน) 

• What does that road sign say? 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• She was showing signs of tiredness. (ไมใช . . .tiredness signs) 

2 การใช 's 
จากบทกอนหนาที่ครูมัธยมของผมบอกวา ‘s แปลวา เปนของ แตปญหาก็คือ ครูบอกผมวา นามตัวแรกตองเปน
มนุษย จึงจะใชได อยูเมืองนอก ผมเจอฝรั่งใชแบบนี้ ครูจะอธิบายอยางไรวาอยางไร 

• the earth's gravity 
• world’s tallest man 

คุณอาจไมเคยเจอที่ไหนสอนแบบที่ผมจะสอนใหตอไปนี้ เทคนิคที่จะยืนยันวาคุณใชไดถูกตอง ใหลองเปล่ียนนาม
ตัวแรกเปนประธาน แลวตัวท่ีสองเปนกรรม โดยไปหากริยาที่เหมาะ ๆ มาเช่ือม (ซ่ึงแบบนี้ มันจะตรงขามกับ
โครงสราง คํานาม + คํานาม อยางเห็นไดชัด) 

• my mother's car (my mother has a car) 
• the committee's report (the committee made a report) 
• a child's bicycle (a child rides this kind of bicycle) 
• goat's milk (goats give this kind of mike) 
• the train's arrival (the train arrived) 

ฝรั่งถือวาโลก(ท้ัง earth และ world) ใหกําเนิดทุกส่ิงบนโลก ดังนั้นเราจึงม ี
• the earth's gravity (the earth creates gravity.)  
• world’s tallest man (the world creates men.)  

หรือคุณอาจแปล 's วา โดย (by), ผลิตโดย (produced by) หรือแปลวา มาจาก (from คน สัตว หรือพระเจา ก็
คือโลก) โดยมีหลักการเติม s วา ถาคําแรกเปนเอกพจน คําหลังตองเปนเอกพจนดวย และถาคําแรกเปนพหูพจนคํา
หลังตองเปนพหูพจนดวย 

• a child's toy  
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• children's clothes  
• a man's sweater  
• a pair of women's jeans  
• cow's milk  
• birds' nests  
• แตฝรั่งใช a women's magazine เพราะ 1 magazine ไมไดแปลวา 1เลม แตเปน1ปก และ1
ปก อาจผลิตเปนลานเลมก็ได 

ขอท่ีคุณตองสังเกตจากตัวอยางอีกจุดหนึ่งก็คือ นามตัวแรกตองมีคุณสมบัติท่ีจะเปนประธานได ทีนี้กลับไปอาน
ตัวอยางเดิมใหมจะเขาใจวา ทําไมจึงใชแบบนี้กับนามไมไดทุกตัว เพราะคุณจะหากริยามาใสตรงกลางไมไดนั่นเอง 

� รายละเอียด ดูหัวขอ A108.2-3 

A104 คํานาม (3): ระหวาง 's กับ of 
1 ความหมายของ 's 
การแสดงความเปนเจาของแบบ 's มีท่ีมาไดหลายแบบ ฝรั่งจะใชเมื่อพูดถึง การแสดงความเปนเจาของ(โดยคน
เทานั้น), แสดงความสัมพันธกัน, แสดงรูปรางหนาตาภายนอกหรือบุคลิกลักษณะ, แสดงคุณภาพที่อยูภายใน และ
แสดงการวัด โดยคํานามคําแรกเปนประธาน นามตัวหลังเปนกรรม 

• That's my father's house. (My father has that house.) 
• Mary's brother is a lawyer. (Mary has a brother who is a lawyer.) 
• Pete's eyes are like yours. (Pete has eyes like yours.) 
• the plan's importance (the importance that the plan has) 
• I didn't believe the girl's story. (The girl told a story.) 
• Have you read John's letter? (John wrote a letter.) 
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• the government's decision (The Government made a decision.) 
• the train's arrival (The train arrived.) 

ในบางกรณี คํานามตัวแรกเปนกรรม ของกริยาที่ผันมาจากนามตัวท่ีสอง 
• the prisoner's release (Somebody released the prisoner.) 

2 ระหวาง 's กับ of 
ฝรั่งใชการแสดงความเปนเจาของแบบ 's เมื่อใชกับคน, สัตว, ประเทศ, องคกร หรือกลุมคนทางสังคม โดยเฉพาะ 
ถาคุณสามารถเติม have แทรกระหวางนามทั้งสองได  

• My father's name (ไมใช the name of my father เพราะ my father has a 
name.)  

• Ann's back (ไมใช the back of Ann) 
• a bird's nest (ไมใช a nest of a bird)  
• America's gold reserves 

ในกรณีท่ีเติม have แทรกไมได ตองไปใช of 
• the name of the street (ไมใช the street's name เพราะเราไมมี The street 

has a name.)  
• the back of the room (ไมใช the room's back)  

กรณีท่ีเจาของเปนตําแหนงของคน ประเทศหรือโลก อาจใชไดท้ังสองแบบ  
• the earth's gravity หรือ the gravity of the earth  
• the Queen's arrival หรือ the arrival of the Queen  
• the plan's importance หรือ the importance of the plan 
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• Algeria’s history หรือ the history of Algeria  
• the concerto's final movement หรือ the final movement of the concerto 

(คณะดนตร ีconcerto ในการแสดง ถือวาเปนกลุมคน) 
แตในกรณีท่ีเปนสถานที่ ตองใชเปนนามขยายนามเทานัน้ เชน Toronto Airport, (สําหรับการใช the กับช่ือ
สถานที,่ ดหูัวขอ A058.18) 

� สําหรับการใชงานประโยคท่ีบอกเวลา, ดูหัวขอ A108.7 

� สําหรับรายละเอียดของไวยากรณ เร่ืองการแสดงความเปนเจาของโดยเฉพาะ, ดูหัวขอ A089 

A105 คํานาม (4) การใช of แสดงความเปนเจาของ (a friend of 
mine) 
ฝรั่งไมใชคําแสดงความเปนเจาของ ในกรณีท่ีไมไดมีแคหนึ่งเดียว เชนเขาไมพูดวา my friend แตจะพูดวา a 
friend of mine แทน เพราะเพ่ือนหลายคน ระลึกไววาคําวา my friend เปนสํานวน ยอมาจาก one of my 
best friends ใชเมื่อหมายถึงเพ่ือนสนิทจริง ๆ  
คํานาม + of + possessive 

• That policeman is a friend of mine.  
• How's that brother of yours?  
• I met another boyfriend of Lucy's yesterday.  
• He's a cousin of the Queen’s.  
• She's a friend of my father's.  
• Have you heard this new idea of the boss's?  
• He watched each gesture of hers as if she was a stranger.  
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• My work is no business of yours.  
คุณอาจไปเจอฝรั่งใชแปลก ๆ โดยไมเติม 's เปนเพราะเขากําลังพูดความสัมพันธนั้นอยูแลว เขาใจกันดีอยูแลว จึง
ละได  

• He's a cousin of the Queen.  
• She's a friend of my father. 

คําวา own ก็ใชในแงเดียวกัน (ดูหัวขอ C282) 
• I wish I had a room of my own. 

 

A106 คํานาม (5): สวนขยายนาม (noun complementation) 
คํานามที่เปนนามธรรม อาจถูกขยายดวยสวนขยาย (complement) คือ คําที่มาอธิบาย หรือขยายความคํานาม
ดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปน prepositional phrase, infinitive expression หรือแมแตอนุประโยค (ท่ีจะมี หรือไมมี 
preposition มาเชื่อมก็ได) ลองสังเกตประโยคตอไปนี้ดู วาคําที่เนนสามารถละได ไมทําใหโครงสรางประโยค
เสีย แตอาจไมเขาใจในรายละเอียดเทานั้น 

• Alan's criticism of the plan made him very unpopular.  
• I hate the thought of leaving you.  
• Does she understand the need to keep everything secret?  
• I admire your belief that you are always right.  
• There's still the question of whether we're going to pay her. 

คํานามมี complement ไดหลายชนิด ลองอานตัวอยางตอไปนี้เพื่อใหเกิดไอเดีย 
• He didn't give any reason for the changes.  
• You've no reason to get angry.  
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• The main reason why I don't believe her is this.  
แตคํานามคําหนึ่ง ไมใชวาจะตามไดดวย complement ไดทุกชนิด ลองอานออกเสียงดู 

• the idea of marriage 
• the idea that l might get married แตไมใช the idea to get married 
• freedom to choose 
• freedom of choice แตไมใช freedom choosing 

ระวัง! ถาคุณไปเปลี่ยนจากนามเปนกริยา คุณอาจตองเปลี่ยนชนิดของ complement ดวย แบบนี้ 
• I have no intention of resigning 
• I do not intend to resign. 

จะหาวา complement แบบไหนใชได ใชไมได มันข้ึนนามแตละตัวครับ ซ่ึงตองเปดจากดิกชันนารีดี ๆ อยาง 
ลอย ชุนพงษทอง (ฮา…) 
ถาสนใจเรื่องไหน คุณตองอานบทตอไปนี้ตอ 

� สําหรับ complementation ทั่วไป, ดูหัวขอ A059 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ กริยา ing หลังนาม, ดูหัวขอ A065 

� สําหรับ infinitives หลังนาม, ดูหัวขอ A081 

� สําหรับ should ใน clause หลังคํานาม, ดูหัวขอ C311 

� สําหรับ subjunctive ใน clause หลังคํานาม, ดูหัวขอ A156 

� สําหรับ preposition ที่ใชหลังนามท่ีพบบอย ๆ , ดูหัวขอ A092 

� สําหรับ preposition หนา clause, ดูหัวขอ A096 

� สําหรับโครงสรางแบบ preparatory it เชน It's a pity that we can't see him., ดูหัวขอ A115-A116 
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A107คํานาม (6): คํานามขยายคํานาม 
ฝรั่งมีการใชคํานาม ขยายคํานามดวยกัน คลายกับทําหนาที่เปน adjective หนานาม (รายละเอียดดูหัวขอ A102) 

• We need some new garden chairs.  
• That shoe shop's closed down.  
• He's a Toronto man.  

มีคํานามบางคําที่ใชวางหลัง verb be ได ไดแกคําจําพวกที่เปนพวกวัสดุ หรือคําที่แสดงตนตอ 
• It's not leather, you know; it's plastic. 

ท้ัง leather และ plastic ตางเปนคํานามที่ทําหนาที่คลายกับจะเปน adjective แตขอย้ําวาไมใช adjective มัน
คือ นามขยายนาม 

• He doesn't sound Toronto; I think he's Texus. 
ตัวขยายนาม ก็สามารถขยายพวกเดียวกันไดดวย เชน  

• That sports shoe shop's closed down. 
• It's not real leather, you know.  
• My family were all working class. 

A108 คํานาม (7): การใชขั้นสูง  
1 อวัยวะของรางกาย 
ฝรั่งใช 's กับอวัยวะของรางกายได เพราะถือวามนัมีชีวิต 

• a man's leg  
• an elephant's trunk  
• a sheep's heart  
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และเมื่อฝรั่งพูดถึง สวนของที่ไมมีชีวิต เขาจะใช นามขยายนาม หรือ of แทน 
• a table leg (ไมใช a table’s leg)  
• the car door (ไมใช the car's door)  
• the roof of a house 

กับคํานามจาํพวกที่แปลงมาจาก adjective เชน top, bottom, front, back, side, edge, inside, outside, 
beginning, middle. end, part, ฝรั่งนิยมใช of  

• the top of the page (ไมใช the page top)  
• the back of the bus (ไมใช the bus back)  
• the bottom of the glass (ไมใช the glass bottom)  
• the end of the film  

มียกเวนเหมือนกัน เพราะบางคํา ฝรั่งเขาพูดถึงทุกวันจนขี้เกียจพูดยาว ดังนั้นคํายกเวนจึงเปนคําที่พบเห็นบอย 
ไดแก 5 คําตอไปนี้ 

• the water's edge 
• the seaside 
• the roadside 
• a mountain top 

2 unit, selection กับ collection 
ฝรั่งนิยมใช of กับคําที่หมายถึง หนวย, สวนที่เลือกไว หรือสะสมไว เชน piece, slice, lump (ของน้ําตาล), 
bunch (ของ flowers), blade (ใบของ grass), pack (ของ cards), herd, flock, group และอื่น ๆ  

• a piece of paper (ไมใช a paper piece)  
• a bunch of flowers (ไมใช a flower bunch) 
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3 's แปลวา “ใชโดย” (used by) 
ฝรั่งใช 's เพื่ออางถึงส่ิงที่ใชโดยคนหรือสัตวl: ดังนั้นนามตัวแรกจึงเปนผูใช  

• children's clothes  
• women's magazines  
• a bird's nest  

คุณอาจไปเจอฝรั่ง ใชแบบนี้ 
• baby clothes เพราะถือวาผูใช คือผูใหญ ท่ีตองคอยเปลี่ยนผาให 
• a birdcage เพราะถือวานกไมไดใชกรงเพื่ออยูอาศัย แตคนตางหากที่ใชขังมัน 

คุณอาจไปเห็น ชาวอังกฤษ กับชาวอเมริกันใชตางกัน โดยอเมริกันถือวา ตุกตาและทารก ไมใชส่ิงมีชีวิต เพราะไม
มีกําลังขับเคลื่นส่ิงใด ๆ ได ลองเปรียบเทียบ:  

อังกฤษ อเมริกัน 
a doll's house a doll house  

(ถือวาตุกตา ไมใชสิ่งมีชีวิต) 
a baby's pram a baby carriage  

(ถือวา ทารกไมไดเข็นรถเอง) 
a baby's bottle a baby bottle  

(ทารก ไมไดเลือกขวดนม) 

4 ผลิตภัณฑที่ต้ังใจผลิตขึ้น 
ฝรั่งใช 's กับผลิตภัณฑท่ีตั้งใจผลิตข้ึนโดยสัตว คือผลิตใหแลว มันเองก็ยังมีชีวิตอยู 

• cow's milk  
• lamb's wool  
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• sheep's wool  
• a bird's egg  
• a hen's egg  
• แตฝรั่งใช camel hair และใช horsehair เพราะถือวา มันไมไดตั้งใจผลิตเสนผมใหเราใช 

เมื่อคนไปฆา เพื่อเอาอวัยวะของมันมาใช, (มันไมไดตั้งผลิตส่ิงนั้นใหเราใช) มองอีกแงหนึ่งคุณอาจถือวามันไมมี
ชีวิตแลว ตองใชเปน นามขยายนาม 

• calf skin  
• chamois leather  
• fox fur  
• chicken soup  
• a lamb chop 
• tortoise shell 

5 ผลิตภัณฑบรรจุ (container) 
ถาพูดถึง ถวยสําหรับใสกาแฟ ฝรั่งใช นามขยายนาม  

• a coffee cup 
• a matchbox  
• a paint tin/can 

แตถาพูดถึง กาแฟรอน 1 ถวย ฝรั่งใช of 
• a cup of coffee 
• a box of matches  
• a tin/can of paint 
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6 'made of' 
ถาตองการบอกวา มันทํามาจากอะไร ใหใชแบบ นามขยายนาม 

• a silk dress 
• a stone bridge 
• an iron rod (ไมเรียวเหล็ก) 
• a gold ring 

ในสมัยกอน ฝรั่งชอบใช of เชน a dress of silk, a bridge of stone 
• He rules his family with a rod of iron.  
• The flowers were like a carpet of gold. 

ถือโอกาสสอนวา มีนามและ adjective บางคู ท่ีอาจสรางความสับสนได เชน gold กับ golden ซ่ึงถาเปนนาม 
(gold) คือทํามาจากทอง สวน adjective (golden) คือมีคาราวกับทอง ลองอานและนึกภาพดูตามนี้จะเขาใจ 

• a gold watch 
• golden memories  
• silk stockings (ถุงเทาแบบยาว ๆ ท่ีทํามาจากผาไหม) 
• silken hair (ผมสวยราวกับใชแชมพู Sun SilK) 
• a lead pipe 
• a leaden sky (ทองฟาที่เปนสีเทา ๆ และดูเศรา ๆ )  
• a stone roof 
• a stony silence (เงียบ ไมพูดไมจา ยั่งกับเปนหิน) 

ยกเวนแคสองคํา 
• wooden แปลวา ทํามาจาก wood (ไม) 
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• woollen แปลวา ทํามาจาก wool (ขนสัตว) 
7 การบอกปริมาณ เปนหนวยวัด 
ฝรั่งใช นามขยายนาม โดยมี hyphen (-) คั่น 
ใหสังเกต! คํานามตัวแรกตองเปนเอกพจน 

• a five-litre/liter can, (ไมใช a five-litres/liters can) 
• a ten-pound note (ไมใช a ten pounds note) 
• a six-pound chicken 
• a three-mile walk 
• a five-day course 
• a two-person tent  
• two-hour lessons 

ถามีแค 1 เขาจะละ เพราะมี a อยูแลว 
• a pint mug ไมใช a 1-pint mug 

ในตัวเลขแบบเศษสวน, ท่ีสวนตองเปนนามพหูพจน ตองมี -s 
• a two-thirds share (ไมใช a two-third share) 

ระวัง! ฝรั่งใช 's กอนคําวา worth 
• a pound's worth of walnuts 
• three collars' worth of popcorn 

8 การบอกเวลา 
ในการบอก ความยาวนาน ฝรั่งนิยมใช 's (หรือนามพหูพจนท่ีมี s') เพราะถือวา เปนเหตุการณท่ีไมไดเกิดประจํา 
เชน 
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• a day's journey  
• three hours' journey 
• twenty minutes' delay 

บางครั้งเขาอาจละ apostrophe (') เชน 
• a three hours(') journey (= a journey of three hours) 

แตฝรั่งหลายคนก็ใชงาย ๆ เปน นามขยายนาม เพราะถือวา หนวยวดัเวลา ก็เปนหนวยวัดเชนกัน จึงใชแบบขอยอย
กอนหนานี ้

• a three-hour journey  
• a twenty-minute delay 

9 ใชกับขาว หรือเหตุการณ 
ในการบอกวาเปน ขาวประจาํวันไหน ฝรั่งใช นามขยายนาม เพราะถือวา เกิดข้ึนประจํา 

• a Sunday paper 
• the evening news 

เมื่อพูดถึง เหตุการณ ครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว (ไมไดเกิดประจํา) ฝรั่งใช 's 
• yesterday's news 
• last Sunday's match 

A109 คําสรรพนาม relative (0): เชน myself, themselves  
1 reflexive pronoun คืออะไร 
reflexive pronoun คือคําพวก myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, 
yourselves, themselves  
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Reflexive แปลวา ท่ีสะทอนกลับ (เขาหาตนเอง) 
2 การใชงาน 
การใชงานที่พบบอยท่ีสุด คือเมื่อพูดถึง action ท่ีประธานและคนเดียวกับกรรม คือแปล himself วา เขาเอง 

• I cut myself shaving this morning (ไมใช I cut me. . .)  
• We got out of the water and dried ourselves. (ไมใช . . . dried us.)  
• I'm going to the shops to get myself some tennis shoes.  
• Talking to oneself is the first sign of madness. 

ในอีกหนึ่ง ฝรั่งใช reflexive pronoun ในกรณีท่ีแปล himself วา ของเขาเอง  
• His letters are all about himself.  
• I'm going to tell her a few facts about herself. 
• I love you for yourself not for your money. 

3 หลัง preposition 
หลัง preposition, ฝรั่งชอบใช personal pronoun เชน me, you แทน myself yourself ลองเปรียบเทียบ:  

• She took her dog with her. (ไมใช . . . with herself) แปลวา หลอนหาใครพาสุนัข
ไป (หาหมอ) ไมไดแลว เลยตองพามันไปเอง 

• She's very pleased with herself (หลอนกรุณาทําดวยตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีใหคนอื่นทําก็ได) 
4 การเนน emphatic 
คุณสามารถใช reflexive ตัวเนนประธาน และกรรม, เมื่อหมายถึง คนนั้นเปนผูทําเอง ไมใชใครอื่นอีกแลว ให
สังเกตวาแบบนี้ ไมตองมี preposition 

• It's quicker if you do it yourself  
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• The manageress spoke to me herself. 
• The house itself is nice, but the garden's very small.  
• I'll go and see the President himself if I have to. 

5 reflexive ที่ใชแทน personal pronoun 
ฝรั่งอาจใช reflexive แทน personal pronoun เชน like, but also และ except ซ่ึงความจริงแลว ถือวา ไม
จําเปน แตฟงดู ล่ืนหูกวา 

• These shoes are specially designed for heavy runners like yourself (ลื่น
หูกวา ... like you.) 

• Everybody was early except myself. (ลื่นหูกวา . . . except me.) 
และอาจใช reflexive เมื่อรวมถึงช่ือของผูพูดเอง 

• There will be four of us at dinner: Robert, Alison, Jenny and myself. 
(หรือ ... and l/me.) 

6 oneself 
by myself/yourself แปลวา ดวยตนเอง ตามลําพัง (without company) หรือ ไมมีใครชวย (without help) 

• I often like to spend time by myself. 
• 'Do you need help?' 'No, thanks. I can do it by myself.' 

7-selves กับ each other/one another 
ระวัง! ความแตกตางระหวาง selves กับ each other / one another (ดูหัวขอ C129)  

• They talk to themselves a lot. (แตละคนพูดในใจกับตนเอง)  
• They talk to each other a lot. (แตละคนคุยกันในกลุม) 
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8 own 
ในภาษาอังกฤษไมมี possessive reflexive ฝรั่งใช my own, your own (ดูหัวขอ C282) 

• I always type my own letters. (ไมใช . . . myself 's letters.) 

9 กริยาที่ไมนิยมใชในรูป reflexive 
กริยาบางตัว ถือวารูกันอยูแลว วาทําใหกับตนเอง ท้ังฝรั่งละคนไทยกตาม ตางไมใช reflexive ยกตัวอยางเชน 
อาบน้ํา (wash), แตงตัว (dress) โกนหนวด (shave) เปนตน 

• Do you shave on Sundays? (ไมใช Do you shave yourself on Sundays?) 
แตถาตองการใหแจมแจงแดงแจ ฝรั่งก็ใช reflexive เชน เด็กอาบน้ําใหตนเอง 

• She's old enough to dress herself now. 
• The barber shaves all the people in the town who don't shave 
themselves. 

• So does he shave himself or not? 
ส่ิงของบางอยาง เราถือวากระทําเองไมได จึงไมมีการใชในเชิงกระทําดวยตนเอง เชน ประตูเปดเองไมได ตองมี 
ส่ิงมีชีวิต หรือส่ิงไมมีชีวิต เชน ลม เปดให 

• Suddenly the door opened. (ไมใช Suddenly the door opened itself.) 
• His book's selling well. (ไมใช His book's selling itself well.) 

หรือรูอยูแลว วาหมายถึงใคร ก็ไมตองใสเชนกัน 
• Try to concentrate. (ไมใช Try to concentrate yourself.) 
• I feel strange. (ไมใช I feel myself strange.) 
• Hurry! (ไมใช Hurry yourself!) 
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� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ โครงสรางจําพวก The door o pened และ His book's selling well, ดูหัวขอ A020.3 

A110 คําสรรพนาม relative (1): เชน something that  
1 relative clause 
ประโยคยอยท่ีข้ึนดวย question word เชน who, which, where มักใชขยายคํานามหรือสรรพนาม 
(pronoun) เพื่อ identify คนหรือส่ิงของ, หรือใหขอมูลเพ่ิมเติม Clause พวกนี้เรียกวา 'relative clause' 

• Have you ever spoken to the people who live next door? 
• Those who have not yet registered should do so at once. 
• There's a program me on tonight which you might like. 
• He's got a job in a new firm, where they don't work such long hours.  

หรือฝรั่งอาจใช that เริ่มก็ได 
• Here's the book that you were looking for. 

2 relative pronoun 
เมื่อ who, whom ใชเริ่มตน relative clause, นักไวยากรณเรียกวา 'relative pronoun' Who, which และ 
that เปนไดท้ังประธานของกริยาใน relative clause Who หมายถึงคน และ which หมายถึงส่ิงของ สวน that 
เปนไดท้ังคนและส่ิงของ 

• What's the name of the tall man who just came in? (ไมใช . . . the tall 
man which. . .) 

• It's a book which will interest children of all ages. (ไมใช . . . a book who 
). 

• The people that live next door keep having all-night parties. 
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• These are the keys that open the front and back door.  
ฝรั่งใช who, whom, which และ that ใชเปนกรรมของกริยาใน relative clause ในภาษาพูดแบบกันเอง ฝรั่ง
จะใช who เปนกรรม แตถาในภาษาเขียน เขาจะใช whom, ซ่ึงมีไมกี่รูปแบบ (สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A111) 

• He's married somebody who I really don't like. (ไมเปนทางการ) 
• He has married somebody whom I really do not like. (formal) 
• I gave him an envelope, which he put in his pocket at once. 
• Here are the papers that you were looking for. 

3 relative ที่เปน when, where และ why 
เมื่อฝรั่งใช where กับ relative clause หลังคํานาม เพื่อบอกเวลา และสถานที่ ใชคลาย ๆ กับ at/on which 

• I'll never forget the day when I first met you.(= . . . the day on which . 
. .) 

• Do you know a shop where I can find sandals? (= . . . a shop at which . . 
.)  

ฝรั่งใช why ในทํานองเดียวกันหลังเหตุผล 
• Do you know the reason why she doesn't like me? (= . . . the reason for 
which . . .) 

4 สรรพนามที่เปนกรรม ละได 
ใน relative clause บางพวก (ดูหัวขอ A111), ฝรั่งละ object pronoun ได เชนการละ that ในตัวอยาง
ตอไปนี้ 

• She's somebody I really can't stand. (= . . . somebody that . . .) 
• Here are the papers you were looking for. (= . . . the papers that. . .) 
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5 การใช relative pronoun ซ้ํา 
ผมกําลังพูดถึง relative pronoun ท่ีทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัก แตเปนประธานของประโยครอง หรือ
กรรมของทั้งประโยคหลักและรอง แตประเด็นคือ แมวาจะทําหนาที่ 2 อยาง แตใหคุณใสไปแคครั้งเดียว ใหสังเกต
ดวยวา โดยมากมักทําหนาที่คลาย ๆ conjunction ลองเปรียบเทียบ: 

• He's got a new girl-friend. She works in a garage. 
• He's got a new girl-friend who works in a garage. (ไมใช . . . who she 

works in agar age.) 
• This is Mr Rogers. You met trim last year. 
• This is Mr Rogers, whom you met last year. (ไมใช . . . whom you met him 

last year.)  
• Here's an article. It might interest you. 
• Here's an article which might interest you. (ไมใช . . . which it might 

interest you.) 
• I've found the car keys. You were looking for them. 
• I've found the car keys which you were looking for. (ไมใช . . . which you 

were looking for them.) 
6 whose 
whose เปนคํา possessive relative, คือใชเปนคําที่แสดงความเปนเจาของหนาคํานาม อาจแทนที่ไดดวย 
his/her/its รายละเอียดดูหัวขอ A112 
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• I saw a girl whose hair came down to her waist. (ไมใช . . . whose her 
hair came down . . .) 

7 ถาอางถงึทัง้ประโยค ใช which 
whichธ what, that อางถึงคํานามตัวเดียวไดเหมือนกัน แต which ใชอางทั้งประโยคก็ยังได ขณะที่ what, that 
อางทั้งประโยคไมได 

• He got married again a year later, which surprised everybody. (ไมใช . . ., 
what/that surprised everybody`.) 

• She cycled from London to Glasgow, which is pretty good for a woman 
of 75. (ไมใช She cycled..., what/that is pretty good...) 

• I was impressed by the way in which she did it. (ไมใช I was impressed 
by the way how she did it.) 

8 การแทรกระหวาง คํานาม กับ relative pronoun 
ปกติ relative pronoun ตองตามคํานามที่มันขยาย 

• The idea which she put forward was interesting. (ไมใช The idea was 
interesting which she put forward.) 

• I rang up Mrs Spencer, who did our accounts. (ไมใช I rang Mrs 
Spencer up, who did our accounts.)  

แตฝรั่งอาจใช วลีบรรยายลักษณะของคํานามนั้น เขาไปคั่นไดกอนตามดวย relative pronoun ซ่ึงขยายคํานมนั้น
อีกตอ 

• I rang up Mrs Spencer, the Manager's secretary, who did our 
accounts. 
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� สําหรับการใชงาน what และ how ใน nominal relative clauses, ดูหัวขอ A113 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ relative clauses และ pronoun, ดูในหัวขอถัดไป  

� สําหรับการใชในแงอื่น ๆ ของ question-word clause, ดูหัวขอ A128.5 

A111 คําสรรพนาม relative (2): แบบเจาะจงกับไมเจาะจง 
1 แบบเจาะจงคืออะไร 
relative clause บางตัวทําหนาที่ ช้ีลงไปวา เปนอันไหนกันแน นักไวยกรณเรียก relative clause พวกนี้วา 
‘identifying', 'defining’ หรือ ‘restrictive' relative clause 

• What's the name of the tall man who just came in?  
• Is that your car that's parked outside?  
• Paris is a city I've always wanted to visit.  
• People who take physical exercise live longer.  
• Have you got something that will get ink out of a carpet?  

สวน relative clause ท่ีเหลือ ไมทําหนาที่ช้ีชัด นักไวยากรณ เรียกแบบนี้วา 'non-identifying', 
'non-defining’ หรือ ‘non-restrictive' relative clause ใหคุณสังเกตวามีการใช comma ดวย 

• This is Ms Rogers, who's joining the firm next week.  
• In 1908Ford developed his Model T car, which soldfor$500.  

เหตุท่ีผมตองแบง เพราะวา มันมีการใชไวยากรณท่ีตางกัน (ไมใชแบงกันเลน ๆ สนุก ๆ ) ขอสังเกตจาก
ประสบการณคือแบบหลังคือ non-identifying clause ซ่ึงเวลาเขียนตองมี comma จะดูเปนทางการกวา ใช
บอยในภาษาเขียน 
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2 วิธีพูดและวิธีเขียน 
ฝรั่งใช Identifying relative clause ตามหลังคํานามที่มันขยาย, โดยไมมีอะไรค่ัน ถาเปนภาษาพูดก็คือ พูด
ตอเนื่องกันไป ไมตองเวนชวง ดังนั้นในภาษาเขียนก็ไมตองมี comma เหตุผลก็คือ คํานามคํานั้นไมสมบูรณ ไม
เขาทา ถาไมมี relative clause ดังกลาว คือ มันจําเปนตองมีนั่นเอง, สวนแบบ Non-identifying clause ก็ตรง
ขามกัน คือตองเวนวรรคการพูด และภาษาเขียนตองมี comma ลองเปรียบเทียบ:  

• The woman who does my hair has moved to another hairdresser's.  
• Dorothy, who does my hair, has moved to another hairdresser's. 
• She married a man that she met on a bus.  
• She married a very nice young architect from Bangkok, whom she met 
on a bus. 

ระวัง! ลองดูประโยคตอไปนี้ ท่ีผมเอา identifying clause ออก คุณจะไดเขาใจวา มนัไมเขาทาอยางไร 
• The woman has moved to another hairdresser's. (Which woman?) She 

married a man. 
เมื่อ non-identifying clause อยูหลังช่ือ และอยูตนประโยค, ตองมี comma 2 ตัวครอบมันไวเสมอ 

• Dorothy, who does my hair, has moved . . . (ไมใช Dorothy, who does my 
hair has moved . . .) 

3 ใชกับ that 
ฝรั่งใช that เปนตัวเริ่ม relative pronoun ใน identifying clause เพื่อช้ีเจาะจงลงไป โดยผมใหขอสังเกตวา 
เขาใชบอยในรูปแบบที่ไมเปนทางการ สวนใน non-identifying clause, ฝรั่งจะใช which, who และอื่น ๆ 
ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you got a book that's really easy to read? (หรือ . . . which is . . .)  
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• I lent him 'The Old Man and the Sea', which is really easy to read. 
(ไมใช I lent him 'The Old Man and the Sea', that is really easy to read.) 

• Where's the girl that sells the tickets? (หรือ . . . who sells . . .) This is 
Naomi, who sells the tickets. (ไมใช This is Naomi, that sells the tickets.) 

4 การใช all that, only. . . that 
โดยเฉพาะหลังตัวบอกปริมาณ (quantifier) เชน all, every(thing), some(thing), any(thing), no(thing), 
none, little, few, much, only, และอยูหลังข้ันสูงสุด 

• Is this all that's left? (ลื่นหูกวา . . . all which is left?) 
• Have you got anything that belongs to me? (นิยมมากวา. . . anything which 

. . .) 
• The only thing that matters is to find our way home. 
• I hope the little that I've done has been useful. 
• It's the best film that's ever been made about madness. 

ระวัง! หามใช what ในแงนี้ (ดูหัวขอ A113) 
• All that you say is certainly true. (ไมใช All what, you sat . . .) 

5 การเลือกใชระหวาง who กับ whom 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งอาจใช Who เปนกรรมก็ได สวนเปนทางการ เขาจะใช Whom 

• The woman who I marry will have a good sense of humour. (เมื่อใชประกาศ
เปนทางการจะกลาววา: The woman whom I marry. . .)  

ใน non-identifying clause (ซ่ึงมักเปนทางการ), เมื่อเอามาใชแบบไมเปนทางการ ฝรั่งอาจจะใช who ก็ได 
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• In that year he met Rachel, whom he was later to marry. (หรือ . . . 
Rachel, who he was later to marry. - informal) 

6 การละสรรพนามที่เปนกรรม 
ใน identifying relative clause, ฝรั่งมักละ object pronoun, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ สวนใน 
non-identifying clause (มักใชเปนทางการอยูแลว), คุณจะละ object pronoun ไมได ใหลองเปรียบเทียบ:  

• If eel sorry for the man she married. 
• She went to work with my brother, whom she later married. (ไมใช She 

went to work with my brother, she later married.) 
• What did you think of the wine we drank last night? 
• I poured him a glass of wine, which he drank at once. (ไมใช I poured 

him a glass of wine, he drank at onec.) 
� สําหรับการละ when, where และ why, ดูหัวขอ A114.3 

7 ตําแหนงของ preposition 
preposition อาจมากอน relative pronoun (ซ่ึงเปนทางการกวา) หรือวางไวทายสุดของ relative clause (ไม
เปนทางการ) ลองเปรียบเทียบ:  

• He was respected by the people with whom he worked. (เปนทางการ)  
• He was respected by the people (that) he worked with. (ไมเปนทางการ)  
• This is the room in which I was born. (เปนทางการ)  
• This is the room (that) I was born in. (ไมเปนทางการ)  

ระวัง!! หามใช who และ that หลัง preposition แบบนี ้
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• . . . the people with whom he worked. (ไมใช . . . the people with 
who/that he worked.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ preposition ท่ีอนุญาตใหวางทายประโยคได, ดูหัวขอ A095 

� สําหรับ tense ของ identifying clause, ดูหัวขอ A029 

A112 คําสรรพนาม relative (3): การใช whose  
1 ผูเปนเจาของ (สรรพนามที่แสดงความเปนเจาของ) 
whose แปลวา ผูเปนเจาของ เปนคําสรรพนามที่ใชเปนคําที่แสดงความเปนเจาของ หนาคํานาม (relative 
possessive) เชนเดียวกับ his, her, its และ their โดยที่มันอาจหมายถึงคนหรือส่ิงของ ใน relative clause, 
นอกจากนี้ whose + คํานาม เปนไดท้ังประธานและกรรมของกริยา หรือกรรมของ preposition 

• I saw a girl whose beauty took my breath away. (ประธาน) 
• It was a meeting whose purpose I did not understand. (กรรม) 
• Michel Croz, with whose help Whymper climbed the Matterhorn, was 

one of the first professional guides. (กรรมของ preposition คือ เปนเจาของความ
ชวยเหลือแก Whymper) 

• I went to see my friends the Forrests, whose children I used to look 
after when they were small. (กรรมของ preposition หมายถึงผูเปนเจาของเด็ก ๆ ) 

อยางที่เห็นวา whose ใชไดกับทั้ง identifying และ non-identifying clause 

2 of which; that... of 
แทนที่จะใช whose, ฝรั่งอาจใช of which หรือ that. . . of (เปนทางการนอยกวา) โดยใชแทนส่ิงของ ซ่ึงลําดับ
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คําที่ผมเห็นบอยคือ คํานาม + of which หรือ that. . . of; but of which. . . + คํานาม ใหลองเปรียบเทียบวิธี
พูด 4 แบบดังตอไปนี้ 

• He's written a book whose name I've forgotten. 
• He's written a book the name of which I've forgotten. 
• He's written a book that I've forgotten the name of (it) 

ฝรั่งอาจยาย of มาไวหนา which จึงเขียนใหมไดเปน 
• He's written a book of which I've forgotten the name. 

ฝรั่งมักไมใช คํานาม + of whom ในการแสดงความเปนเจาของ 
3 only ใชเปน determiner 
คําวา whose ใชเปนคําเปนความเปนเจาของหนาคํานาม ถาเปนกรณีอ่ืน ๆ แลวฝรั่งจะใช of which/whom หรือ 
that. . . of แทน ลองดูตัวอยางนี:้ 

• He was married to a singer of whom you may have heard. ซ่ึงมาจากหรือ . . . 
that you may have heard of (her name).: (ไมใช . . . a singer whose you 
may have heard เพราะนักรองไมไดเปนเจาของตัวคุณ) 

4 การทําใหเปนทางการ 
ประโยคที่มี whose ทําใหดูหนักแนนและเปนทางการมาก; ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ หรือภาษาพูด ฝรั่ง 
เปลี่ยนโครงสราง ไปใช With เปนตัวเช่ือมแทน (ดูหัวขอ C379) 

• I've got some friends with a house that looks over a river. (เปนการทางนอย
กวา และฟงงายกวา . . . whose house looks over a river.) 
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• You know that girl with a brother who drives Mercedes Benz? (เปนการทาง
นอยกวา และฟงงายกวา. . . whose brother drives Mercedes Benz?) 

• She's married to the man over there with the enormous ears. (ลื่นหูกวา . . 
. the man over there whose ears are enormous.) 

� สําหรับ whose ในประโยคคําถาม, ดูหัวขอ C374 

A113 คําสรรพนาม relative (4): การใช what และ ตัวอื่น ๆ 
1 what: ความหมายและการใชงาน 
ฝรั่งไมไดใช what ตามหลังคํานาม แบบ that หรือ which เขาใชเปน คํานาม + relative pronoun, โดยแปลวา 
'the thing(s) which' 

• What she said made me angry.  
• I hope you're going to give me what I need.  

ประโยคที่ขึ้นดวย what ไมวาเปนประธานหรือกรรมก็ตาม, นักไวยากรณเรียกวา 'nominal relative clause' 
� สําหรับ กริยาหลัง what วาจะใชเปน เอกพจน หรือพหูพจน (เชน What we need most จะใช is หรือ are books), ดู
หัวขอ B006 

2 แบบที่หามใช what 
What ใชในความหมายที่วา 'the thing(s) which' เทานั้น หามไมใชเปน relative pronoun แบบปกติ ซ่ึงวาง
หลัง คํานาม หรือ pronoun.  

• We haven't got everything that you ordered. (ไมใช . . . everything what. 
. .  
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• The only thing that keeps me awake is coffee. (ไมใช The only thing 
what. . .)  

ในการหมายถึงทั้งประโยค ฝรั่งใช which, ไมใช what  
• Sally married George, which made Paul very unhappy. (ไมใช . . . what 

made Paul very us happy:) 
3 การใช what เปนคําแสดงความเปนเจาของ 
What มักใช เปน คําที่แสดงความเปนเจาของ + คํานาม ใน nominal relative clause 

• What money he has, comes from his family. เพราะมาจาก The money 
which he has, comes from his family. 

• I'll give you what help I can. (เพราะมาจาก I'll give you any help that I 
can.) 

4 nominal relative ตัวอื่น ๆ  
nominal relative ตัวอื่น ไดแก whatever, whoever, whichever, where, wherever, when, whenever 
และรวมไปถึง how ใชสังเกตวา ฝรั่งเขาเขียนติดกันนะครับ ไมใชเขียนแยกเปน which ever 

• Take whatever you want. (= . . . anything that you want.)  
• I often think about where I met you. (= . . . the place where . . .)  
• We've bought a cottage in the country for when we retire. (= . . . the 
time when . . .)  

• Whenever you want to come is fine with me. (= Any day that. . .)  
• Look at how he treats me. (= . . . the way in which . . .) 
� สําหรับรายละเอียดของการใช whoever, whatever และคําอื่น ๆ ที่ลงทายดวย -ever, ดูหัวขอ C373 
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� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับประโยคที่มี how, ดูหัวขอ C187 

5 ภาษาโบราณ: การใช who กับ that which 
ในภาษาสมัยกอน ซ่ึงคุณอาจไปพบในวรรณกรรม, นักประพันธอาจใช who เปน nominal relative, แปลวา 
'whoever', 'anybody who’ หรือ ‘tine person(s) who' แตพูดแลว จะไมคอยลื่นหูนัก สําหรับคนสมัย
ปจจุบัน  

• Who steals my purse steals trash. (Shakespeare, Othello) (ถาเปนคนปจจุบัน
จะใชวา: Whoever /Anybody who . . .)  

that which ก็ใชเชนเดียวกับ what ซ่ึงก็ดูโบราณ เชนกัน 
• We have that which we need. (คนปจจุบันจะใชวา: We have what we need.) 
� สําหรับการใชในแงอื่นของประโยคท่ีมี question-word, ดูหัวขอ A128.5 

A114 คําสรรพนาม relative (5): การใชงานขั้นสูง  
1 การใช some of whom, none of which 
ในประโยคที่เปน non-identifying การใชคํานําหนานามที่บอกปริมาณ (quantifying determiner) เชน 
some, any, none, all, both, several, enough, many และ few มักใชเปน with of whom, of which 
และ of whose โดยที่คําเหลานั้นมักมากอน of which/whom/whose, แตบางครั้งในภาษาที่เปนทางการ ก็มาที
หลัง ลองดู 

• They picked up five boat-loads of refugees, some of whom had been at 
sea for several months. (หรือภาษาทางการใช . . . of whom some. . .) 
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• We've tested three hundred types of boot, none of which is 
completely waterproof (ภาษาทางการใช... of which nope...) 

• They've got eight children, all of whom are studying music. (ภาษาทางการ
ใช . . . of whom all are studying. . .) 

• She had a teddy-bear, both of whose eyes were missing.  
ฝรั่งใชโครงสรางเดียวกันนี้กับการบอกปริมาณ และอันดับหนึ่ง สอง อันดับสุดทาย 

• a number of whom (ซ่ึงเปนจํานวนมาก) 
• three of which  
• half of which  
• the majority of whom  
• the youngest of whom 

2 การใช which เปนคํานําหนานาม 
which มักใชเปน คํานําหนานามใน relative clause, กับคํานามโดยการย้ําความหมายที่มากอนหนา ฝรั่งถือวา
โครงสรางนี้คอนขางเปนทางการ, ท่ีผมพบบอยคือในวล ีin which case และ at which point 

• She may be late, in which case we should/ought to wait for her. 
• He lost his temper, at which point I decided to go home. 
• He was appointed Lord Chancellor, in which post he spent the rest of 

his life. 
• He spoke in Greek, which language I could only follow with difficulty. 

3 การละ หรือใช that แทนทีค่ําวา where, when 
หลังคํานามที่บอกเวลา, ฝรั่งมักแทนที่ดวย that หรือในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ก็ละไวก็ได 
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• Come and see us any time (that) you're in town. 
• I'll never forget the day (that) we met. 
• That was the year (that) I first went abroad.  

เชนเดียวกับ where หลัง somewhere, anywhere, everywhere, nowhere และ place ท้ังนี้ใชหลังคําวา 
place ตรง ๆ เทานั้น ไมใชคําอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเปนสถานที่ ลองดูตัวอยาง  

• Hare you got somewhere (that) I can lie down for an hour? 
• We need a place (that) we can stay for a few days. (แตไมใช We need a 
house we can stay for a few days.)  

หลังคําวา way, ฝรั่งอาจละ in which หรือแทนดวย that ก็ได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ 
• I didn't like the way (that) she spoke to me. 
• Do you know a way (that) you can earn money without working?  

หลังคําวา why จะละ หรือแทนดวย that ไดเชนกัน 
• The reason (that) you're so bad-tempered is that you're hungry. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ place, ดูหัวขอ C285 

� สําหรับ way ดูหัวขอ C365 

� สําหรับ reason, ดูหัวขอ C296 

4 relative + infinitive 
เมื่อคํานาม หรือสรรพนามเปนกรรมของ infinitive ท่ีตามมา, ฝรั่งจะไมใช relative pronoun 

• I can't think of anybody to invite. (ไมใช . . . anybody whom to invite.)  
ยกเวนในโครงสรางที่มีช่ือวา preposition structure 
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• We moved to the country so that the children would have a garden in 
which to play. 

• He was miserable unless he had neighbours with whom to quarrel. 
ในการพูดในความหมายเดียวกับประโยคขางตน ในภาษาที่เปนทางการ, ฝรั่งจะใช infinitive + preposition 
โดยไมมี relative pronoun 

• . . . so that the children would have a garden to play in. (ไมใช ... which 
to play in.) 

• . . . unless he had neighbours to quarrel with. (ไมใช . . . whom to quarrel 
with.) 

5 รูปแบบที่ใชในขอตกลง 
ประโยคที่เปน relative clause มักมีบุคคลที่ 3 เขามาเกี่ยวของ เชน I who . . ., you who . . . หรือ we who . 
. . และมักใชในกรณีท่ีเปนทางการ เชน พิธีการในวันทหารผานศึก อาจมีการพูดวา 

• You who pass by, tell them of us and say ‘For their tomorrow we gave 
our today‘. 

relative clause ก็อางบุรุษที่หนึ่ง และสองใช ในประโยคแบบที่เรียกวา cleft sentence (รายละเอียดของ
ประโยค ดูหัวขอ A156) แตรูปกริยาที่ตามมา ตองใชโดยถือวาประธานเปนบุรุษที่สาม, รูปแบบนี้มักพบบอยใน
รูปแบบที่ไมเปนทางการนัก 

• It's me that's responsible for the organization. (รูปที่เปนทางการคือ It is I 
who am responsible . . .) 

• You're the one that knows where to go. (ไมใช ... the one that know. . .) 
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6 reduced relative clause (การลดรูป) 
ฝรั่งใชกริยาชองหนึ่ง หรือ participle แทน relative pronoun หรือแมแตตัวกริยาเอง 

• Who's the girl dancing with your brother? (= . . . who is dancing with 
your brother?) 

• Anyone touching that wire will get a shock. (= . . . who touches. . .) 
• Half of the people invited to the party didn't turn up. (= . . . who were 

invited . . .) 
• I found him sitting at a table covered with papers. (= . . . which was 

covered with papers.) 
โครงสรางแบบลดรูปนี้ อาจใชกับ available (adj.) หรือ possible (adj.) ก็ได 

• Please send me all the tickets available. (= . . . that are available.) 
• Tuesday's the only date possible. 

7 การละประธาน 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งอาจละประธานที่เปน relative pronoun หลังคําวา there is ก็ได 

• There's a man at the door wants to talk to you. 
8 relative clause หลังวลีนามที่ indefinite 
ปญหาคือ คําวา a car, some nurses/friends เปนไดท้ัง identifying และ non-identifying จะเลือกใชแบบ
ไหนก็ได ท้ังนี้ใหความหมายที่ตางกันเล็กนอย 

• He's got a new car that goes like a bomb. หรือ He's got a new car, which 
goes like a bomb. 
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• We became friendly with some nurses that John had met in Paris. หรือ 
We became friendly with some nurses, whom John had met in Paris. 

ในประโยคแบบ non-identifying, ฝรั่งชอบใช who และ which เปนตัวเช่ือม 
• She passed the letter to Moriarty, who passed it on to me. (= . . . and 
he passed it on . . .) 

• I dropped the saucepan, which knocked over the eggs, which went all 
over the floor. (= . . . and it knocked . . . and they went. . .) 

• I do a lot of walking, which keeps me fit. (=... and this keeps me fit) 
10 relative clause ที่ม ีindirect statement 
การรวมระหวาง relative clause กับประโยคแบบ indirect statement เชน I know /said /feel /hope 
/wish (that) . . ., ฝรั่งใชแบบตอไปนี้ ซ่ึงอาจละ relative pronoun ก็ได 

• We're going to meet somebody (who/that) I know (that) you'll like. 
• It's a house (which/that) we feel (that) we might want to buy. 
• That's the man (who/that) I wish (that) I'd married.  

ระวัง! คุณตองละ conjunction คือ that ตัวท่ีสอง ถา relative pronoun เปนประธาน 
• This is the woman (who/that) Ann said could show us the church. (ไมใช 

This is the woman (who/that), Ann said that could show us. . .) 
คุณอาจไปพบวาฝรั่งบางคนใช whom แทนประธาน ซ่ึงผมถือวาไมถูกตอง เพราะฝรั่งนี้นกพวกนี้ไมเขาใจหลัก
ไวยากรณ เพียงแคมองวา มันอยูทาย ๆ ประโยค เลยใช whom แทน 

• This is a letter from my father, whom we hope will be out of hospital 
soon. (ท่ีถูกคือ . . . who we hope will be out. . .)  
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คุณอาจนํา Relative clause ใชรวมกับ if-clause ก็ได เชน 
• I am enclosing an Application form, which I should be grateful if you 
would sign and return. 

11 a car that I didn't know how fast it could go 
ปกติไมมีการใช relative clause กับ question word ยกเวน ในภาษาพูด หรือการเขียนอยางไมเปนทางการ 

• I've just been to see an old friend that I'm not sure when I'm going to 
see again. (ท่ีเปนทางการตองเติม that เปน I've just been to see an old friend 
that I'm not sure that when I'm going to see again.) 

• There's a pile of washing-up in the kitchen that I just don't know how 
I'm going to do.  

ประโยคตอไปนี้ผมถือวา ไมถูกตองเพราะ relative pronoun ไมใชประธานของ relative clause แตฝรั่งก็ใช
ในภาษาพูด 

• I was driving a car that l didn't know how fast it could go. 
• It's ridiculous to sing songs that you don't know what they mean. 
• There's a control at the back that l don't understand how it works. 
• There's still one kid that l must find out whether she’s coming to the 

party or not 
12 กรรมซ้ํากัน 
บางครั้ง relative pronoun ทําหนาที่เปนกรรมของกริยาสองตัวในคราวเดียว โดยตามดวย before . . . doing, 
after . . . doing หรือ without... doing. 
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• We have water that it's best not to drink before boiling (หรือ . . . boiling 
it.) 

• I'm sending you a fetter that I want you to destroy offer reading 
(หรือ . . . after reading it.) 

• He was somebody that you could like without admiring (หรือ ... admiring 
him.) 

คําสรรพนาม: ใช it เปนกรรมเริม่ตน A116 

A115 คําสรรพนาม: ใช it เปนประธานเร่ิมตน (1)  
1 ใชเปนตัวเร่ิมประโยค 
ฝรั่งมักใช it + be + adjective/noun complement เพื่อทําใหลื่นห ู

• It's nice to talk to you. (ลื่นหูกวา To talk to you is nice.)  
• It's important to book in advance.  
• It's my ambition to run a three-hour marathon.  
• It upsets me to hear people arguing all the time.  
• It was good of you to phone. 

it สามารถใชเปน preparatory subject ของ for + infinitive (to do something, สําหรับ infinitive ดู
หัวขอ A075) 

• It will suit me best for you to arrive at about ten o'clock. 
• It's essential for the papers to be ready before Thursday. 
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2 ใชเปนประธานของประโยค 
ฝรั่งใช it แทน (หมายถึง) ประโยคยอยท่ีตามมา เพราะตองการยายสวนที่เปนขาวสําคัญ ไปไวดานหลังของ
ประโยค (ใหคนฟงต้ังตัวติดกอน) 

• It is said that only three people in the world can understand his 
theory. (ทฤษฎี Specific Relativity วิทยานิพนธของ Albert Einstein ไดตีพิมพกวา
100ภาษา ภายในเวลา5ป แตมีคนเขาใจอยูแคสามคน คือ 1.นักฟสิกสรุนพี่ 2.อาจารยท่ีปรึกษา 3.ตัว 
Einstein เอง) 

• It's probable that we'll be a little late.  
• It doesn't interest me what you think.  
• It's surprising how many unhappy marriages there are. 
• It's exciting when a baby starts talking.  
• It seems that he forgot to buy the tickets. 
• It's essential that she should tee told immediately. 
� สําหรับ รายละเอียดของโครงสรางที่มี should, ดูหัวขอ C311 

� สําหรับการใชงาน subjunctive เก่ียวกับ necessity และ importance, ดูหัวขอ A156 

3 ประธานที่เปน กริยา–ing (gerund) 
ในภาษาไมเปนทางการ ฝรั่งอาจใช it เปน preparatory subject ของ กริยา –ing (gerund) 

• It was nice seeing you. 
• It's crazy her going off like that. 
• It's worth going to Wales if you have the time. 
• It's no use trying to explain - I'm not interested. 
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• It surprised me your not remembering my name. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางของ worth, ดูหัวขอ C380 

� สําหรับการใช there เปน preparatory subject กับ any/no use, ดูหัวขอ C347.2 

4 it takes . . . to do (infinitive) 
ฝรั่งใชโครงสรางนี้ เมื่อพูดถึงส่ิงที่ตองเสียไปเพื่อใหเกิดข้ึน หรือใหไดมา (ดูหัวขอ C339) 

• It took me months to get to know her. 
• How long does it take to get to London from here? 

it ….as if หรือ it….as though 
ฝรั่งใช it ….as if หรือ it….as though แปลวา มันจะ… ถา …. 

• It looks as if we're going to have trouble with Ann again. 
• It's not as if this was the first time she's been difficult. 
• It will be a pity if we have to ask her to leave. But it looks as though 

we may have to. 
6 การตอบเนนวาเปนใคร: 'cleft sentences' 
ฝรั่งใช it เพื่อเนน วาเปนใคร (cleft sentences) มักไปกับ who และ that-clauses  

• It was my aunt who took Peter to London yesterday, (ปาตางหาก ไมใชแมฉัน 
เนนไปที ่my aunt) 

• It was Peter that my aunt took to London yesterday, (ไมใช Beter แตเปน 
Peter) 

� สําหรับรายละเอียดของโครงสรางแบบน้ี (cleft sentence), ดูหัวขอ A156 

� สําหรับ 'impersonal' it ในประโยคอยาง It's raining ดูหัวขอ A098.7  

� สําหรับโครงสรางถูกกระทํา ท่ีมี it เปน preparatory subject, ดูหัวขอ A151 
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� สําหรับ it ที่เปน 'preparatory object', ดูหัวขอถัดไป 

A116 คําสรรพนาม: ใช it เปนประธานเร่ิมตน (2)  
1 ระหวาง infinitive หรือ clause object 
เมื่อกรรมของกริยาเปน infinitive clause ท่ีมี adjective complement หรือ noun complement (ถาไม
เขาใจ ก็ไมแปลก ใหอานตัวอยางเลย) 
Subject + verb + it + complement + infinitive / clause 

• I find it difficult to talk to you.  
• My blister made it a problem to walk.  
• I thought it strange that she hadn't written.  
• George made it clear what he wanted. 

ระวัง! หามใชโครงสรางนี้ เมื่อไมมี complement หลังกริยา 
• I cannot bear to see people crying (ไมใช I cannot bear it to see people 

crying.) 
• I remember that we were very happy. (ไมใช I remember it that. . .) 

ยกเวนสํานวน I like/love/hate it when . . . 
• I love it when you sing. 

และสํานวน I assume that . . .  
• I take it that you won't be working tomorrow. 
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2 กรรมที่เปน กริยา–ing + complement 
โครงสรางนี้ ใชกับกรรมที่เปน กริยา–ing  

• I find it interesting talking to you. 
3 if-clauses 
it ใชเปน preparatory object ของ if-clause หลัง would appreciate 

• I would appreciate it if you would keep me informed. (ไมใช I would 
appreciate if you would . . .) 

4 owe กับ leave 
ระวัง! โครงสราง owe it to somebody to . . . และ leave it to somebody to. ..  

• We owe it to society to make our country a better place.  
• I'll leave it to you to decide. 
� สําหรับการใช it เปน preparatory subject, ดูหัวขอ A115 กอนหนาน้ี 

A117 คําสรรพนาม: การใชคําอื่นแทนคําเดิม 
1 คําแบบไหนที่ใชแทนได  
ในภาษาอังกฤษ เขาถือวาคนฉลาดตองไมใชคําเดิม ฝรั่งจึงตองเปล่ียนเปนคําอ่ืนแทน เชน it, that, one, do, 
there, so 

• She folded the letter and put it away in a drawer. (=... put the letter 
away...)  

• 'How about a swim? "I'd like that.' (= . . . 'I'd like a swim.' )  
• 'What sort of cake would you like? "One with lots of cream.'  
• 'Joe thinks it's time to go. "I do too.' 
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• 'Let's meet at the station.' 'OK, see you there.'  
• Do you think we'll win?' I hope so.' 

ระวังวา ฝรั่งจะใช Substitute word ก็ตอเมื่อ อานหรือฟงแลวใหความหมายที่ชัดเจน  
• Those look nice. Can I have one?  
• Isn't she beautiful! 
� สําหรับโครงสรางท่ีละได โดยไมตองแทนที่เลย ('ellipsis'), ดูหัวขอ B062-B067 

� สําหรับการใชคําเดิมซํ้า, ดูหัวขอ A118 

2 pronoun 
Pronoun คือสรรพนาม คือคําที่ใชแทนคํานาม หรือวลีนาม เชน she, it (ดูหัวขอ A099) 
reflexive pronoun เชน himself herself (ดูหัวขอ A109) 
possessive pronoun เชน her, theirs (ดูหัวขอ A090) 
relative pronoun เชน who, that (ดูหัวขอ A110) 
interrogative pronoun เชน what, who (ใชแทนตัวท่ีไมรูในคําถาม -ดูหัวขอ A128) 
demonstrative pronoun เชน this/that/these/those (ดูหัวขอ C349) 
indefinite pronoun เชน somebody (ดูหัวขอ C325) และ one (ใชแทนนามนับได -ดูหัวขอ C273) 

• Liza went home because she was tired.  
• He's started talking to himself again.  
• Look at Mary with her new boyfriend.  
• You ought to meet the people who live next door.  
• What happened?  
• Can I have a look at that?  
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• I'd like somebody to help me. 
3 do ที่แปลวา ทํา 
คุณอาจใช do so และ do it/that แทนกริยาไดดวย สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C120 

• I asked him to give me a contract, but he wasn't prepared to do so. 
• 'Could you fix my bike? "I'll do it at once.'  

เมื่อ do แปลวา ทํา (กริยาแท) ชาวอังกฤษถือวาตองเติม do ขณะที่ชาวอเมริกันชอบละ do (ดูหัวขอ C119) 
• Do you think Phil will come?' 'He might do.' (US . . . 'He might.)  

4 การแทนดวย adverbial กับ adjectival substitute 
there และ then เปนคําขยาย adverb ของสถานที่ และเวลาได 

• 'Let's meet at the station.' 'OK, see you there.' 
• 'I got married in 1986.' 'How old were you then?'  

question word เชน where, when, how และ why เปน substitute ของตัวท่ีไมรู (unknown adverbial 
expression) - สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A128 

• Where did you hide the chocolates?  
Such และ so แปลวา อยางที่บอก หรือ of the kind already mentioned/perceived สําหรับรายละเอียดดู
หัวขอ C316 และ C332 

• Such a plan would be disastrous. 
• I didn't realize you were so ill.  

อาจใช So แทน adjective ก็ได 
• The weather is stormy, and will remain so through the weekend. 
• 'Is she still depressed?' 'Less so than yesterday.' 
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5 การแทนทัง้อนุประโยค (ทั้ง cause) 
อาจใช so หรือ not แทนทั้งอนุประโยค (Cause) ในบางกรณี สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C317, C318 และ 
C192.12 

• 'You're in big trouble.' 'Who says so?' 
• 'Have we got enough bread?' 'I think so.' 
• 'We're not going to be in time.' 'No, I suppose not.' 
• I may be free this evening. If so, I'll come round and see you. 

6 การแทนดวยกริยาชวย 
กริยาชวยก็ใชแทนทั้งกริยาหลัก และกรรมได เรียกวา ellipsis: ดูหัวขอ B066 

• 'Give my love to Granny.' I will.' 

A118 คําสรรพนาม: หลักการกลาวคําเดิมซํ้า  
1 การหลีกเลี่ยงการกลาวซํ้า 
ในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งถือวาการกลาวซํ้าเปนวิธีท่ีเด็กอนุบาลหรือคนปญญาออนใชกัน (ขณะที่คนจีน เขาถือวาการ
กลาวซํ้า ใชน้ําเสียงที่เพราะแบบกลอน นักศึกษาจีนที่ฉลาดเลยกลายเปนคนปญญาออน ในสายตาฝรั่งมามากตอ
มากแลว) คุณตองระวังใหดี อยากลาวซํ้า ยกเวนถากลัวผูอานจะสับสน จึงกลาวซํ้าเปนระยะได 
2 การแทนดวยสรรพนาม 
เมื่อฝรั่งพูดถึงคํานามซํ้า เขาก็ใชสรรพนามแทน โดยปรับใหใกลเคียง เชน heหรือ she 

• 'What's Rachel doing here?' 'She wants to talk to you.' (ไมใช . . . 
'Rachel wants to talk to you.') 
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• We got that cat because the children wanted it. (ไมใช We got that cat 
because the children wanted that cat.)  

• Dad's just cut himself shaving. (ไมใช Dad's just cut Dad sharing)  
• Barbara got her handbag stolen on the bus. (ไมใช Barbara got 
Barbara's handbag stolen . . .) 

ท่ีตองเตือนคนไทยก็คือ คํากริยาก็มี สรรพกริยา เชนกัน คือ do, does  
• 'I don't smoke. ''I do.' (ไมใช . .. I smoke.') 

และมีการละสวนที่เหลือการประโยคในฐานที่เขาใจ 
• 'My mother has decided to retire'. 'Oh, has she?' (ไมใช 'Oh, has she 
decided to retire?') 

การละสวนที่เหลือของประโยคในฐานที่เขาใจ ดวยคําวา so here there 
• 'Do you know if the bank's open?' 'I think so.' (ไมใช 'I think the bank's 
open.') 

• She's staying at the Royal Hotel, so we said we'd meet her there. (ไมใช 
. . . so we said we'd meet her at the Royal Hotel.)  

ยกเวน ในคําถามแบบใหเลือก 
• 'Shall we dance or go for a walk?' 'Let's go for a walk.' (ไมใช Let’s take 
the last one.) 

• 'Would you rather have potatoes or rice?' 'Rice, please.' 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการหลีกเล่ียงการกลาวซํ้า, ดูหัวขอ B062,B067 (การละ) และ A117 (การแทนที่) 
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3 การกลาวซ้ําโดยไมจําเปน 
ในภาษาอังกฤษ ชอบเขียนหรือพูดอะไรส้ัน ๆ ท่ีชัดเจน ถาเขาจะไมใชสรรพนาม โดยไมจําเปน เชน 

• That wall needs painting (ไมใช That wall, it needs painting.) 
• I saw my uncle yesterday. (ไมใช My uncle, I saw him yesterday.) 

ยกเวนกลัววาจะสับสน ในประโยคที่มีประธาน/กรรม หรือ tag ยาว ๆ  
• That friend of your mother's - he's on the phone. 
• Those bicycle wheels - I think we should to put them in the garden 

shed.  
• She's a clever girl, your Anne. 

4 ความสัมพันธระหวางกริยากับคํานาม 
ฝรั่งไมใชกริยาที่มีความหมายซ้ํากับคํานาม ลองดูตัวอยางตอไปนี้  

• He's made a wonderful plan. หรือ He's planned something wonderful. 
(ไมใช He's planned a wonderful plan.) 

• She wrote an interesting paper. หรือ She did an interesting piece of 
writing (แตไมใช She wrote an interesting piece of writing.) 

ยกเวนวามันเปนสํานวน เชน to sing a song (ท้ังที่รูอยูแลววา รองเพลงใหเปนเพลง และรองหลายเพลงก็ตาม), 
to live a good life, to die a violent death 

5 Wonderful, isn't it? 
เมื่อฝรั่งถามความเห็น (อาจถามดวยประโยคคําถามแบบ tag) คุณตองการตอบ โดยหามกลาวคําเดิมซํ้า  



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• ฝรั่งเขาทักคุณวา 'Glorious day.' คุณอาจตอบวา 'Wonderful, isn't it?' (ไมใชเอา
ศัพทคําเดิมของเขามาตอบ . . . 'Glorious, isn't it?') 

และเขาคาดหวังวา คุณจะตอบดวยคําใหมท่ีหนักกวาเดิม เชน เขาบอกวา เขาแสดงความเห็นวา ‘ไมคอยดี’ คุณก็
ตอบ ’สุดแสนจะหวย’ 

• 'Terrible weather.‘ ’Dreadful.' 
• 'Manchester didn't play very well, then.' 'Bloody rubbish.' (สุดแสนหวย) 

6 แบบที่ซํ้าซาก นาเบ่ือ หรือยาวเกินความจําเปน (clumsy style) 
ในการเขียน, การกลาวคําซํ้า ฝรั่งถือวาเปนนาเบื่อ (clumsy even) นักเขียนที่ดี เขาตองลองอานทั้งยอหนา ดูวา
มันเขาทาหรือเปลา โดยใหมีโครงสรางประโยคที่หลากหลาย และเปลี่ยนไปใช synonym บาง เชน tried ก็
เปลี่ยน attempted, summarise เปน describe briefly, forecast เปน predict เปนตน ลองอานดูวา ยอหนา
ตอไปนี้ อานแลวนาเบื่ออยางไร 

• In this report, I have tried to forecast likely developments over the 
next three years. In the first section, I have tried to summarise the 
results of the last two years, and I have tried to summarise the 
present situation. In the second section, I have tried to forecast the 
likely consequences of the present situation, and the consequences of 
the present financial policy. 

7 เม่ือฝร่ังต้ังใจใชคําซํ้า 
ฝรั่งอาจใชคําซํ้า เพื่อเนน 

• I'm very, very sorry. 
• I want every room cleaned - every single room. 
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เมื่อฝรั่งใชคําซํ้านั้น เขาตองแสดงความสัมพันธ โดยใชโครงสรางเดิม ใหมันดูขนานกัน 
• First of all, I want to congratulate you all on the splendid results. 

Secondly, I want to give you some interesting news. And finally, I want 
to thank you all. . . 

8 ตัวอยางการใชคําซ้ําแลว ซ้ําอีก 
ตัวอยางงานเขียนสองแบบตอไปนี้ แสดงความตรงขามกันอยางชัดเจน งานแรก เขียนเพื่อให เกิดความไพเราะใน
เสียง ท้ังแปลกและโดดเดน ซ่ึงคุณควรเอาเปนเยื้องอยาง เปนตัวอยางงานเขียนของนักเขียนอาชีพ ของ John 
Stein 

• This is the story of Danny and of Danny's friends and of Danny's 
house. It a story of how these three became one thing, so that in 
Tortilla flat if you speak of Danny's house you do not mean a structure 
of wood flaked with old white-wash, overgrown with an ancient 
untrimmed rose of Castile. No, when you speak of Danny's house you 
are understood to mean a unit of which the parts are men, from which 
came sweetness and joy, philanthropy, and, in the end, a mystic sorrow. 
For Danny's house was not unlike the Round Table, and Danny's 
friends were not unlike the knights of it. And this is the story of how 
the group came into being, of how it flourished and grew to be an 
organisation beautiful and wise. This story deals with the adventuring 
of Danny's friends, with the good they did, with their thoughts and 
their endeavors. In the end, this story tells how the talisman was lost 
and how the group disintegrated.  
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งานที่ตอไปนี้ คุณหามเอาเปนเยื้องอยาง อยางเด็ดขาด เพราะถือวาหวย เนื่องจากผูเขียนกลาวซํ้าซากนาเบื่อ ผูอาน 
อานแลวงง เหมือนคนปญญาออนเขียน 

• He did not remember when he had first started to talk aloud when he 
was by himself He had sung when he was by himself in the old days and 
he had sung at night sometimes when he was alone steering on his 
watch in the smacks or in the turtle boats. He had probably started to 
talk aloud, when alone, when the boy had left. But he did not remember. 

ถานักศึกษาเขียนมาแบบนี้ อาจารยคงไมตรวจขอสอบใหแน แตยอหนาขางตนเขียนโดย Ernest Hemingway 
ใน The Old Man and the Sea ซ่ึงเปนที่ไดรับรางวัล Nobel Prize สาขาวรรณกรรม (ท่ีผมวาหวย เพราะคุณ
ยังไมเกงพอ ท่ีจะอานวรรณกรรมอัจฉริยะของศตวรรษที่ 20 ตางหาก) 

A119 ดีกรี (1) ของความมากนอย  
1 แบบวัดระดับได กับแบบวัดระดับไมได 
แบบวัดระดับได คําที่บอกปริมาณมากนอยได เชน ความสนใจ ความเกาแก ความยากงาย จํานวนสิ่งของ 
แบบวัดระดับไมได (มีแตสีขาวหรือดําไมมีสีเทา) ไดแกคําจําพวก perfect, impossible dead. 

2 แบบวัดระดับได 
ในแงท่ีจะบอกวา 'how much' ฝรั่งใชคําจําพวก too, as, so, enough, extremely, very, rather, pretty, 
quite (British English),fairly, a little, a bit (ไมเปนทางการ),  
not very, not at all, how.  

• The water's too cold.  
• I'm extremely grateful to you. 
• It's going to be very cold.  
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• You look rather unhappy.  
• You're d riving a bit fast, aren't you? 
• I wasn't at all enthusiastic about the idea.  
• I can't tell you how pleased I am about the result. 
• How well do you speak Russian?  

a little และ a bit มักใชกอน adjectives และ adverbs ซ่ึง แสดงเชิงปฏิเสธ 
• I thought the house was a little small. 
• You're looking a bit tired. (แตไมใช You're looking a bit happy.)  

a little และ a bit ไมใชกับ adjectives กอนหนาคํานาม -ดูหัวขอ A043 
• I had a rather unpleasant experience. (แตไมใช ~ it an a bit unpleasant 

experience.)  
ระวัง! enough ตองตามหลัง adjective 

• He's not tall enough to be a policeman. (ไมใช He's not enough tall . . .)  
indeed มักใชเนนหลัง very + adjective/adverb. มันตองมี very ประกอบเสมอ 

• It's going to be very cold indeed. (แตไมใช It's going to be cold indeed.)  
most แปลวา very ไดในภาษาทางการ 

• That's most kind of you. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ enough, ดูหัวขอ C139. 

� สําหรับ ลําดับคํา (word order) เม่ือใช quite, rather และ article + adjective + คํานาม, ดูหัวขอ C293-C294 

3 not very 
not very หมายถึงอยูในขั้นที่ต่ํา 
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• It's not very warm -you'd better take a coat. 
• That meal wasn't very expensive. (= . . . quite cheap.)  

ระวัง! จะใช little แทนในกรณีเชนนี้ไมได 
• He's not very imaginative. (แตไมใช He's little imaginative.) 

4 very, too, so, as, หามใช much 
คําเหลานี้ หามใช much 

• The situation is very serious. (ไมใช . . . very much serious.) 
• I'm very worried about Angea. (ไมใช . . . very much worried . . .) 
• You're too kind. (ไมใช You're too much kind.) 
• I came as quickly as I could. (ไมใช . . . as much quickly. . .) 
• I don't care how expensive it is. (ไมใช . . . how much expensive . . .)  

แตทวา very much, too much, so much ใชไดกอนหนาการเปรียบเทียบขั้นกวา (ดูขอยอยท่ี 6 ถัดไป), และ
กอน afraid (โดยเฉพาะเมื่อ I'm afraid แปลวา I'm sorry to tell you). 

• I'm very much afraid that I can't come tomorrow.  
very much มักใชกอน participle ท่ีเปน adjectives. สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A087.4 

• She was very (much) annoyed to find fake in her room.  
กอน adjective + คํานาม, เราใช such, ไมใช so  
สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ C333.  
ลองเปรียบเทียบ: 

• It's so cold. 
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• It's such a cold day. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ so, ดูหัวขอ C316. 

� สําหรับการใชงาน too, so, as และ how กอนหนา adjective + article + คํานาม (e.g. so cold a day), ดูหัวขอ A044 

5 โครงสรางผสมแบบพิเศษ 
เชน very reliable ฝรั่งอาจพูดวา highly reliable, แตใมพูดวา highly old;จะพูดวา grossly unfair ก็ได แต
หามใช grossly hot. รายละเอียดเปนคํา ๆ ดูไดจาก Loy’s dictionary 

6 การเปรียบเทียบข้ันกวา (comparative) 
ลองเปรียบเทียบ:  

• It's very cold. (ไมใช It's (very) much cold.) 
• It's (very) much colder than yesterday. (ไมใช It's very colder than 

yesterday.) 
• The book's quite interesting. 
• The book's a lot more interesting than his last one. (ไมใช . . . quite 

more interesting.)  
� สําหรับรายละเอียดของการเปรียบเทียบ ทั้งขั้นกวาและขั้นสูงสุด, ดูหัวขอ A038 

7 คําที่วัดระดับไมได 
ปกติเราใชคําที่วัดระดับไมได เพื่อเนนความหมายของตัวมันเองอยูแลว 

• I'm completely exhausted. The talk was absolutely brilliant.  
• He played really superbly.  
• Two minutes ago he was fast as weep, now he's Bide awake. 
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quite ใชกับคําที่วัดระดับไมได เมื่อหมายถึง อยางสมบูรณแบบ 'completely'.  
• The soup's not quite ready. 
� ดู แตละตัว ไดจากหัวขอ too, enough, quite 

A120 ดีกรี (2) ของคํานาม  
1 คํานามที่บอกระดับได 
ตัวอยางเชน 

• She's a great nuisance. (= She's very annoying.) 
• The meeting was a relative success. (= . . . relatively successful.) 

2 quite/rather a . . . 
คํานามที่เปนเอกพจนนับได สามารถใช quite หรือ rather กอน article ได 

• She's quite/rather a nuisance. It was quite/rather a success.  
ระวัง! หามใชกับนามนับไมได และนามพหูพจน 

• ฝรั่งไมพูดวา It was quite luxury หรือ They're rather fools. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ quite, ดูหัวขอ C293. สําหรับ rather, ดูหัวขอ C294. 

3 ตัวบอกปริมาณกับ of 
ฝรั่งอาจใช of กอนนามเอกพจน เพ่ือบอกปริมาณ  

• How much of a mathematician are you?  
• He's very much of a family man.  
• Between ourselves, I think she's a bit of afoot.  
• It was more of a meeting than a party.  
• She's less of a scientist than a technologist.  
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• It's not much of a pierce, but it's home.  
หามใช a lot ในโครงสรางนี้  

• She's very much of an intellectual. (แตไมใช She’s a lot of an 
intelectual)  

ในโครงสรางนี้ มักใชกับนามเอกพจน ไมมฝีรั่งคนไหนพูดวา How much of mathematicians are they? 
รายละเอียด, ตองดูหัวขอของคํานั้น ๆ เปนคํา ๆ ไป 

4 such 
such (ดูหัวขอ C332) สามารถเนนคํานามที่วัดระดับได ใช กับนามนับได และนามนับไมได  

• You're been such a help! They're such idiots!  
• Don't talk such nonsense! 
� สําหรับ such + adjective + คํานาม, ดูหัวขอ C332.3, C333.1. 

5 quite win 
ใช quite หามใช rather มักใชกับนามเอกพจนนับได เพ่ือแสดงสิ่งที่ประทับใจหรือโดดเดน  

• She's quite a girl! It was quite a journey!  
• That's quite a car! We had quite a thunderstorm last night! 

A121 ดีกรี (3) ของกริยา  
1 verb ที่บอกระดับ 
verb บอกระดับได ดวย adverb จําพวก completely, fully, strongly เชน 

• I entirely agree. I didn't at all want this to happen. 
• She very much dislikes fish. This weather kind of gets on my nerves. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• The boss quite enjoyed the party.She's grown a lot since I last saw 
her. 

• He half believed her story. His letter annoyed me a great deal. 
ฝรั่งพูดวา If ally understand, ได  
แตไมพูดวา If ally lily;  
พูดวา I rather like. ก็ได  
แตไมพูดวา I rasher understand;  
จะใช I firmly believe. ก็ได,  
แตหามใช I firmly think.  
รายละเอียดดูไดจาก Loy’s dictionary. 
 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, much มักรวมกับ adjective โดยไมมี very เชน I much admire, we much 
regret. แตหามใชกอนหนา verb ในประโยคบอกเลา ไดแก I much like. ซ่ึงไมใครพูดกัน  
ในตําแหนงทายประโยคบอกเลา หามใช much โดด ๆ ตองใช very much เสมอ 

• I like your new dress very much. (แตไมใช I like your new dress much.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช much, ดูหัวขอ C332. 

2 คําถาม 
คําถามที่ใชบอยท่ีสุดในการถามระดับมากนอยคือ how much 

• How much do you want a Christmas holiday?  
But how ใชกับ adjectives. 

• How old are your parents? 
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And how much ของ is used กอน นามเอกพจน. 
• How much of a job would it be to rebuild the garage? 

3 ลําดับคํา 
quite, half kind of และ sort of มักใชกลางประโยค (ดูตัวอยางไดจากหัวขอกอนหนา) adverb บางตัวใช
กลางหรือทายก็ได 

• I very much like skiing. หรือ I like skiing very much.(ไมใช I like very 
much skiing.) 

• We enjoyed the party enormously. (ไมใช We enjoyed enormously the 
party.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับตําแหนงของ adverb, ดูหัวขอ A050-A051 

A122 ดีกรี (4) ของคําอื่น ๆ  
1 preposition กับ particle 
กอน preposition และ adverb particle ท่ีอางถึงสถานที่ และขณะเวลา, ฝรั่งใช right หมายถึง 'completely’ 
หรือ ‘exactly'.  

• I hit the target right in the middle.  
• We drove right up to Washington in two days. 
� สําหรับความแตกตางของ preposition และ adverb particle, ดูหัวขอ A047 

2 คําที่บอกปริมาณ 
much, many, little และ few สามารถขยายไดดวย too, so, as, very, rather และ how (very much และ 
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very many มักใชในประโยคคําถามและปฏิเสธ : ดูหัวขอ C247.) 
• There's too much noise. 
• How many people d o you need to help you? 
• We've got very little time left. 
• We met rather few people who spoke English. 

a lot สามารถขยายไดดวย quite และ rather. 
• His firm does quite a lot of business in Egypt. 
• You made rather a lot of mistakes. 

quite a few แปลวา 'rather a lot'. 
• He speaks quite a few languages. 

too much/many/little/few สามารถขยายไดดวย much, far และ rather, ได แตหามใช by quite 
• We bought much too much meat. 
• There are far too many weapons in the world. 
• I've been on rather too many planes and trains recently. (ไมใช . . . quite 

too many. . .) 
quite enough แปลวา 'fully' 

• You've had quite enough to drink. 
� สําหรับ การขยายของ more และ less, ดูหัวขอ A038.  

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ much, many, few, little, quite, rather และ enough, ดูหัวขอการใชของคําน้ัน 

A123 ประโยค :รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ  
นี่คือรูปแบบทั้งหมดของที่เปนประโยคบอกเลาในภาษามาตรฐาน 
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simple future  
• I will/shall work, you will work, he/she/it will work, we will/shall work, 

they will work 

future continuous  
• I will/shall be working, you will be working etc 

simple future perfect  
• I will/shall have worked, you will have worked etc 

future perfect continuous  
• I will/shall have been working, you will have been working etc 

simple present  
• I work, you work, he/she/it works, we work, they work 

present continuous  
• I am working, you are working etc 

simple present perfect  
• I have worked, you have worked, he/she/it has worked etc 

present perfect continuous  
• I have been working, you have been working etc 

simple past  
• I worked, you worked, he/she/it worked etc 

past continuous  
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• I was working, you were working etc 

simple past perfect  
• I/you/etc had worked 

past perfect continuous  
• I/you/etc had been working, you had been working etc 

infinitives  
• (to) work, (to) be working, (to) have worked, (to) have been working 

ring forms  
• working, having worked 

past participle  
• worked 

Continuous forms บางทีก็เรียกวา 'progressive' และในภาษาอเมริกันไมคอยไดใช shall (ดูหัวขอ 
A014.1). 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ รูปแบบและการใชงาน, ดูหัวขอ the entry สําหรับ each one. 

� สําหรับ question forms, ดูหัวขอ A129. สําหรับ negatives, ดูหัวขอ A139. 

� สําหรับ progressive forms, ดูหัวขอ A144. 

� สําหรับ verbs ที่ไมใชในprogressive forms, ดูหัวขอ A145. 

� สําหรับ perfect forms, ดูหัวขอ A033. 

� สําหรับ Conditional' forms, ดูหัวขอ A126 และ C191-C192. 

� สําหรับ irregular verbs, ดูหัวขอ A024. 

� สําหรับ verb ชวยs, ดูหัวขอ A026. 

� สําหรับ verb forms ที่ประกอบดวย modal verb ชวยs, ดูหัวขอ A027 และ the entry for each modal auxiliary. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

� สําหรับ passive verb forms, ดูหัวขอ A147. 

A124 ประโยค that-clause  
1 การใช that เปน connector (ตัวเชื่อม) 
That เปน conjunction แปลวา ท่ี เพ่ือทํา 2ประโยคใหเปนประโยคเดียว ลองเปรียบเทียบ: 

• I understood. He was innocent. (two separate sentences) 
• I understood that he was innocent. (clause ท่ีวา he was innocent เปนกรรม
ของกริยา understood ซ่ึงเปนกริยาหลัก) 

2 การใช that-clause 
that-clause ท่ีทําหนาที่เปน subject. 

• That she should forget me so quickly was rather a shock. (ถูกตอง แตไม
คอยไดยิน) 

that-clause ท่ีทําหนาที่เปน complement 
• The main thing is that you're happy. 

กริยาหลายตัวท่ีมักตามดวย that-clause เสมอ โดย that-clause นี้ ทําหนาที่เปน object 
• We knew that the next day would be difficult. 
• I regretted that I was not going to be at the meeting  

คํานาม และ adjectiveหลายตัว ก็ตองการ that-clause ทําหนาที่เปน complement (สวนเติมเต็ม) 
• I admire your belief that you are always right. 
• The Minister is anxious that nothing should get into the papers. 
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3 the fact that. . . 
99% เวลาฝรั่งใช that-clause เปน subject เขามักพูดวา the fact that 

• The fact that she was foreign made it difficult for her to get a job. 
(ไมใช That she was foreign made it difficult. . .) 

• The fact that Simon had not been home for three days didn't seem to 
worry anybody. (ลื่นหูกวา That Simon had not been home for three days 
didn't. . .)  

ระวัง ฝรั่งใช the fact เช่ือมระหวาง that-clause กับ preposition เสมอ (เพราะ that-clause จะตามหลัง 
preposition โดยตรงไมได) 

• The judge paid no attention to the fact that she had just lost her 
husband. (ไมใช . . . paid no attention to that she had just. . .) 

• He held her completely responsible for the fact that she took food 
without paying for it. (ไมใช . . . responsible for that she took. . .) 

• In spite of the fact that she had three small children, he sent her to 
prison for six months. (ไมใช In spite of that she had...) 

� สําหรับการละ preposition เม่ือใช that-clause, ดูหัวขอ A096 

4 การใช it เปน preparatory (ตัวนํา) 
ถาประโยคมันยาว และฝรั่งมักใหขอสรุปมากอนสาเหตุ, เขาจะใช it เปน preparatory subject หรือ object 
(ตัวแทนหุน) ใน that-clause สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A115-A116 

• It surprised me that he was still in teed. (ลื่นหูกวา That he was still in 
bed surprised me.) 
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• She made it clear that she was not interested. (ไมใช She made that 
she was not interested clear.)  

� สําหรับรายละเอียดของเหตุผลวาทําไม เขายาย that-clause ไปไวหลังประโยค, ดูหัวขอ C172 

5 that-clauses ที่อยูหลงักริยา, คํานาม และ adjective 
ขอนี้สําคัญ คุณตองระลึกวา ไมใชวากริยา, คํานาม และ adjective ทุกตัวจะตามดวย that-clause ได ใหลอง
เปรียบเทียบ  

• I hope that you'll have a wonderful time. (hope ตามดวย that ได) 
• I want you to have a wonderful time. (ไมใช I want that you'll have. . .
เพราะ want ตามดวย that ไมได) 

• I understood his wish that we should be there. 
• I understood the importance of our being there. (ไมใช . . . the 

importance that we should be there.)  
• It's essential that you visit the art museum. 
• It's worth your visiting the art museum. (ไมใช It's worth that you 

visit. 
� สําหรับ complementation (การเติมเต็มประโยค), ดูหัวขอ A059.  

� สําหรับ complementation ดวยกริยา, ดูหัวขอ A020  

� สําหรับ complementation ดวยคํานาม, ดูหัวขอ A106  

� สําหรับ complementation ดวยadjective, ดูหัวขอ A040 

� สําหรับโครงสรางเฉพาะที่ชอบตามหลังกริยา, คํานาม และ adjective ตัวหน่ึงตัวใดโดยเฉพาะ, หาดูไดจาก Loy’s 

dictionary 
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6 การใชกริยาใน that-clauses 
ฝรั่งใช that-clause, should + infinitive หรือ subjunctive ไมใชกริยาตามกฎพื้นฐานปกติ สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ C311, A156 

• I insisted that she (should) see the doctor at once. 
7 การใช compound conjunction 
ระวัง conjunction อาจไมใช that ตัวเดียวโดด ๆ ฝรั่งอาจใชเปน so that, in order that, provided that, 
providing that, seeing that, given that, now that เชน 

• I got here early so that we could have a few minutes alone together. 
• I'll come with you providing that Bill doesn't mind. 
• Now that the kids are at school, the house seems very quiet. 

8 การละ that 
ฝรั่งอาจละ that ในรูปแบบที่ไมเปนทางการกับกริยาบางตัวท่ีพูดกันทุกวัน สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A125 

• She said (that) she didn't mind. 
• I'm surprised (that) she hasn't phoned. 
• He was so cold (that) he couldn't feel his fingers. 
� สําหรับ that-clauses หลังกริยาบอกตอ (reporting verb หรือ indirect speech), ดูหัวขอ A136-A138 

� สําหรับการใช that ในแง relative pronoun, ดูหัวขอ A110 

A125 ประโยค that-clause: การละ that  
ฝรั่งอาจละ that ในฐานะที่เปน conjunction, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ 
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1 indirect speech 
ท่ีผมพบบอยท่ีสุดคือ การละ that หลังกริยาบอกตอ (reporting verb) 

• James said (that) he was feeling better. 
• I thought (that) you were in Ireland. 
• The waiter suggested (that) we should go home.  

คุณตองระวัง มีกริยาบอกตอคําพูด หรือใชรายงานบางตัว ท่ีฝรั่งจะไมละ that เชน reply, telegraph, shout 
and it is not usually dropped after คํานาม. 

• James replied that he was feeling better. (ไมใช James replied he was 
feeling better.) 

• She shouted that she was lousy. (ไมใช She shouted she was busy.) 
แมแตกริยาคําที่เคยละได ถาเกิดมีนามมาคั่น ก็หามละ that เชนกัน เชนปกติละ that หลัง agree ได ลองดู
ประโยคนี้ 

• He disagreed with Copernicus' view that the earth went round the sun. 
(ไมใช . . . Copernicus' view the earth went. . .) 

� สําหรับการละ that ในประโยคคําถามท่ีเปน that-clause, ดูหัวขอ A129.8 

2 หลัง adjective 
อยางที่บอกไววา มี adjective บางตัวท่ีมักตามดวย that-clause (ดูหัวขอ A040) สํานวนที่ฝรั่งใชบอย เขาก็
ชอบละ that เชน 

• I'm glad (that) you're all right. 
• It's funny (that) he hasn't written. 
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• We were surprised (that) she came. 
3 conjunction 
so that ฝรั่งอาจละ that ก็ได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ นอกจาก คําวา so that แลวยังม ี
such . . . that, now that, immediately that, providing that, provided that, supposing that, 
considering that, assuming that 

• Come in quietly (that) she doesn't hear you. 
• I was having such a nice time (that) I didn't want to leave. 
• The garden looks nice now (that) we've got some flowers out. 
• You can borrow it provided (that) you bring it back tomorrow. 
• Assuming (that) nobody gets lost, we'll all meet again here at six 

o'clock. 
4 relative structure 
ฝรั่งชอบละ that ในฐานะ relative pronoun เมื่อมันทาํหนาที่เปนกรรมของ relative clause (ดูหัวขอ A111) 

• Look! There are the people (that) we met in Brighton. (that คือกรรมของ
กริยา met) 

• Do it the way (that) I showed you. 

A126 ประโยคเงื่อนไง (conditional)  
1 ประโยคเงือ่นไง 
ประโยคที่ประกอบดวย if (ยกเวนใน คํากลาวรายงาน) เรียกกันวา 'conditional clauses' (ประโยคเง่ือนไง) 

• If you think I‘m going to help you, you're wrong. 
• You wouldn't have crashed if you'd looked where you were going. 
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� สําหรับรายละเอียดของ the different kinds of structures กับ iii ดูหัวขอ C189-C196. 

2 รูปแบบ กริยาเงื่อนไง 
คําวา conditional อาจใชเปนช่ือของ verb form ซ่ึงประกอบดวย verb ชวย เชน should/would (รวมถึง 
could และ might) 

• I should/would like to use the computer for an hour or two. 
• It would be nice if he would stop talking for a bit. 
� สําหรับรายละเอียดของ verb forms เหลาน้ี, ดูหัวขอ C312. 

A127 ประโยคแบบ กริยา + กรรม + สวนเติมเต็ม 
1 adjective กับสวนเติมเต็มของนาม 
transitive verb บางตัวตามไดดวย object complement (สวนขยายหรืออธิบายกรรม) มักเกิดในรูปแบบที่
เรียกวา adjective phrase และ noun phrase 

• You make me nervous.  
• She's driving us crazy.  
• Let's cut it short.  
• I find her attitude strange.  
• Don't call me a liar. 
•  I don't know why they elected him President. 
• ‘Would you like to join the committee?' 'I would consider it an honour.' 

2 โครงสรางที่มี as 
เพื่อบอกวาเราเห็นหรือรูสึกอยางไรกับส่ิงนั้น ฝรั่งใชกริยา + as + กรรม  
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• I see you as a basically kind person. 
• She described her attacker as a tall dark man with a beard. 
• His mother regards him as a genius. 
• After tests, they identified the metal as old.  

ถาจะเปนคํา adjective ใหเปนคํานาม ฝรั่งใช as being 
• The police do not regard him as being dangerous. 

3 กริยาที่เก่ียวกับ thinking และ feeling 
กริยาบางตัวท่ีเก่ียวกับ thought, feeling และ opinion (เชน believe, consider, feel, know, find, think, 
understand) ในรูปแบบที่เปนทางการ ตามดวย object + infinitive (มักใช to be) สวนในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ, ฝรั่งใช that-clause  

• I considered him to be an excellent choice. (แบบภาษาพูดคือ I considered 
that he was . . .)  

• We supposed them to be married. (แบบกันเองคือ We supposed that they 
were. . .)  

• They believed her to be reliable.  
แตกับคําวา think ฝรั่งชอบใชแบบไมเปนทางการ  

• I thought that she was mistaken. (ลื่นหูกวา I thought her to be 
mistaken.)  

หลังคําวา believe, consider, find และ think ฝรั่งมักละ to be  
• We found her delightful.  
• I considered him an excellent choice.  
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ฝรั่งถือวา แบบถูกกระทํา (Passive form) จะเปนทางการนอยกวาแบบกระทํา (ดูขอยอยท่ี 5) 
� สําหรับรายละเอียดการใช feel, ดูหัวขอ C153, การใช know, ดูหัวขอ C209, การใช think, ดูหัวขอ C348 

4 โครงสรางที่มี preparatory it 
เมื่อกรรมของกริยาเปนอนุประโยค (clause), อาจเปนโครงสรางแบบ infinitive หรือ ring (กริยา ing), และ มี
สวนเติมเต็มของกรรมแลว, ฝรั่งนิยมใช it เปนกรรมไปกอน (preparatory object) แลวจึงอธิบายวา it คืออะไร
ทีหลัง 

• He thought it strange that she had not written. (ลื่นหูกวา He thought 
that she had not written strange.)  

• The government regards it as necessary to raise taxes.  
• We found it impossible to understand her.  
• She felt it necessary to put her views in writing  
• He considered it his duty to call the police.  
• I found it interesting being back at school again. 

5 โครงสรางถูกกระทํา (passive) 
โครงสรางถูกกระทํา (passive) พบเห็นไดบอย 

• It was painted blue. 
• He was elected President. 
• Her attacker was described as a tall man with a beard. 
• The metal was identified as gold. 
• He is not regarded as being dangerous. 
• For a long time he was thought to be a spy. 
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• She was believed to belong to a revolutionary organization. 
• Seven people are understood to have been injured in the explosion. 
• It was considered impossible to change the date. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับกริยาที่ตามดวยกริยาได, ดูหัวขอ A020 

� สําหรับโครงสรางของกริยาแตละตัว, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A128 ประโยคคําถาม (0): question word  
1 ความหมาย 
คําวา who, whom, whose, which, what, when, where, why และ how ใชเพ่ือถามวา จะเอาคําตอบอะไร 
เชน 

• Who said that? (ถามหาคน)  
• What did she want? (ถามหาวัตถ)ุ  
• When will it be ready? (ถามหาเวลา)  
• Why are you laughing? (ถามหาเหตุผล)  

ดูเหมือนงาย ทําไมผมตองเนน เพราะคนไทยมักไมคิดวา เขาถามอะไร ตองการคําตอบแบบไหน คือคนไทย ไม
ชอบการตอบตรงไปตรงมาเหมือนฝรั่ง นักเรียนไทยเกง ๆ บางคนมาเรียนเมืองนอก สอบตก เพราะไมตอบส่ิงที่
อาจารยถาม เชนเขาถามวา อยางไร แตกลับไปตอบในแง ทําไม ท่ีเจอบอยคือ เขาถามความเห็นวา เห็น ดวยหรือไม 
กลับไปใหเหตุผลครบทั้งหมด ในเชิงทั้งเห็นดวย และไมเห็นดวย ขณะที่เด็กฝรั่งบางคนตอบเห็นดวย บางคนไม
เห็นดวย เด็กไทย กลับไมยอมตอบคําถาม ตกลงอาจารยเลยไมไดคําตอบวาเห็นดวยหรือเปลา 
ผมตั้งทฤษฎีท่ีจะอธิบายวา เปนเพราะ คนไทยถามไมตรงคําตอบ คือเวลาถาม ไมระวังการใชคําถามของตนเอง 
ตัวอยางเชน คุณอาจไมเคยคิดมากอนวา ส่ิงตอไปนี้เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา ทําไมคนที่ใชภาษาอังกฤษ จึงมี
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สมองที่มีเหตุมีผลกวาคนที่ใชภาษาอื่น ๆ และข้ึนมาเปนเจาโลกได  
• คนไทยพูด “อรอยไหม?“ ”พอทานได” 

ถาฝรั่งไดยิน เขาคงงง วา ตกลงเลยไมรูวา อรอยหรือเปลา เพราะคําถามคือ อรอยหรือไมอรอย ใหเลือกตอบ ถาถาม
แบบนี้ ฝรั่งจะตอบวา ”ไมอรอย” หรือ ”อรอย” อยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้น ฝรั่งจะไมถามใครแบบนั้น 

• ฝรั่งจะพูดวา “How do you like the food? (รสชาติเปนอยางไรบาง?) “ “So so (พอทาน
ได)“ 

ผมไมแปลกที่ในบางป ชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษ เหมารางวัล Nobel Prize หมดทุกสาขา! และเปนความภูมิใจของ
คนที่พูดภาษานี้ ทําไมคนที่พูดภาษาจีนมีมากกวา แตกลับยังไมไดสักรางวัล และคุณจะเขาใจอยางทองแท เมื่อคุณ
ศึกษาเลมนี้จนครบทุกบท และสรุปตรงกับผมวา ถาคนไทยจะได Nobel Prize คนนั้นตองไมคิดเปนภาษาไทย 
หรืออีกนัยหนึ่งวา ตองปรับปรุงการใชภาษาไทย ถาตองการเห็นคนไทยได Nobel Prize  
เหตุท่ีผมคิด และใหทฤษฎีไมเหมือนนักภาษาศาสตร เปนเพราะ ผมเลนกับฟงกชันทางคณิตศาสตร สถิติ และ 
Programing มาตลอด เชน อาจไมมีใครเนนกับคุณ แบบที่ผมจะเนนตอไปนี้วา  
who และ whom ทําหนาที่เปน pronoun ของประโยค สวน when, where, why และ how เปน adverb 
สวน what, which และ whose เปนไดท้ัง pronoun หรือ determiner (คํานําหนาคํานาม) ลองเปรียบเทียบ:  

• What do you want? (pronoun)  
• What sort do you want? (determiner)  
• Which is mine? (pronoun)  
• Which coat is mine? (determiner)  
• Whose is the red car? (pronoun)  
• Whose coat is this? (determiner) 
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อนึ่งคุณอาจคิดวา เปนวิถีชีวิตแบบหุนยนต แตนี่เปนภาษาเชิงวิชาการจริง ๆ ในตางประเทศ ทุกคําถามและคําตอบ
ตองชัดเจน ในหองสอบ อาจารยไมตองการใหคุณแตงบทกวี การแตงกลอน เปนคําตอบ ตองการคําตอบที่เขาถาม 
และอยาลืมวา อยาตอบสิ่งที่ไมไดถาม ท่ีตางกันชัดเจนที่สุดคือ อาจารยฝรั่งไมมีคาน้ําหมึก เปนคะแนนคาสงสาร
ใหแบบอาจารยไทย ยิ่งในอเมริกาเหนือดวยแลว คุณตองเขียนใหกระชับ ไมวกวน ยิ่งอธิบายเปนกราฟ หรือ
ประพจนทางคณิตศาสตรไดยิ่งดี 
การตอบไมตรงคําถามมักเกิดกับผูหญิง โดยเฉพาะสายศิลป แตก็มีผูชายไทยจํานวนไมนอย ท่ีตอบไมตรงคําถาม 
และนาละอายมาก เมื่อมีการแผภาพทางโทรทัศน ถายทอดสดจาก...รัฐสภา!! 
2 ลําดับคํา 
ฝรั่งมักใช Question word เริ่มตนประโยค เพราะมันเปนคําที่สําคัญที่สุดของประโยคคําถามนั้น และเมื่อ 
question word เปนประธานกอนกริยา จะตองไมมีกริยา do (รายละเอียด ดูหัวขอ A129.6) ลองเปรียบเทียบ:  

• Who said that? (ไมใช Who did say that?)  
• Who did you invite? 
� สําหรับรายละเอียดของ word order ในคําถาม, ดูหัวขอ A129-A130 

� สําหรับ ตําแหนงของ preposition กับ question word, ดูหัวขอ A095 

3 คําที่ใชถาม แบบซับซอน 
ในกรณีท่ี มันไมมีคํา ๆ เดียว ท่ีจะถามหาคําตอบได ฝรั่งจะใช what + คํานาม /adverb 

• What time is the meeting?  
• What's her new boyfriend like?  
• What sort of music do you like? 

หรือ How + adjective 
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• How far do you travel to work?  
• How much did you pay? 
• How many people are coming? 
•  

ภาษาอังกฤษ ไมมีคํา ๆ เดียวท่ีจะถามหา เลขลําดับที่ ได ตองใช what number? หรือ which one? แทน เชน จะ
ถามวา ปที่เทาไร? 

• 'It's our wedding anniversary.' 'Congratulations. Which one?' (ไมใช '. . 
.How many year?') 

4 การถามหาคํากริยา 
จะวาไปแลว หรือวายากกวาถามหาคําแบบผานมา โดยทั่วไปเราจะนึกถึงแค how แตฝรั่งมีวิธีท่ีจะถามไดดีกวานั้น 
คือใช what ใหลองดูตัวอยาง: 

• 'What are you doing next weekend?' 'Resting' 
คําตอบที่ใช ตอคําถาม พวก what someone do something? คุณจะใสกริยา +กรรม ก็ได เชน 

• 'What's Helen doing?' 'Getting all the rubbish out of the car.'  
ถาจะบังคับให ผูตอบใชกริยาที่มีกรรม (transitive verb) ฝรั่งจะใสประธานและกรรมลงในประโยคคําถามดวย
เลย 

• 'What have you done to your leg?' 'Broken it.' 
• What are you doing with my camera?  

ถาฝรั่งจะถามโดยตองการเอาคําตอบจากเหตุการณอยางชนิดที่สมบูรณแบบ เขาจะใช what happen in/at ...? 
• What's happening in the office these days?  

เมื่อตองการรูส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เขาจะใหส่ิงนั้นเปนกรรมของคําถาม โดยการใช what happen to ...? 
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• 'What happened to that chair?' 'Stan tried to dance on it.' 
5 การใหขอมูลของส่ิงทีถ่ามไป 
ฝรั่งมีวิธีใหขอมูลของส่ิงที่เขาถามไป หลายรูปแบบ ลองทําความเขาใจ จากดูตัวอยาง (แตถาสนใจรายละเอียด ดู
หัวขอ A137) 

• I asked who wanted to come. 
• She wondered why he wasn't wearing a coat. 
• We need to decide where Ann's going to sleep. 
• He told me when he was arriving, but I've for gotten. 
• She explained what the problem was. 
• Mary hasn't said why she doesn't want to come.  

Question-word clause เปนไดท้ังกรรม ประธาน และสวนเติมเต็ม (complement) หรือสวนขยายประโยค 
(adverbial) ก็ได โครงสรางนี้ คอนขางจะไมเปนทางการ (โดยเฉพาะถาใชกับ how-clauses -ดูหัวขอ C187) 

• Who you invite is your business. Where we stay doesn't matter. 
• A hot bath is what I need. This is how much live done. 
• I'm surprised at how fast she can run. 
• You can eat it how you like. (very informal)  

ฝรั่งมักใช preparatory ‘it' กับสวนของประธาน (subject clause ดูหัวขอ A115) 
• It's your business who you invite.  
• It doesn't matter where we stay. 

Question-word clause ท่ีขยายคํานามเรียกวา 'relative clause' (ดูหัวขอ A110-A114)  
• There's that man who shrew stones at your dog  
• The place where Mary works has just had afire. 
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ฝรั่งอาจใชคําวา whether เปน question word ใน indirect question ก็ได เชน 
• We need to know whether he's coming tomorrow. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ whether, ดูหัวขอ C369-C370 

� สําหรับรายละเอียดของโครงสราง indirect question, ดูหัวขอ A136-A138 

� สําหรับการใชกริยา เอกพจน-พหูพจน กับ who, what และ which, ดูหัวขอ C371 

� สําหรับความแตกตางของ how, what และ why, ดูหัวขอ C187.3 

� สําหรับการใช who ever, what ever ดูหัวขอ C372 

� สําหรับ whoever, whatever ดูหัวขอ C373 

� สําหรับ who else, what else ดูหัวขอ C135 

� สําหรับ question word หลัง prepositions, ในประโยคอยาง I'm not sure (of ) where we are, ดูหัวขอ A096 

� สําหรับ infinitive หลัง question words (เชน How to succeed in business), ดูหัวขอ A083 

A129 ประโยคคําถาม (1): พื้นฐาน  
กฎเกณฑท่ีผมจะใหไวตอไปนี้ เปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะภาษาเขียน คือแบบที่มีกริยาชวย มากอน
ประธาน 

1 การวางกริยาชวยกอนประธาน 
ในคําถาม ฝรั่งเรียงกริยาชวยไวกอนประธาน  

• Have you received my letter of June 17? (ไมใช You have received . . . ?)  
• Why are you laughing? (ไมใช Why you are laughing?)  
• What are all those people looking at? (ไมใช What all those people are 

looking at?)  
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• How much does the room cost? (ไมใช How much the room costs?) 

2 do 
ถาไมมีกริยาชวยโดยตรง, ฝรั่งใช do, does หรือ did เปนกริยาชวยแทน  

• Do you like Mozart? (ไมใช like you Mozart?)  
• What does 'periphrastic’ mean? (ไมใช What means 'periphrastic'?)  
• Did you like the concert? 

3 ซ้ําวา ถามีกริยาชวยอยูแลว หามเติม do ไปซํ้าซอนกันเอง 
ถามีกริยาชวย เชน be have can แลว หามเติม do ไปซํ้าซอนกันเอง 

• Can you tell me the time? (ไมใช Do you can tell me the time?)  
• Have you seen John? (ไมใช Do you have seen John?) 
• Are you ready? 

4 กริยาชอง 1 ที่ไมมี to (infinitive without to) 
หลัง do, ฝรั่งใช กริยาชอง 1 ท่ีไมมี to (infinitive without to) 

• What does the boss want? (ไมใช What does the boss wants?) 
• Did you go climbing last weekend ? (ไมใช Did you went. . . ?) (ไมใช Did you 
to go... ?) 

5 ซ้ําวา มีแตกริยาชวยเทานัน้ที่อยูหนาประธาน 
มีแตกริยาชวยเทานั้น ท่ีอยูหนาประธาน กริยาหลักยังตองอยูหลังประธานเสมอ  

• Is your mother coming tomorrow? (ไมใช Is coming your mother 
tomorrow?) 
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• When was your reservation made? (ไมใช When was made your 
reservation?)  

อยาหัวเราะวาเตือนของงาย ๆ ท่ีผมเจอผิดบอยคือ พวกประธานยาว ๆ  
• Where are the President and his family staying? (ไมใช Where are 
staying the President... ?) 

6 ลําดับคํา เมื่อประธานเปน question word 
เมื่อ who, which, what หรือ whose เปนประธาน, question word มากอนกริยา คุณจะใช do เปนกริยาชวย
ไมได  

• Who left the door open? (ไมใช Who did leave. . . ?)  
• Which costs more - the blue one or the grey one?(ไมใช Which does cost 

more?' 
• Which type of battery lasts longest? (ไมใช Which type of battery does 

last longest?)  
• What happened? (ไมใช What ‘s/did happen?)  
• How many people work in your of dice? (ไมใช How many people do 

work?) 
แตฝรั่งอาจใช do หลัง question word ท่ีเปนประธาน เพ่ือเนนหรือยืนกรานที่จะเอาคําตอบใหได (หมายความวา 
ตองตอบใหได เพราะสําคัญ) 

• Well, tell us - what did happen when your father found you? 
• So who did marry the Princess in the end ? 
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เมื่อ question word เปนกรรมของประโยค ฝรั่งจะใช do 
• Who do you want to speak to? 
• Which type of battery do you use? 
• What do you think? 
� สําหรับ เอกพจน และกิริยาพหูพจน กับ who และ what, ดูหัวขอ C371 

7 indirect question 
ในการถามแบบไมตรงนั้น, ฝรั่งใสกริยาหลังประธานแบบประโยคบอกเลาปกติ, และตองไมมี question mark 
สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A137.6 

• Tell me when you are going on holiday. (ไมใช Tell me when are you going 
on holiday?) 

8 คําถามที่เปน that-clause 
ประโยคหลักคือสวนที่มี question word แตสวนขยาย (เรียกวา subordinate that-clause) ซ่ึงมักอยูหลังกริยา 
จําพวก wish, think หรือ say เชน 

• Who do you wish (that) you'd married, then?  
• How long do you think (that) we should wait? 
• What did you say (that) you wanted for Christmas? 

ประโยคขางตนเมื่อ that หมายถึงตัว question word (ซ่ึงสวนมากจะหมายถึง question word อยูแลว)คุณจะ
ละ that หรือไมก็ได แตประโยคตอไปนี้ ตองไมมี that  

• Who do you think is outside? (ไมใช Who do you think that is outside?)  
• What do you suppose will happen now? (ไมใช What do you suppose that 

will happen now?) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

� สําหรับคําถามเชิงปฏิเสธ, ดูหัวขอ A141 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ question word, ดูหัวขอ A128 

� สําหรับการยอคําถามในภาษาพูด (เชน Seen John? Coming tonight?), ดูหัวขอ B064 

A130 ประโยคคําถาม (2): ในภาษาพูด 
ในคําถามแบบYes-No ในภาษาพูด, ฝรั่งที่การศึกษาตํ่า มักขี้เกียจคิดวา ตองใสกริยากริยาใหถูกตองอยางไร เขาก็
พูดแบบประโยคบอกเลาธรรมดา โดยดัดเสียงใหสูงข้ึนที่ทายประโยค 

• You're working late tonight?  
ฝรั่งที่มีการศึกษาสูงก็ใชเชนกัน แตใชเมื่อถามเพ่ือขอคํายืนยันเทานัน้ (คือเดาคําตอบไวแลว วา yes)  

• This is your car? (= I suppose this is your car, isn't it?)  
• That's the boss? I thought he was the cleaner.  
• 'We're going to Hull for our holidays.' 'You're going to Hull?'  

หามนําไปใชกับ การถามแบบมี question word 
• Where are you going? (ไมใช Where you are going?) 

A131 ประโยคคําถาม (3): การตอบคําถาม  
1 การยอนถาม 
ฝรั่งก็เหมือนคนไทยที่มักถามยอนกลับ ดวยคําส้ัน ๆ เชน 

• Anne's leaving her job.' 'When?'  
• I'm going out.' 'Who with?'  
• 'The boss wants to see you.' 'What for?'  
• 'Can you talk to Tom this afternoon?' 'Why me?'  
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• 'The buses aren't running' 'Why not?' 
2 ยอนทวนคําถาม  
การในยอนทวนคําถาม เพราะ Surprise ฝรั่งใชโครงสรางแบบประโยคบอกเลา 

• 'I'm getting married.' 'You're getting married?’ 
ถาไมเขาใจคําถาม ฝรั่งจะใหขอมูลกอนถามกลับ, คือทวนคําถามเดิม โดยการทําเปนแบบประโยคบอกเลา 

• 'Just take a look at that' 'Take a look at what?' 
• 'She's invited thirteen people to dinner.' 'She's invited how many?' 
• ‘We're going to Tierra del Fuego on holiday.' 'You're going where?' 
• 'I've broken the fettle gauge.' 'You've broken the what?' 

ในการถามกริยา, ฝรั่งจะใช กริยา do แทนตัวท่ีอยากรู คือใชเปน do what? 
• 'She set fire to the garage.' 'She did what (to the garage)?' 

ฝรั่งอาจทวนคําถามในมุมมองของตนเอง โดยการใชโครงสรางประโยคคําถามแบบปกติ ไมใชโครงสรางบอกเลา 
เชน 

• 'Where are you going?' 'Where am I going? Home.' (ไมใช . . . Where I 
am going? ) 

• 'What does he want?' 'What does he want? Money, as usual.' (ไมใช 
'What he wants? ") 

• 'Are you tired?' 'Am I tired? Of course not.' (ไมใช . . . 'Whether I’m 
tired?. . .') 

• 'Do squirrels eat insects?' 'Do squirrels eat insects? I'm not sure.' 
(ไมใช . . . 'Whether squirrels cat insects?. . .') 
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3 การใชรูปแบบคําถาม เพ่ือส่ือในแงอ่ืน 
ฝรั่งอาจใชคําถามสั้น ๆ เพ่ือเรียกรองความสนใจ เพราะผูฟงรูอยูแลววาหมายถึงอะไร เชน Oh, yes; Really? 
หรือใช question tag (ดูหัวขอ A133), ซ่ึงประกอบดวยกริยาชวย + pronoun 

• 'It was a terrible party.' 'Was it?' 'Yes . . .' 
ระวัง! คําถามแบบนี้ ไมไดต้ังใจถามเพื่อเอาขอมูลอะไร: 

• 'We had a lovely holiday.' Did you?' 'Yes, we went. . .' 
• 'I've got a headache.' 'Have you, dear? I'll get you an aspirin.' 
• John likes that girl next door.' 'Oh, does he?' 
• 'I don't understand.' 'Don't you? I'm sorry.' 

เมื่อเพื่อนใชประโยคบอกเลา ท่ีตองการใหคุณเห็นดวย ถาคุณเห็นดวย อาจใชตอบ yes ตามดวยคําถามเชิงปฏิเสธ 
เพื่อเนนวาเห็นดวยอยางยิ่ง (เหมือน negative-question exclamations -ดูหัวขอ B016.4) 

• 'It was a lovely concert.' 'Yes, wasn't it? I did enjoy it.' 
• 'She's put on a lot of weight.' 'Yes, hasn't she?' 
� สําหรับโครงสรางคลายคลาย ๆ กันน้ี, ดูหัวขอ C307 (คําถามสั้น ๆ ) และ A133-A134 (question tags). 

A132 ประโยคคําถาม (4): การใชคําถาม เพื่อเยาะเยย 
1 คําถามทีไ่มตองการคําตอบ 
การดาแบบผูดี มักใชคําถามเพื่อเยาะเยย ภาษาอังกฤษเรียกวา 'rhetorical questions' (คือตีสํานวน) 

• Do you know what time it is? (= You're late.) 
• Who's a lovely baby? (= You're a lovely baby.) 
• 'I can't find my coat.' 'What's this, then?' (= 'Here it is, stupid.')  
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บอยครั้งที่ rhetorical question เปนการเยาะเยย หรือสวนความเรียกรองแบบโง ๆ เชน 
• What's the use of asking her? (= It's no use asking her.) 
• How do you expect me to find milk on a Sunday night?  
• Where am I going to find a shop open? (= You can't reasonably expect . 

. . There aren't any shops open.) 
• Where's my money? (= You haven't paid me.)  
• 'I can run faster than you.' 'Who cares?' (= 'Nobody cares.')  
• Are we going to let them do this to us? (= We aren't . . .)  
• Have you lost your tongue? (= Why don't you say anything?)  
• What do you think you're doing? (= You can't justify what you're doing)  
• Who do you think you are? (= You aren't as important as your behaviour 

suggests)  
• Why don't you take a taxi? (= There's no reason not to.) 

2 why/how should . . . ? 
Why should . . . ? มักใชสวนกลับคําแนะนําที่ไมเขาทา 

• 'Ann's very unhappy.' 'Why should I care?' 
• 'Could your wife help us in the office tomorrow?' 'Why should she? 

She doesn't work for you.' 
How should I know? หรือท่ีคน American ใชเปน How would I know? แปลวา ฉันจะรูไหมเนี่ย! 

• 'What time does the film start?' 'How should l know?' 
3 คําถาม yes/no เชงิปฏิเสธ 
คําถาม yes/no เชิงปฏิเสธ มักส่ือในแงบวก (ไมใชชวนทะเลาะแบบขอกอนหนา) 
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• Haven't l done enough for you? (= I have done enough for you. ฉันทําใหเธอ
เลยสมบูรณแบบเลยละ) 

• Didn't I tell you it would rain? (= I told you . . .อยางที่ฉันบอก วาฝนมันจะตก) 
• Don't touch that!' 'Why shouldn't I?' (= 'I have a perfect right to.' เธอ
ไมตองทํา ฉันทําเอง เพราะเธอเปนแขกของฉัน) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับคําถามเชิงปฏิเสธ, ดูหัวขอ A141 

A133 ประโยคคําถาม (5): question tag (เบ้ืองตน)  
1 question tag คืออะไร 
'Question tag' คือคําถามส้ัน ๆ ท่ีอยูทายประโยค หรืออยูหลัง comma ถือวา เปนการถามแบบไมเปนทางการ 
ใหสังเกตการใส comma ดวย เชน 

• Not a very good film, was it? 
ถาเปนเชิงปฏิเสธ มักใชแบบยอ แตถาตองการใหดูเปนทางการ ก็ใชรูปเต็มก็ได 

• That's the postman, isn't it? 
• You do take sugar in tea, don't you? 
• They promised to repay us within six months, did they not? (ดู formal) 

ฝรั่งมักใช Question tags เพื่อถามใหแนใจ หรือขอความเห็น 

2 ตองใชรูปที่ตรงขามกับ โครงสรางขางหนา 
ถาตามหลังโครงสรางแบบบอกเลา ตองใช Question tag รูปปฏิเสธ และตามหลังโครงสรางปฏิเสธ ตองใช 
Question tag แบบบอกเลา 
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• You're the new secretary, aren't you? 
ประโยคขางหนาตองเปนไมใชคําถาม มิฉะนั้นจะซํ้าซอนกัน 

• You're not the new secretary, are you? (แตไมใช Are you the new 
secretary, aren't you?) 

ในการถามใหแนใจ หรือขอความเห็น, ฝรั่งจะพูดเปนประโยคบอกเลากอน, แลวใช question tag เชิงปฏิเสธ 
• It's cold, isn't it? ถามแบบนี้เพื่อตองการใหคุณตอบ Yes, it’s could. 
• It's not warm, is it? แบบนี้เพ่ือตองการใหคุณตอบ No, it’s not warm 
� สําหรับการใชโครงสราง Question tag ท่ีไมตรงขามกับ โครงสรางขางหนา, ดูหัวขอ A134.8 

3 กริยาชวย (auxiliaries) 
ถาในประโยคหลักมีกริยาชวย (หรือ กริยาแท be), คุณตองใชคําเดิมซํ้าใน question tag ดวย เชน 

• Sally can speak French, can't she? 
• The meeting's at ten, isn't it? 
• You didn't speak to Luke, did you? 
• You wouldn't like a puppy, would you? 

If the main sentence has no auxiliary, the question tag has do. 
• You like oysters, don't you? 
• Harry gave you a cheque, didn't he? 

4 ความหมายจรงิ และความหมายเปนนัย 
ในการพูด, ฝรั่งเขาใจการใช question tag โดยนัย คือ เขารูกันอยูวา ถามเอาคําตอบจริง ๆ หรือถามเอาคํายืนยัน 
(ความหมายเปนนัย=intonation) ดังนี้ 
ถาถามเอาคําตอบ ฝรั่งใชเสียงสูงที่ทาย (rising intonation) 
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• The meeting's at four o'clock, isn't it?(อ๊ิท) ไมคอยแนใจ จําไดแตวา ครั้งที่แลวก็นัด
บาย 4 

ถาถามในเชิงบอกใหฟง หรือขอคํายืนยัน เขาใชเสียงตํ่า (falling intonation) 
• It's a beautiful day, isn't it?(อิท) ก็เห็นแดดออก อากาศดี 

ในการเขียน ซ่ึงไมรูวาเสียงสูงหรือตํ่า แตโดยมาก มักจะไมกอปญหา เพราะมีประโยคแวดลอมประกอบอยูแลว 

5 การขอรองใหชวยทํา 
ฝรั่งผูดีจะใชคําถามในการขอใหชวยทํา หรือถามขอมูลบางอยาง โดยใชโครงสรางเชิงปฏิเสธ + question tag 
เพื่อเปดโอกาสใหเพื่อนตอบ No ได มิฉะนั้นจะเทากับไปบังคับใหตอบ yes 

• You couldn't lend me 10 dollars, could you? 
ถาไปถามวา You could lend me 10 dollars, couldn’t you? จะเปนการบังคับเพื่อนวาใหตอบ yes เพื่อ
ใหยืมเงิน ซ่ึงเปนมรรยาทที่ไมดี 

• You haven't seen my watch anywhere, have you? 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ request, ดูหัวขอ B042 

� สําหรับ สําหรับรายละเอียดของ tag, ดูหัวขอ A135 

A134 ประโยคคําถาม (6): question tag (ขั้นสูง)  
1 aren't I? 
question tag ของ I am คือ aren't I? เชน 

• I'm late, aren't!? 
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2 การขอรองใหทํา 
ฝรั่งผูดีมีเวลาจะใช เขาใชคําจําพวก won't you? (โดยเฉพาะใน British English), และใช will/ 
would/can/can't/could you? เพื่อบอก หรือขอรองใหคนอ่ืนชวยทํา 

• Give me a hand, will you? 
• Do sit down, won't you? (แบบชาวอังกฤษแท ๆ ) 
• Open a window, would you? 
• Shut up, can't you?  

ถาขางหนาเปนปฏิเสธ ขางหลังก็ใช will you? 
• Don't for get, will you? 

3 let's 
หลัง let's. . .,ฝรั่งจะใช shall we? เสมอ เปนสูตรสําเร็จ 

• Let's have a party, shall we? 
• Let's go office, shall we? 

4 there 
ฝรั่งอาจใช there เปนประธานใน question tag ก็ได 

• There's something wrong, isn't there? 
• There weren't any problems, were there? 

5 ระวังคําที่เปนเชงิปฏิเสธอยูแลว 
คําจําพวก never, no, nobody, hardly, scarcely และ little เปนการปฏิเสธอยูแลว 

• You never say what you're thinking, do you? (ไมใช . . . don't you?) 
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• It's no good, is it? (ไมใช ... isn't it?) 
• It's hardly rained at all this summer, has it? 
• There's little we can do about it, is there? 

6 nothing, nobody, somebody 
สรรพนามลอย ๆ เชน nothing ฝรั่งจะใช it แทน 

• Nothing can happen, can it? 
สรรพนามของคําพวก nobody, somebody และ every body (และ no one)ฝรั่งใช they แทน  

• Nobody phoned, did they? 
• Somebody wanted a drink, didn't they? Who was it? 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช they, ดูหัวขอ B005 

7 การใชกริยาแท have  
หลังกริยาแท have ถาเปนคนอังกฤษอาจใช do หรือไมใชก็ได แตคนอเมริกัน ตองใช do มาเปนกริยาชวยเสมอ 

• Your father has a bad back, hasn't he? หรือ doesn't he? 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช do กับ have, ดูหัวขอ C173-C176 

8 การใช question tag โครงสรางที่ไมตรงขามกับ ขางหนา 
บางครั้งฝรั่งไมสลับ question tag เปนปฏิเสธเพ่ือใหตรงขามกับ โครงสรางบอกเลาขางหนา ท้ังนี้เพ่ือเรียกความ
สนใจ (attention signals ดูหัวขอ A131.3): เชน กลาวคําที่ไดยินมา หรือไดรูมา เพื่อแสดงความดีใจ surprise 
นักไวยากรณเรียกวา 'Same-way' tags 

• So you're getting married, are you? How nice! 
• So she thinks she's going to become a doctor, does she? Well, welt 
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• You think you're funny, do you?  
ฝรั่งอาจใชถามใหแนใจ เพ่ือไมไปชักนําใหเพ่ือนตอบ Yes หรือ No 

• Your mother's at home, is she? 
• This is the last bus, is it? 
• You can eat shellfish, canyon?  

ชาวอังกฤษมีการใช Negative ท้ังหนาและหลัง ในกรณีท่ีใชแสดงความไมพอใจกับเด็ก ๆ  
• I see. You don't like my cooking, don't you? 

9 การละ pronoun และกริยาชวย 
ในประโยคแบบ question tag, มักละ pronoun ท่ีเปนประธาน และกริยาชวย (เรียกวา 'ellipsis' สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ B064) 

• (It's a) nice day, isn't it? 
• (She was) talking to my husband, was she?  

ในภาษาที่กันเองมาก ๆ  ฝรั่งใช question tag หลังคําถามที่ละประธานและกริยาชวย 
• Have a good time, did you? มาจาก You have a good time, didn’t you? 
• Your mother at home, is she? มาจาก Your mother is at home, isn’t she? 
• John be here tomorrow, will he? มาจาก John will be here tomorrow, 
won’t he? 

� สําหรับการใช tag แบบอื่น ๆ , ดูหัวขอ A135 
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A135 ประโยคคําถาม (7): reinforcement tag  
1 การย้ําดวย ประธานและกริยาชวย 
ชาวอังกฤษอาจย้ําคําพูดดวย การใชประธานและกริยาชวย ท่ีทายประโยค ซ่ึงเรียกวา 'tag' 

• You've gone mad, you have.  
• I'm netting fed up. I am. 

ถาประโยคหลักไมมีกริยาชวย , เขาจะใชกริยา do แทน เชน 
• He likes his beer, he does. 

2 การใช 
ฝรั่งอาจใช tag ย้ํา main clause เพื่อเนน 

• You're really clever, you are. 
เมื่อเขาตองการเนนกริยา ก็จะยกกริยามาไวหนา แลวเอาประธานกบักริยาไปไวหลัง นักไวยากรณเรียกวา 
‘Fronting’ สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ B055 

• Getting in my way, you are. 
• Likes his beer, John does. 

หรือใชเพ่ือเฉลยใครคือประธานในตอนทาย 
• He hasn't a chance, Fred hasn't. 
• She really got on my nerves, Sylvia did 

3 tag ที่มีแตประธาน ไมมีกริยา 
เพราะวาเขาละ กริยาชวย ในฐานที่เขาใจนั่นเอง นักไวยากรณเรียกวา Ellipsis (ดูหัวขอ B064) 

• (You're) living in the clouds, you lot.  
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• (They're) very polite, your children.  
ใน tag มักไมมีสรรพนาม ถาจะมีก็เปนแบบ reflexive 

• Don't think much of the party, myself. 
� สําหรับ โครงสรางคลาย ๆ กัน, ดูหัวขอ A133-A134 (question tag), A131 (การตอบคําถาม) และ C307 (คําตอบอยาง
สั้น) 

A136 ประโยคบอกตอ (1): เบ้ืองตน  
มีสองวิธีท่ีจะรายงาน คําพูด หรือความคิดเห็นของคนใหคนอื่น 

1 'direct speech' 
คือบอกแบบคนพากษหนัง พูดเลียนเสียงที่ไดยิน ออกไปเลย เรียกวา 'direct speech' 

• So he said, 'I want to go home,' and just walked out.  
• Did she say, 'What do you want?'  
• And then I thought, 'Well, does he really mean it?' 
� สําหรับการใช quotation mark และ direct speech, ดูหัวขอ B018 

� สําหรับการใช comma กอนหรือหลัง direct speech, ดูหัวขอ B014 

2 'indirect speech' 
แตงสรรพนามใหม ในมุมมองของตน โดยใช conjunction เรียกวา 'indirect speech’ หรือ ‘reported 
speech' 

• So he said that he wanted to go home, and just walked out. 
• Did she just ask what I wanted ? 
• And then I wondered whether he really meant it. 
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3 โครงสรางแบบผสม 
ปกติ โครงสรางทั้งสองแบบ จะนํามาผสมกันไมได (ขอยกเวน ใหดูหัวขอ A138) 

• She said to me it ‘have got no money' and asked me for help.  
• หรือ She said to me that she had got no money and asked me for help.  
• ไมใช She said to me that I have got no money and asked me for help. 

A137 ประโยคบอกตอ (2): กฎเกณฑท่ัวไป 
1 การเปลี่ยนสถานภาพ 
คุณตองเปลี่ยนคําสรรพนาม เวลา และสถานที่ ใหเหมาะสม ซ่ึงผมวา คุณควรนึกถึงเหตุผลของการเปลี่ยนคํา และ 
tense มันจะดูเปนธรรมชาติ ไมตองไปเรียนกฎเกณฑท่ียุงยาก ท่ีครูไทยนิยมสอน ซ่ึงเรียนไปก็พูดไมได และเขียน
แบบที่ฝรั่งเองก็ยังไมรู 

• BILL พูดในเย็นวันเสารวา: I don't like this party. I want to go home now. 
• PETER นํามาพูดในเชาวันอาทิตยวา: Bill said that he didn't like the party, and 

he wanted to go home right away. 
2 สรรพนาม 
ก็เหมือนภาษาไทย ถาคุณไมไดดัดเสียงพากษ ใหเหมือนคนที่พูดไวแตเดิม คุณก็ตองเปลี่ยนสรรพนามให เขาทา
ดวย 

• Bill said that he didn't like the party. . . (ไมใช Bill said that I didn't like 
the party. . .) 
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3 การเปลี่ยนคําวา here กับ now 
การเปลี่ยนสถานที่และเวลา ใหเกิดภาพที่เหมาะสม ไดแกคําจําพวก here, this, now, today. เมื่อ Peter บอกวา 
Bill พูดอะไรเอาไว จะใช this และ now ไมได เพราะมันคนละสถานที่และเวลากันแลว 

• Bill said that he didn't like the party. . . (ไมใช Bill said that he didn't 
like this party. . .)  

ระวัง! คําวา next และ last ก็ตองเปล่ียนดวย เชนเดียวกับ 'here and now' 

คําที่พูดเดิม คําในรายงาน 
I'll be back next week.  She said she'd be back the next week, 

But I never saw her again. 
I got my licence last 
Tuesday. 

He said he'd got his licence the Tuesday 

4 tense 
เรื่องนี้ครูไทยชอบสอน และเนนเปนพิเศษ เพราะมันดูยาก ใชออกขอสอบดี แตในระวังวา ผมสังเกตคนที่เรียนมา
แบบตามทฤษฎีท่ีสอนในตํารา มักพูดไมเขาทา รูในส่ิงที่ฝรั่งเองก็ไมรู (เกินความจําเปน) สวนเรื่องงาย ๆ กลับไมรู 
ใครที่เรียนเรื่องนี้มากอนหนานี้ ขอใหลืมใหหมดกอนที่จะเรียนตามวิธีธรรมชาติตอไปนี้ 
 
แบบที่ 1 การเปลี่ยนเวลา ท่ีทําใหเวลาในภาพ ท่ีเราพูดนั้นเปลี่ยนไป เราตองเปล่ียน tense ดวย (เด็กไทยมักถูก
สอนมาแบบนี้) เชน 

• Bill said that he didn't like the party. . . (ไมใช Bill said that he doesn't 
like the party. . .)  

ดังนั้น หลังจากกริยาจึงตองทําใหเปนอดีต 1ขั้นดวย ท่ีเรียกวา 'backshifted' ลองเปรียบเทียบ: 
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คําที่พูดเดิม คําในรายงาน 
Will you marry me?  I asked him if he would marry me. 

(ไมใช . . . if he will marry me.) 
You look nice.  I told her she looked nice. 

(ไมใช I told her she looks nice.) 
I can't swim.  He pretended he couldn't swim. 

(ไมใช He pretended he can't swim.) 
I'm learning French.  She said she was learning French.  

(ไมใช She said she is learning French.) 
I've forgotten.  He said he had forgotten. 

(ไมใช He said he has forgotten.) 
John phoned.   She told me that John (had) phoned. 

สังเกตตัวอยางตอไปนี้วา มีการใช กริยา past ในการพูดถึงปจจุบันหรืออนาคตก็ได 
• Your mother said that I could play here today. 
• I wondered how you were.'(เธออยากรูวา เธอเปนยังไงบาง) 'You can see how I 

am.' 
• I knew you were American. 
• Sorry, I didn't realise this was yours eat. 

แบบที่ 2 การเปลี่ยนเวลา ไมทําใหเวลาในภาพ ท่ีเราพูดนั้นเปลี่ยนไป ใหใช tense เดิม เหมือนนําสองประโยคมา
เช่ือมกันธรรมดา เพราะมันยังเปนจริงอยูจนถึงปจจุบันหรืออนาคต (แบบนี้งาย ๆ แตเด็กไทยงง) ใหสังเกต tense 
เดิม เปนปจจุบันหรือนาคตเทานั้น 

• He says he doesn't want to play any more. 
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• I'll tell her your idea is great. 
• The government has anounced that taxes will be raised. 

5 การละ that 
that ทําหนาที่เปน conjunction สามารถละได, โดยเฉพาะหลังกริยารายงาน เชน say, think ในการพูดแบบไม
เปนทางการ 

• She said (that) she'd had enough. 
• I think (that) you're probably right.  

สําหรับกริยาจําพวก reply, telegraph, shout ฝรั่งไมละ that เชน 
• I replied that I did not intend to stand for erection.(ไมใช I replied I 

did not intend . . .) 
• She shouted that she was busy. (ไมใช She shouted she was busy.) 
• He disagreed with Copernicus's view that the earth went round the 

sun. (ไมใช . . . Copernicus's view the earth went. . .) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการละ that, ดูหัวขอ A129.8 และ A125 

6 ในประโยคคําถาม และคําตอบ 
ในการรายงานประโยคคําถาม คุณตองวางประธานกอนกริยา และไมมี auxiliary do (ยกเวนคําแบบปฏิเสธ –ดู
หัวขอ A138.7) และคําตอบก็ใชทํานองเดียวกัน 

• He wanted to know when I was leaving (ไมใช . . . when was I leaving.) 
• l asked where the President and his wife were staying (ไมใช I asked 

macro were. . .) 
• I knew how they felt. (ไมใช . . . how did they feel.) 
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• Nobody told me why I had to sign the paper. (ไมใช . . . why did I have 
to sign . . .) 

• How you get there, is your problem. (ไมใช How do you get there,. . .)  
ตองไมใส question mark ใน reported question 

• We asked where the money was. (ไมใช . . . where the money was?)  
ในคําถามแบบ yes/ no question คุณตองใสคําวา if หรือ whether (ความแตกตางระหวางสองคํานี้ ใหดูหัวขอ 
C370) 

• The driver asked if/whether I wanted the town center. 
• I don't know if/whether I can help you. 

ฝรั่งไมใช say และ tell ใน report question ดังนั้นเขาไมพูดวา The driver said whether I wanted the 
town center. แตฝรั่งใช say และ tell ในการเริม่คําถามและคําตอบแบบสุภาพ เชน 

• Please say whether you want the town center. 
เขาใช say และ tell ในประโยคบอกเลาธรรมดา ท่ีไมไดถามหาขอมูล 

• He never says where he's going.  
• I told her what time it was. 
� สําหรับความแตกตางของ say และ tell, ดูหัวขอ C301 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับประโยค question-word, ดูหัวขอ A128.5 

7 infinitive หลังกริยา promise, order, request, advice 
กริยาจําพวก promise, agree, order, offer, request, advice และ suggest ตองตามดวย infinitive, หรือ
กรรม + infinitive 

• He promised to write.  
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• She agreed to wait for me.  
• I told Andrew to be careful. 
• The lady downstairs has asked us to be quiet after nine o'clock.  
• Ann has offered to baby-sit tonight.  
• I advise you to think again before you decide.  
• The policeman told me not to park there.  

ฝรั่งนิยมใช question word + infinitive เชนกัน (ดูหัวขอ A083) 
• He asked her how to make a white sauce. Don't tell me what to do.  

แตเขาไมใช infinitive หลังคําวา suggest หรือหลัง say เชน 
• He suggested that I try the main car park. (ไมใช He suggested me to 

try. . .)  
• The policeman said that l mustn't park there. (ไมใช The policemen said 

me not to park there.) 
ยกเวนหลังคําพวก instruction ซ่ึงสามารถใชรวมกับ modal verb (ดูหัวขอ A027) หรือ subjunctive ได (ดู
หัวขอ A156) 

• I told Andrew that he ought to be careful. 
� สําหรับ ought, must และกริยา modal อื่น ๆ ใน indirect speech, ดูหัวขอ A138.5 

� สําหรับ suggest, ดูหัวขอ C334 

� สําหรับโครงสรางอื่น ๆ หลังกริยาตัวหน่ึงตัวใด, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

A138 ประโยคบอกตอ (3): กฎเกณฑขั้นสูง: ลําดับคําและกริยาท่ีใช 
ท่ีผานมาผมใชคําวา say และ think วางหนาอนุประโยค แตสามารถอยูตําแหนงอ่ืน ๆ ไดดวย เชน ในภาษาพูด 
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อาจอยูระหวางประโยค หรือหลังคําพูด (discourse marker) เชน 
• So I said 'What are you doing in our bedroom?' 'I'm sorry', he said, 

'I thought it was my room.' Well, I thought, that's funny, he's got my 
hand bag open. 'If that's the case,' I said, 'what are you doing with 
my handbag?' 

ในนิยาย เรื่องส้ัน นักเขียนจะไมพยายามใชคําซํ้า เขาจึงเปลี่ยนไปใช ask, exclaim, suggest, reply, cry, 
reflect, suppose, grunt, snarl, hiss, whisper และอาจใชแบบกริยามากอนประธานก็ได เพ่ือไมใหซํ้าซาก
จําเจ (เรียกวา inversion ดูหัวขอ A031) 

• 'Is this Mr Rochester's house?' asked Emma. 
• 'Great Heavens!' cried Celia. 'Is there no end to your wicked ness? I 
implore you - leave me alone!' 'Never, 'hissed the Duke . . .  

ยกเวนเมื่อประธาน ไมใชช่ือคน แตเขียนดวย pronoun หามใชแบบ inversion 
• 'You monster!' she screamed. (ไมใช . . . screamed she.)  

ในการเขียนแบบวรรณกรรม (literary), การบอกวาใครพูด อาจไปแทรกอยูกลางประโยคคําพูด เพื่อใหดูไม
ซํ้าซากอีกเชนกัน 

• 'Your information, 'I replied, 'is out of date.' 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ inversion, ดูหัวขอ A030, A031 

2 indirect speech: ลําดับคํากับ what, who กบั which 
เมื่อเราบอกตอ คําถามที่มี who/what/which + be + complement, อาจใสกอนหรือหลังกรรม (ท่ีเปนสวนเติม
เต็ม) ก็ได 

• Direct: Who's the best player here? 
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• Indirect: She asked me who was the best player. หรือ She asked me 
who the best player was. 

• Direct: What's the matter? 
• Indirect: I asked what was the matter. I asked what the matter was. 
• Direct: Which is my seat? 
• Indirect: She wondered which was her seat. She wondered which her 
seat was. 

3 indirect speech: การบอกประโยค past tense 
ใน indirect speech, present perfect and past tense ของคําพูดเดิม ตองเปลี่ยนเปน past perfect tense 
ในประโยคบอกตอ (เพราะเหตุการณ ไดเกิดข้ึนกอนที่ คนแรกจะพูด ในมุมมองของผูท่ีเอามาพูดตอ(ผูรายงาน) จึง
เทากับวา เหตุการณจบลงอยางสมบูรณแลว) Direct: I've just written to John. 

• Indirect: She told me she had just written to John. 
เทคนิคที่ผมใชโดยสวนตัวก็คือ ใหระลึกถึงวา มันเสมือนมีคําวา before อยูขางหนา ถาคิดเสมือนมีคําวา before 
อยูขางหนา ก็จะไดเปน Before she told me, she had just written to John. อยางนี้จะไมสับสน และไม
ตองทองจําแบบตําราเกา ๆ ท่ีทองไปก็อาจใชผิด ลองฝกดูเพิ่มเติมดังนี้ 

• Direct: I saw Penny at the theatre a couple of days ago. 
• Indirect: In his letter, he said he'd seen Penny at the theatre a couple 

of days before. 
ทีนี้ มาดูแบบที่ครูไทย ไมไดสอนผมบาง คือ ในกรณีท่ีจุดยืนของผูนํามาพูดก็เหมือนกับพูดที่พูดไวกอนหนา คือ
รูสึกวาเปนอดีตเชนกัน เหตุการณการเกิดกอนหลัง ไมเก่ียวของกันเลย แบบนี้ไมตองเปล่ียนเปน past perfect 
tense คือเปลี่ยนไปมันจะตลกเปลา ๆ  
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• This man on TV said that dinosaurs were around for 250 million years. 
(ไมใช . . . that dinosaurs had been around. . .) 

• I told you John phoned this morning, didn't I? 
• We were glad to hear you enjoyed your trip to Denmark. 

เทคนิคเดิมของผมก็ยังใชไดอยูคือ ถาขืนไปใส Before someone told me มันจะตลก จะกลายเปน Before 
this man said on TV, dinosaurs had been around for 250 million years. (กอนที่นายคนนี้ไดพูด
ออกมา ไดโนเสารไดมีชีวิตมาต้ัง 250ลานปแลวนะ ซ่ึงแปลแลวก็ตลกส้ินดี) 
สรุปวา อยายึดถือตามที่ครูไทยสอนกันตามโรงเรียน เรียนไปก็ผิด ใหยึด เทคนิคของผม แปลดูแลวมันเขาทา จะ
งายกวา และถูกตอง ฝรั่งก็ใชกันแบบนี้ เพียงแตเขาอธิบายไมเปน ไมมีเทคนิคในการอธิบายตางหาก 

4 indirect speech: การบอกเหตุการณปจจุบัน และอนาคต 
เมื่อมีการพูดถึงเหตุการณหนึ่งที่ยังไมเปลี่ยน (ยังเปนจริงอยูจนถึงปจจุบัน) คุณอาจเปลี่ยน tense หรือไมก็ได ถูก
ท้ังคู แตครูไทยมักสอนวา ตองเปล่ียน ไมเปลี่ยนจะผิด ผมแนะนําใหคุณไมเปลี่ยน เพราะมันงายกวา แคเอา 2 
ประโยคมาตอกัน ก็จบ และสอดคลองตามทฤษฎีของผมที่ไดอธิบายมาแลวดวย 

• Direct: The earth goes round the sun. 
• Indirect: He proved that the earth goes/went round the sun. (ผมแนะนํา
ใหคุณใช goes) 

• Direct: How old are you? 
• Indirect: Are you deaf? I asked how old you are/were.  
• Direct: Where does she work? 
• Indirect: I've often wondered where she works/worked. 
• Direct: It will be windy tomorrow. 
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• Indirect: The forecast said it will/would be windy tomorrow. 
ระวัง ฝรั่งจะเปลี่ยน tense เสมอ เมื่อตองการเนนวา เขาไมเห็นดวยกับคําพูดนั้น, เปนเนนวาคําพูดนั้นมาจากคน
นั้น ไมใชฉันแตงขึ้นมาเอง 

• The Greeks thought that the sun went round the earth. (ไมใช . . . that 
the sun goes round the earth.) 

• Did you hear that? She just said she was fourteen! 
• He announced that profits were higher than forecast. 

5 would, should ใน indirect speech 
กริยา modal เชน would, should, could, might, ought และ must ตองไมเปล่ียนในคําพูดบอกเลา เพราะ
มันเปนจริงเสมอ รายละเอียดดูหัวขอ C254 สวน had better ดูหัวขอ C167 

• Direct: It would be nice if I could see you again. 
• Indirect: He said it would be nice if he could see me again. 
• Direct: It might be too late. 
• Indirect: I was afraid that it might be too late. 
• Direct: It must be pretty late. I really must go. 
• Indirect: She said it must be pretty late and she really must go.  
• Direct: You needn't pretend to be sorry. 
• Indirect: I said he needn't pretend . . . 

ฝรั่งอาจจะเปลี่ยนจาก shall และ should เปน would เพราะมัน make sense ไมใชกฎเกณฑทางไวยากรณแต
อยางใด คือไมเปล่ียนก็ได ถามันเขาทาอยูแลว 

• Direct: We shall/should be delighted to come. 
• Indirect: They said they would be delighted to come. 
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ระวัง! ฝรั่งมักถามดวยคําวา Shall I . . ? (เพื่อเสนอความชวยเหลือ หรือถามขอมูล) 
• Direct: Shall I be needed tomorrow? 
• Indirect: He wants to know if he will be needed tomorrow. 
• Direct: Shall l carry your bag? 
• Indirect: He wants to know if he should/can carry your bag. 

6 conditionals 
ประโยคเง่ือนไง ท่ีอางถึงเหตุการณท่ีไมจริง ฝรั่งจะใช past conditional 

• Direct: If I had any money I'd buy you a drink. 
• Indirect: She said if she had had any money she would have bought 

him a drink.  
had ตัวแรกคือ กริยาชวย สวนตัวท่ี 2 เปนกริยาชองที่ 3 ของ have (เปน past perfect) ฝรั่งอาจพูดอีกอยางเปน 
past simple งาย ๆ วา 

• She said if she had any money she would buy you a drink. 
ซ่ึงก็ถูกเหมือนกัน เพราะผมถือวา ยังเปนจริงอยูจนถึงปจจุบัน ใหคุณลองเปรียบเทียบตัวอยางนี้กับตัวอยางแรกใน
สองหัวขอท่ีผานมา เพื่อดูความแตกตาง จะเขาใจมากขึ้น 

� สําหรับรายละเอียดของโครงสรางประโยคเงื่อนไง, ดูหัวขอ C189-C195 

� สําหรับ had ที่เปนกริยาชอง 2 ของ must, ดูหัวขอ C248-C250 

7 คําถามเชิงปฏิเสธ 
ในคําถามเชิงปฏิเสธ, ฝรั่งใช do เปนกริยาชวย 

• Direct: 'Why don't you work harder?' 
• Indirect: She asked why he didn't work harder. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

ระวัง! คําถามเชิงปฏิเสธ มักแสดง emotion เชน ประหลาดใจ (surprise) หรือ ความกระตือรือรน 
(enthusiasm) (รายละเอียด ดูหัวขอ A141), ฝรั่งมีวิธีเอามาเลาทีแ่ตกตางออกไป 

• Direct: Don't the children like ice-cream? (ไมมเีด็กคนไหนชอบไอศกรีมเลยหรือ) 
• Indirect: She was surprised that the children didn't like ice-cream. 

(ไมใช She asked if the children didn't like ice cream.) 
• Direct: Is not she lovely! (เธอไมนารักเลยหรือไง) 
• Indirect: He remarked how lovely she was. (ไมใช He asked if she was 

not loudly.) 
8 คําพูดที่ซอนกันอยู 
ประโยคที่เปน question-word clause หรือ relative clause อาจทําใหเกิดความสับสนไดในเวลาพูด ตอง
ระวัง ฝรั่งอาจพูดวา 

• She's written I don't know how many books. (เธอเขียนมาวา ฉันไมรูวา มีหนังสือ
กี่เลม) 

• He's gone l don't know where. 
• This is the man who Ann said would tell us about the church. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับโครงสรางแบบ relative, ดูหัวขอ A114.10, C009 

�  สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ embedding, ดูหัวขอ B058 

9 indirect speech แบบละผูพูด 
ในภาษาขาวตาง ๆ ฝรั่งไมนิยมใช indirect speech เพราะใสคําวา he said … แคเปล่ียน tense ผูฟงก็เขาใจแลว 
รูอยูแลววาใครพูด เชน 
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• The Managing Director began his address to the shareholders by 
summarising the results for the year. Profits on the whole had been 
high, though one or two areas had been disappointing. It was, however, 
important to maintain a high level of investment, and he was sure that 
the shareholders would appreciate. 

ในการเขียนนิยาย, ฝรั่งอาจใชประโยคเดิมเลย เพ่ือใหดูต่ืนเตนเราใจ รวมถึงใชคําวา here และ 
now 

• At breakfast, Peter refused to go to school. Why should he spend all 
his time sitting listening to id lots? What use was all that stuff 
anyway? If he stayed at home he could read books. He might even learn 
something useful. His father, as usual, was unsympathetic. Peter had to 
go to school, by damn, and he had better get moving now, or there'd be 
trouble. 

A139 ประโยคปฏิเสธ (1): (พื้นฐาน) 
1 การเติม not 
ฝรั่งสรางประโยคปฏิเสธ โดยการเติม not ไปที่ท่ีหลังกริยาชวย เชน 

• We have not forgotten you. It was not raining.  
• She can't swim. 

ถาไมมีกริยาชวย ใหใช do แทน 
• I like the salad, but I don't like the soup. (ไมใช I like not the soup.) 

do ตองตามดวย infinitive without to 
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• I didn't think. (ไมใช I didn't to think, I didn't thinking และไมใช I didn't 
thought.) 

ถามีกริยาชวยอยูแลว หามไปใส do อีก 
• You mustn't worry. (ไมใช You don't must worry.) 

แมวา be ทําหนาที่เปนกริยาหลักก็ตาม ในประโยคคําถามและปฏิเสธ หามไปใส do 
• The supper isn't ready. (ไมใช The supper doesn't be ready.) 

แบบอเมริกัน หามใช do ใน negative subjunctive, infinitive หรือ กริยา ing (ดูหัวขอ A156) 
• It is important that she not realise what is happening. (ไมใช . . . do not 

realise. . .) 
• Remind me not to come here again. (ไมใช . . . do not to come.) 
� สําหรับรูปแบบปฏิเสธของ have, dare, need ที่ใชโดยมีหรือไมมี do, ใหดูท่ีบทของคํา ๆ น้ัน 

� สําหรับการใช ain't, ดูหัวขอ A062.4 

� สําหรับรูปแบบปฏิเสธที่ไมมี do ในภาษาเกา ๆ เชน I like him not., ดูหัวขอ B031 

2 การใช don’t 
ฝรั่ง negative imperative (หามกระทํา) ในโครงสราง do not/don't + infinitive (รายละเอียดของ 
negative imperatives ดูหัวขอ A083) 

• Do not expect quick results when you start l earning a language. (ไมใช 
Expect not. . .) 

• Don't worry - I'll look after you. (ไมใช Worry not. . .) 
อยาทําตัวเปนแบบนั้นแบบนี้ ฝรั่งใช Do not + be + adjective 
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• Don't be rude. (อยาทําตัวเปนแบบ ไรการศึกษา/ไรยรรยาท) 
3 ตองใส not กอน infinitives และกริยา ing 
ฝรั่งใส not กอน infinitives และ กริยา ing ไมใชใสขางหลัง 

• It's important not to worry. (ไมใช . . . to don't worry.)  
• The best thing about a holiday is not working. 

4 not แปลวา ไมใช 
เชน ถาม Jake ไมใช(ไปถาม)ภรรยาเขา ฝรั่งใช  

• Ask Jake, not his wife. 
• Come early. But not before six. 
• It's working, but not properly. 

ระวัง ฝรั่งมักไมใส not หนาประธาน แตเขาใช it นําประโยค เชน ผมเห็นคนไทยบางคนจะบอกวา ไมใชจอรจมา 
แตเปนพี่ชาย เขาพูดวา Not George came, but his brother. ซ่ึงไมถูก ท่ีถูกคือ 

• It was not George that came, but his brother.  
� สําหรับความแตกตางของ not และ no กับคํานาม, ดูหัวขอ C265 

5 คําปฏิเสธอื่น ๆ  
นอกจากการเติม not แลว ยังมีอีกหลายคําที่ใชความหมายเชิงปฏเสิธ ลองเปรียบเทียบ:  

• He's not at home.  
• He's never at home.  
• He's seldom/rarely/hardly ever at home. 

 ฝรั่งไมใช กริยาชวย do กับคําเหลานี้ ลองเปรียบเทียบ: 
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• He doesn't work.  
• He never works. (ไมใช He does never work.)  
• He seldom/rarely/hardly ever works. 

แตคุณอาจไปเห็น ฝรั่งใช do หลังคําปฏิเสธ ท้ังนี้เพราะ เขาตองการเนน วาเปนอยางนั้นจริง ๆ เชน  
• He never did like her. (แสดงวาไมเคยแมแมแตนิดเดียว) 

6 question tags 
การถามแบบ question tag ตองใชหลัง negative clause 

• You don't work on Sundays, do you?  
• You seldom work on Saturdays, do you? (ไมใช You seldom work on 

Saturdays don't you?) 
ประโยคที่มี little และ few (ดูหัวขอ C224) จะมีภาพเชิงปฏิเสธ, ดังนั้นตองตามดวย question tag แบบบอก
เลา 

• There's little point in doing anything about it, is there? (ไมใช . . . isn't 
there?) 

• He has few reasons for staying, has he? 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ question tag, ดูหัวขอ A133-A134 

7 เชงิปฏิเสธ ใช any ไมใช some 
ฝรั่งไมใช some, somebody, something ในประโยคเชิงปฏิเสธ แตฝรั่งจะใชคําที่ใชในเชิงปฏิเสธโดยเฉพาะ 
(non-assertive word) เชน any, anybody, anything ลองเปรียบเทียบ: 

• I've found some mushrooms. 
• I haven't found any mushrooms. 
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� ระวังคําอื่น ๆ เชน ever, yet ไมใช non-assertive, แตพบมากในคําถามและประโยคเชิงปฏิเสธ ดูหัวขอ A100 

� สําหรับรายละเอียดสาํหรับ transferred negation เชน I don't think he's coming., ดูหัวขอ A140 

� สําหรับคําถามเชิงปฏิเสธ, ดูหัวขอ A141 

� สําหรับ double negatives, ดูหัวขอ A142 

A140 ประโยคปฏิเสธ (2): transferred negation  
1 การเติม not ให think, believe 
เมื่อฝรั่งจะบอก negative idea เชน think, believe, suppose, imagine และคําที่มีความหมายคลาย ๆ กันนี้, 
เขาจะบอกวา เขาไมเช่ือวา…. ไมใช เขาเช่ือวาจะไม… ก็คือใส not ไปที่กริยาตัวแรก ไมใชกริยาตัวท่ีสอง 

• I don't think you've met my wife. (ลื่นหูกวา I think you haven't met my 
wife.) 

• I don't believe she's at home. (ลื่นหูกวา I believe she isn't at home.)  
แตบางทีคุณไปไดยิน สํานวนแบบ I thought + negative เปนเพราะวา ฝรั่งเขาพูดแบบนี้ มันใหความรูสึกวา 
ฉันคิดผิดไปแลว 

• 'Would you like a drink?' 'I thought you'd never ask.' 
• Hello! I thought you weren't coming 

2 การเติม not ให hope 
ฝรั่งไมพูดวา ฉันจะไมหวัง แตพูดวา ฉันหวังวาจะไม ดังนั้น เขาไมพูด don’t hope something happen แตพูด
วา hope something not happen 

• I hope it doesn't rain. (ไมใช I don't hope it rains.) 
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3 การเติม not ในคําตอบอยางส้ัน 
ในคําตอบอยางส้ัน, เขาใช think, believe, hope + not (ดูหัวขอ C318) 

• 'Are we going to see Alan again?' 'I believe/suppose/hope not.'  
อีกแบบหนึ่งก็คือ I don't think so (ดูหัวขอ C318) เขาไมใช hope  

• 'Do you think there'll be snow tomorrow?' 'I don't 
think/believe/suppose/ so.'(BUT I hope not. ) 

I don't think so. เปนที่นิยมใชมากกวา I think not, ซ่ึงจะดูเปนการทางไปหนอย 

4 การเติม not ใหกับกริยาที่ตามดวย infinitive 
อยางที่คุณรูมากอนแลววา กริยาหลายตัวตามไดดวย infinitive ทําใหดูเหมือนมีกริยาสองตัว (ไมเขาใจให ดู
หัวขอ A078) ในการทําใหเปนปฏิเสธ ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งนิยมเติม not ไปที่กริยาหลัก(ตัวแรก) 
ไมใชตัวท่ีสอง(infinitive), แมวาจะใหความหมายเหมือนกันก็ตาม กริยาดังกลาวไดแก appear, seem, expect 
และ happen 

• Sibyl doesn't seem to like you. (ฟงดูเปนกันเองกวา Sibyl seems not to like 
you.) 

• I don't expect to see you before Monday. (ลื่นหูกวา I expect not to see 
you . . .) 

• Angela and I were at the same university, but we never happened to 
meet. (ดูกันเองกวา. . . we happened never to meet.)  

การใช intend และ want + infinitive, เรามักใส not / never กับกริยาตัวแรก 
• I don't want to fail this exam. (ไมใช I want not to fail...) 
• After I've finished this contract I never intend to teach again. 
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5 การเติม not ให always, almost 
ฝรั่งไมมีการเติม not ใหคําเหลานั้น แตเขาเติม never. . . any และ hardly. . . any/ever, มากกวาจะใชเปน 
always . . . no และ almost... no/never 

• She never gives people anything (ไมใช She always gives people nothing.)  
แถบจะไมใครมารวมงาน(ปรากฎตัว)เลย 

• Hardly anyone turned up. (ลื่นหูกวา Almost no one turned up.) 

A141 ประโยคปฏิเสธ (3): คําถามเชิงปฏิเสธ  
1 โครงสราง 
ใช not แบบรวบคํา(contracted) กับแบบธรรมดา(uncontracted) มีลําดับที่ไมเหมือนกัน (แบบยอจะดูเปน
กันเองกวา) ลองเปรียบเทียบ 

verb ชวย + n't + subject 
• Doesn't she understand ? 
•  Why haven't you booked your holiday yet? 

verb ชวย + subject + not 
• Does she not understand ?  
• Why have you not booked your holiday yet?  

แบบอังกฤษ แม have จะทําหนาที่เปนกริยาแท แปลวา “ม”ี ก็ตาม แตเขาก็นํามาใชแบบกริยาชวยได เหมือนที่ใช
กับกริยาแท be (เมื่อ be แปลวา เปน, อยู, คือ) ใหสังเกตวา ชาวอังกฤษใชราวกับวามันเปนกริยาชวย แตแบบ
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อเมริกัน ถือวา ถา have แปลวา “ม”ี ตองใช do มาชวย (สําหรับความแตกตางใหระหวางอังกฤษและอเมริกัน ดู
หัวขอ C174) 

• Hasn't she any friends to help her? (แบบอังกฤษ ) 
• Does she has any friend to help her? (แบบอเมริกัน) 
• Have they not at least a room to stay in? (แบบอังกฤษ) 
• Do they have not at least a room to stay in? (แบบอเมริกัน) 
• Aren't you ready? Is Ms. Allen not at home? (ท้ังอังกฤษและอเมริกัน ใชเหมือนกัน 
เพราะฝรั่งยกเวนกริยาหลัก be ท่ีสามารถมองเปนกริยาชวยไดเสมอ) 

2 มีสองความหมาย 
ระวังใหดี คําถามเชิงปฏิเสธใหความหมายไดสองลักษณะ ขึ้นกับ context 

a 'Isn't it true that . . . ?' 
ฝรั่งมีสํานวนที่วา มันเปนจริงหรือเปลาที่วา เพื่อ confirm ส่ิงที่ตนเองไดรับรูมา ซ่ึงผูถามคาดวาจะไดยินคําตอบ
เปน Yes, และหมายความเชนกับที่ถามวา 'Isn't it true that . . . ?' 

• Didn't you go and see Helen yesterday? How is she? (= I believe you 
went and saw Helen yesterday. . .)  

ฝรั่งที่มีการศึกษา เวลาเขาแสดงความเห็น เขาจะทําใหดูไมเปนการอวดรู โดยถามเปน negative question แทน 
แบบนี้ 

• Wouldn't it be better to switch the lights on?  
คําถามที่เปนเชิงปฏิเสธแบบนี้ มักมีเครื่องหมายอัศเจรีย (เด็ก ๆ เรียก เครื่องหมายตกใจ หรือ exclamation ดู
หัวขอ B016) และคําถามที่ตองการถายทอดความรูสึก ไมใชตองการคําตอบ (ดูหัวขอ A132) เชน 
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• Isn't it a lovely day! 
• 'She's growing up to be a lovely person.' 'Yes, isn't she!' 
• Isn't the answer obvious? (= Of course the answer is obvious.) 

b 'Is it true that . . . not . . .?'  
ฝรั่งอาจใชคําถามที่เปนเชิงปฏิเสธ เพ่ือขอการยืนยัน ซ่ึงในกรณีนี้ มีความหมายเหมือนกับถามวา 'Is it true that . 
. . not . . .?' ถางงใหดูตัวอยางเลย 

• Don't you feel well? (=Am I right in thinking you don't feel well?) คน
ไทยก็ตอบ “ใช ฉันรูสึกไมคอยสบาย” ฝรั่งเขาตอบ “no I don’t feel well.” 

เขาคาดวาจะไดรับคําตอบ no แตคุณตองเขาใจภาษาอังกฤษอยูอยางวา คําวา no ของฝรั่งไมเหมือนของไทย no 
I’m not เขาหมายถึง ใช ฉันไม… คือ เขาใจถูกตองแลว วาไม… 

• Oh, dear. Can't they come this evening? (เขาไมสามารถมาไดจริง ๆ หรือ) 
และฝรั่งยังใชคําถามเชิงปฏิเสธแบบนี้ เพ่ือแสดงวาผูพูดประหลาดใจวา ยังไมเกิดขึ้น เชน 

• Hasn't the postman come yet? 
หรือมันไมไดเกิดขึ้นในเวลาอันควร เชน 

• Didn't the alarm go off? I wonder what's wrong with it. 
3 การขอรอง, เชิญ, เสนอ, ตอวา และวิจารณ 
ฝรั่งนิยมกลาวเชิญหรือเสนอรับใช ดวยการขึ้นตนประโยควา Won't you . . . ? Wouldn't you . . . ? หรือ 
Why don't you . . . ? 

• Won't you come in for a few minutes? 
• Wouldn't you like something to d rink? 
• Why don't you come and spend the weekend with us?  
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ระวัง เขาจะไมใชคําถามเชิงปฏิเสธเพ่ือขอใหคนอื่นทํา เขาจะใชคําถามธรรมดา, หรือใชเปนประโยคปฏิเสธ + 
question tag 

• Excuse me, can you help me for a moment? (ordinary question, used as a 
request) 

• You can't help me for a moment, can you? (คือใชประโยคปฏิเสธ + question 
tag) แตไมใช Can't you help me for a moment. 

ฝรั่งที่มีการศึกษาจะใชคําถามเชิงปฏิเสธ เปนการตอวาหรือวิจารณคนอื่น 
• Can't you lend me your pen for a minute? (หมายถึง Are you too selfish to 

lend me. . . ?) 
• Don't you ever listen to what I say? 

4 การตอบ yes กับ no ในภาษาอังกฤษ 
คําวา no ของฝรั่งไมเหมือนของไทย ไมใช ของไทย 

• Aren’t you a student? (คุณคงไมใชนักเรียนละซิ) 
• No, I’m not a student. (เขาหมายถึง ใชแลว ฉันไมใชนักเรียน) 

คือ เขาใจถูกตองแลว วาไม …ลองเปรียบเทียบ:  
• 'Haven't you written to Mary?' 'Yes.' (= 'I have written to her.') 
• 'Haven't you told her about us? ’No.' (= 'I haven't told her about us.') 
• 'Didn't the postman come this morning?' 'Yes, he did.' 
• 'Didn't he bring anything for me?' 'No, he didn't.' 
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A142 ประโยคปฏิเสธ (4): ปฏิเสธซอนปฏิเสธ  
1 คําทีมี่ความหมายเชิงปฏิเสธอยูแลว 
คําวา nobody, nothing, never มีความหมายในตัวมันเองเปนปฏิเสธอยูแลว ไมตองไปใส not อีก ดังนั้น จึงไม
มีการซอนปฏิเสธแบบทายประโยคที่ยกตัวอยางตอไปนี้ 

• I opened the door, but I could see nobody. (ไมใช I couldn't see nobody.) 
• Nothing matters now- everything's finished. (ไมใช Nothing doesn't 

matter...) 
• I've never understood what she wants. (ไมใช I haven't never 

understood . . .) 
2 nobody และ not anybody 
nobody, nothing, never เปนคําที่ใชเนน เพ่ือใหชัดเจนกวาการใช not แบบ not anybody, not anything, 
not ever 
ระวัง! anybody, anything, ever ไมไดมีความหมายเชิงปฏิเสธ เวลาใชเปนปฏิเสธตองมี not เสมอ 

• I opened the door, but I couldn't see anybody. (ไมใช . . . but I could see 
anybody.) 

• I'm sorry, I can't tell you anything. 
ในการเริ่มตนประโยค ฝรั่งมีใชแต nobody, nothing เทานั้น 

• Nothing matters. (ไมใช Not anything matters.) 
• Nowhere is safe. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'non-assertive' words เชน any, anybody, anything, ever ดูหัวขอ A100 
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3 การซอนปฏิเสธ 
การซอนปฏิเสธเปนศิลปะการพูด เพื่อเลี่ยงคําบางคํา เชน อยาไมพูดอะไรเลย ก็คือใหพูดอะไรออกมาบาง ลอง
เปรียบเทียบ: 

• Say nothing. (= Be silent.) 
• Don't just say nothing Tell us what the problem is. (= Don't be silent. . 

.)  
ฝรั่งมีใช ปฏิเสธซอนปฏิเสธและซอนปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงถือวา เปนศิลปะขั้นสูง คนทั่ว ๆ ไปไมมีใครใชกัน แต
ควรรูไว เพื่ออาจไปพบในวรรณกรรมเกา ๆ เชน จะพูดวา ไมมีแมแตวันเดียว ท่ีฉันไมเสียใจ ท่ีไมไดเรียนดนตรีใน
วัยเด็ก ซ่ึงมาจาก ทุกวันนี้เสียใจ ท่ีไมไดเรียนดนตรีในวัยเด็ก 

• Not a day passes when I don't regret not having studied music in my 
youth. (มาจาก: Every day I regret not having studied music when I was 
younger. ก็คือ I wish I had studied music when I was younger.) 

4 ภาษาถิ่น (dialect) 
ในบางสําเนียง แมจะมีการใชคําปฏิเสธหลายจุด แตมีความหมายแค ปฏิเสธจุดเดียวเทานั้น 
เชน คุณอาจไปเดินตามถนนในสลัมของ New York เห็นคนดําคุยกันวา 

• I ain't seen nobody. (แปลวา I haven't seen anybody.) 
• I ain't never done nothing to nobody, and I ain't never got nothing 

from nobody no time. (จากเนื้อเพลงที่รองโดย Bert Williams ชาวอเมริกัน) 
คุณไมเขาใจก็ไมเปนไร ก็อยาไปคุยกับคนดําที่ใชภาษาแบบนี้ก็ส้ินเรื่อง ผมถือวาเปนภาษาที่พูดออกมาแลว ดูไร
การศึกษาอยางมาก 
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� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ain't และการออกออกเสียง, ดูหัวขอ A062.4 

5 การปฏิเสธที่ใชในการแสดงความสงสัย 
คือในรูปปฏิเสธทั้ง ๆ ท่ีไมมีความหมายเชิงปฏิเสธ ฝรั่งใชแบบนี้เพื่อแสดงความสงสัย หรือแสดงความไมแนใจ 

• I shouldn't be surprised if they didn't get married soon. (= . . . if they 
got married soon.) 

• I wonder whether l shouldn't go and see a doctor - I'm feeling a bit 
funny. (= . . . whether I should . . .) 

6 I don't think 
คุณอาจพบเห็นบอย ๆ วา ฝรั่งใช I don't think หรือ I don't suppose หลังคําปฏิเสธ ซ่ึงในกรณีเชนนี้, คํา
ปฏิเสธอันหลังนี้ จะไมมีความหมายในเชิงปฏิเสธเลย (คือ เหมือนกับไมมี don’t) 

• She hasn't got much chance of passing the exam, I don't think.(หรือ I 
think.) 

• We won't be back before midnight, I don't suppose. (หรือ I suppose.) 

A143 ประโยคปฏิเสธ (5): ขอระวังและความกํากวม 
ในโครงสรางปฏิเสธ, การใช not อาจทําใหความหมายกาํกวมได คุณตองระวัง ตองคอยจับโทนเสียง และ 
context อื่น ๆ ประกอบ อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวผมไมชอบคนที่ใชภาษาแบบนี้ ลองเปรียบเทียบ: เชน นองผม
เขียนอีเมลมาหาวา Dad didn't write to Bee yesterday. (เตี่ยไมไดเขียนไปหาบีเมื่อวาน) ซ่ึงตีความไดถึง 3 
แบบ คือ 
ตกลง เต่ียโทรไป ใชไหม 
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ตกลง เต่ียเขียนไปหาคนอื่น ใชไหม 
ตกลง เต่ียเพิ่งจะเขียนไปเมื่อเชา ใชไหม 
ผมแนะนาํวา หลัง not ไมควรมีคําขยายหลายจุด มิฉะนั้นจะงงแบบขางตน ในการสนทนา คุณตองดูฝรั่งจากการ
เนนเสียง หรือทวงทํานองการพูด  

• Dad didn't write to Bee yesterday – (ตกลง เต่ียโทรไป) 
• Dad didn't write to Bee yesterday- (ตกลง เปนเต่ียเขียนไปหาคนอื่น) 
• Dad didn't write to Bee yesterday- (ตกลง เตี่ยเพ่ิงจะเขียนไปเมื่อเชา) 

ในการเขียนก็ดูจาก context และ situation อยางไรก็ตามบางทีผมก็เดาใจไมถูก ผมวาคุณไมควรพูดประโยค
แบบที่จะยกตัวอยางนี้ โดยเฉพาะในการเขียนจดหมายหรือขาวสําคัญ ๆ ซ่ึงก็เหมือนภาษาไทยที่เขียน โดยคนเขียน
หนังสือไมแตก เชน รถชนไมทําใหเขาตาย ตกลงไอหมอนั่นมันรอดหรือมันตายกันแน หรือตายเพราะโดนคนที่
ขับมาชนฆา (ผมเจอบอยในหนังสือพิมพท้ังไทยและฝรั่ง) ลองเปรียบเทียบ: 

• The car crash didn't kill him. 
เขียนมาแบบนี้ ผมอานแลวงง และเขาใจวา ผูเขียนไอคิวตํ่าดวย ถามาติดตอสมัครงาน ตองโยนทิ้งเลย ไมอานตอ
ดวย  
คนที่มีไอคิวสูง มักคิดอะไรเปนตรรกะ และเปดความเปนไปไดของความหมายใหกวางเขาไว จึงเปนไปไดท่ี เพื่อน
ในกลุมเดียวกันอานแลวเขาใจ วาคุณหมายถึงอะไร แตศาตราจารยในมหาวิทยาลัยมาอานแลวอาจจะงง 
ผมแนะนาํวิธีเขียนใหใหมงาย ๆ วา ถาเขาตายดวยสาเหตุอ่ืน ควรใชเปน 

• It wasn't the car crash that killed him. 
ประโยคเชิงปฏิเสธ ท่ีมี because ก็สรางความสับสนไดเชนกัน คนพูดอาจไมสับสน แตคนฟงจะสับสน เชน ฉัน
ไมไดรองเพลง เพราะแพมอยูท่ีนั่น 
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• I didn't sing because Pam was there. 
ตกลง เขาไดรองเพลงเปลา ผมยังไมรูเลย เพราะตีไดสองแบบ คือ 
เหตุท่ีเขาไมไดรองเพลง เพราะแพมอยูท่ีนั่น (I didn't sing… because Pam was there.) หรือ  
เหตุท่ีเขารองเพลง ไมใชเปนเพราะแพมอยูท่ีนั่น (I didn't… sing because Pam was there.)  
ผมแนะนาํใหคุณเขียนโดยเอา because ไวหนา แบบนี้ 

• Because Pam was there, I didn't sing. (เพราะวาแพมอยู เลยไมรองเพลง) 
• Not because Pam was there, I sang. (ไมใชเพราะวาแพมอยู ฉันจึงรองเพลง) 

ตองระวังใหดี อยาเอาพวกเขียนหนังสือหวย ๆ แบบนี้ไปเขียนกฎหมายเปนอันขาด ยิ่งเปนรัฐธรรมนูญดวยแลว 
เขียนแลวตองมาตีความอีกรอบ ผมไมเขาใจวาทําไม ไมปรับปรุงมาตรฐานการเขียนเสียที ยึดติดกับรูปแบบโบราณ 
กฎหมายที่ข้ึนตน “หามมิให” ตกลงทานหามหรือทานใหกันแน เขียนแลว เด็กประถมหัวเราะเยาะได ตองเปนคน
ท่ีเรียนกฎหมายเทานั้นหรือจึงเขาใจภาษาไทยในรัฐธรรมนูญได เลยกลายเปนวากฎหมายรัฐธรรมเปนของนัก
กฎหมาย ตองเขียนส้ัน ๆ เขาไว เดี๋ยวเขาจะหาวาเขียนไมเปน 

A144 รูป กําลังกระทํา (1): แบบท่ัวไป  
1 สวนประกอบ 
รูป progressive (หรือท่ีครูไทยนิยมเรียก รูป continuous หรือเด็กไทยสวนใหญเรียกวา รูปไอเอ็นจี) 
ประกอบดวย กริยา be และกริยา -ing. 

• I am waiting for the shops to open. (present progressive tense) 
• Your suit is being cleaned. (present progressive passive tense) 
• She phoned while I was cooking. (past progressive tense) 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• I didn't know how long she had been sitting there.(past perfect 
progressive tense) 

• Will you be going out this evening? (future progressive tense) 
• I'd like to be lying on the beach now. (progressive infinitive) 

2 การเรียก และการใช 
ตองทําความเขาใจกอน วารูป progressive ไมไดแสดงเวลาของเหตุการณ แตแสดงวา ผูพูดเห็นอะไร หรือรูสึก
อยางไรในเหตุการณ ซ่ึงใชกับเหตุการณท่ีช่ัวคราว ยังไมจบลงดีนัก ดวยเหตุนี้ ผมอยากใหคุณนึกถึง progressive 
aspect (ภาวะตอเนื่อง) มากกวา progressive tense (เวลาตอเนือ่ง) มิฉะนั้นคุณเรียนไปก็ใชไมถูก แบบที่
หลักสูตรภาษาอังกฤษในเมืองไทย ลมเหลวกันก็เพราะแบบบนี้ ใหลองเปรียบเทียบ:  

• I've read your letter. (จบอยางสมบูรณ) 
• I've been reading a lot of thrillers recently. (ไมจําเปนตองจบ) 
• The Choapraya runs into the Gulf of Thailand. (ช่ัวนาตาป) 
• We'll have to phone the plumber- water's running down the kitchen 

wall.(ช่ัวคราว) 
ฝรั่งใช progressive ในการกระทําที่เกิดขึ้นช่ัวคราว เมื่อเขาตองการบอกวา มันเกิดซํ้าแลวซํ้าอีก 

• Why are you jumping up and down? The door was banging in the wind.  
� สําหรับรายละเอียดของการใช progressives, ใหดูเปนตัว ๆ ไป 

A145 รูป กําลังกระทํา (2): รูปกริยา non-progressive  
1 กริยาที่ไมใชในรูป progressive 
กริยาบางตัว ฝรั่งไมมีในรูป progressive ไมวาจะใชในภาษาไทยก็ตาม เพราะเปนกริยาที่ไมกินเวลา 
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• I like this music. (ไมใช I'm liking this music.)  
• I rang her u p because I needed to talk. (ไมใช . . . because I was needing 

to talk.) 
ยกเวนเมื่อตองการแสดงใหเห็นวามันกินเวลา ใหลองเปรียบเทียบ: 

• I'm seeing the doctor at ten o'clock. (เพราะการไปหาหมอมันกินเวลา) 
• I see what you mean. (ไมใช I'm seeing what you mean.) 

ผมตั้งขอสังเกตวา กริยาที่ไมกินเวลา หรือไมมีรูป progressive นี้ เปนกลาวถึง state มากวา action คือเปน
เกี่ยวกับความคิด เชน know, think, believe หรือการรับรู เชน smell, taste 

2 กริยาที่ไมมีรูป progressive ที่พบเห็นไดบอย 
ตอไปนี้เปนตัวอยางของกริยา ในความหมายที่ ฝรั่งไมใชในรูป progressive 

mental and emotional states 
believe  love  see (= 'understand') 
doubt  hate suppose 
feel (='have an 
opinion')  

prefer  think (='have an opinion') 

Imagine  realise understand 
know  recognise want 
(dis) like remember wish 

use of the senses 
appear look (='seem')  seem sound 
hear  see  smell  taste 
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communicating and causing reactions 
agree deny impress  please satisfy 
astonish disagree mean  promise surprise 

other 
be  deserve measure (= 'have length etc') 
belong  fit need 
concern  include owe 
consist  involve own 
contain  lack possess 
depend matter weigh (= 'have weight) 
รายละเอียดของการใช ใหหาการเลมนี้ก็ได โดยหาจาก index ทายเลม 

3 การใช progressive กับ non-progressive 
ท่ีนี้ลองดู การเปรียบเทียบการใชในรูป progressive กับ non-progressive จากตารางที่ใหไวขางตน 

• I'm feeling fine. (หรือ I feel fine. - ดูหัวขอ A003.7 เพราะหมายถึงชวงเวลา เมื่อไม
นานนี้ ปจจุบัน และอนาคตอันใกล) 

• I feel we shouldn't do it. (ไมใช I'm feeling we shouldn't do it. เพราะเปน
ความเห็น ท่ีตัดสินใจตอนนั้นไดเลย) 

• What are you thinking about? What do you think of the government? 
(ไมใช What are you thinking of the government? เพราะเปนความเห็น ท่ีบอกได
เลย)  

• I'm seeing Leslie tomorrow. I see what you mean. (ไมใช I'm seeing 
what you mean.)  
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• Why are you smelling the meat? Is it bad ? Does the meat smell bad ? 
(ไมใช Is the meat smelling bad ?)  

• I'm just tasking the cake to see if it's OK. The cake tastes wonderful. 
(ไมใช The cake's tasting wonderful.  

• The scales broke when I was weighing myself this morning. 
•  I weighed 68 kilos three months ago and look at me now! (ไมใช I was 
weighing 68 kilos...เพราะ weigh แปลวา ช่ังได ไมไดกินเวลาเชนกัน เปนการตัดสินของ
ตาช่ัง) 

ระวัง! กริยา non-progressive อาจจะใชในรูป progressive ได เพ่ือเนน idea of change หรือ 
development 

• These days, more and more people are prefering to take early 
retirement. (กินเวลา เพราะมันม ีdevelopment อยู) 

• The water’s tasting better today. (เนนวา ต้ังแตวันนี้เปนตนไป คงมีการเปล่ียนแปลง 
คือน้ําที่ดื่มคงมีรสชาติดีขึ้น ๆ ซ่ึงเปนการกินเวลา) 

4 can see 
ฝรั่งใช can กับคํากริยาพวก see, hear, feel, taste, smell, understand และ remember 
เพื่อแสดงความหมายเชิง progressive โดยเฉพาะใน British English รายละเอียดดูในหัวขอ C100 

• I can see Sue coming down the road.  
• Can you smell something burning? 
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5 รูป -ing 
แมวากริยาที่กลาวมานี้ มักไมใชใน progressive tense ก็ตาม แตก็มีรูป ing ซ่ึงไมไดแปลวา กําลังกระทํา ดังนั้น
อยาสับสน ถาไปเจอเขา 

• Knowing her tastes, I bought her a large box of chocolates. 
• I don't like to go to a country without knowing something of the 

language. 

A146 รูป กําลังกระทํา (3): กับ always  
คุณสามารถใช always, continually และคําคลาย ๆ กันกับรูป progressive เมื่อหมายถึง very often 

• I'm always losing my keys. 
• Granny's nice. She's always giving people little presents. 
• I'm continually running into Paul these days. 
• That cat's forever getting shut in the bathroom. 

ฝรั่งจะพูดแบบนี้ เมื่อเห็นวามันเกิดบอย เกินความคาดหมาย ใหลองเปรียบเทียบ: 
• When Alice comes to see me, I always meet her at the station. (พูดแบบ
นี้ แสดงวา เจอเปนประจํา ตามความคาดหมาย) 

• I'm always meeting Ms. Bailiff in the supermarket. (แสดงวา เจอกันบอยโดย
บังเอิญ) 

• When I was a child, we always had picnics on Saturdays in the summer. 
(ไปประจําเพราะวางแผนไว) 

• Her mother was always arranging little surprise picnics and outings. 
(พูดแบบนี้ แสดงวา ไปบอยโดยไมไดวางแผน หรือคาดหมายw;hdjvo) 
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A147 รูป ถูกกระทํา (1): โครงสรางแบบถกูกระทํา และ verb form  
1 โครงสราง active กับ passive 
ลองเปรียบเทียบ: 

• They built this house in 1486. (active) 
• This house was built in 1486. (passive) 
• Channel Islanders speak French and English. (active) 
• French is spoken in France, Belgium, Swizerland, the Channel Islands . . 

.(passive) 
• A friend of ours is repairing the roof (active) 
• The roof is being repaired by a friend of ours. (passive)  
• This book will change your life. (active) 
• Your life will be changed by this book. (passive)  

เมื่อจะพูดเนนวา คนหรือส่ิงใดเปนผูกระทํา, ฝรั่งใช active verb form เชน built, speak , is repairing, will 
change เมื่อฝรั่งจะพูดวา เกิดอะไรเกิดกับคน หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง คือ what is done to them - ฝรั่งจะใช 
passive verb form เชน was built, is spoken, is being repaired, will be changed 
กรรมของกริยา active verb ขึ้นอยูกับ subject ของ passive verb 
Active: They built this house in B0026. 
Passive: This hounse was built in B0026. 
ใหสังเกตวา ประธานของ active verb คือ they ถูกละไว แตถาจะเขียนตองเช่ือมดวย by ซ่ึงคําวา by นี้ เรา
เรียกวา agent (ดูหัวขอ A148) 

• This house was built in 1486 by Sir John Latton. 
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2 passive verb form 
เราสราง passive form ของกริยาโดยการใช tense ของกริยาชวย be ตามดวย past participle (ชองที่3) 
(สําหรับการใช get เปน passive auxiliary, ดูหัวขอ C162.4) ตอไปนี้เปนตัวอยาง passive form ท่ีใชใน 
tense ตาง ๆ  

Tense Structure Example 
simple present  am/are/is + pp English is spoken here. 
Present 
progressive 

am/are/is being + pp  Excuse the mess; the 
house is being painted 

simple past was/were + pp  I wasn't invited, but I 
went anyway. 

past progressive was/were being + pp  I felt as if I was being 
watched. 

present perfect  have/has been + pp  Has Mary been told ? 
past perfect  had been + pp  I had been chosen. 
will future  will be + pp  I knew why You'll be told 

when the time comes. 
future perfect  will have been + pp Everything will have been 

done by 
going to future am/are/is going to 

be + pp Tuesday.  
Who's going to be invited
? 

สําหรับ future progressive passive (will be being + pp) และ perfect progressive passive (เชน has 
been being + pp) ไมคอยมีใครใชกัน เพราะมันดูวุนวาย  
ตัวอยาง passive infinitive: (to) be taken; (to) have been invited  
ตัวอยาง passive ring form: being watched; having been invited 
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ระวัง! กิริยา two word verb (ดูหัวขอ A022) ก็สามารถมีรูปถูกระทําไดเชนกัน  
• The furniture was broken up for firewood.  
• She likes being looked at.  
• I need to be taken care of. 
• He hates being made afoot of. 
� สําหรับกฎเกณฑการใชงาน passive form, ใหศึกษาเร่ือง tense ใหหมด 

3 กริยาที่ไมมีการใชในแบบ passive 
กริยาแบบถูกกระทํา จะใชไดเมื่อกริยาตองมีกรรมมารับ กริยาเชน die หรือ arrive, ไมมีกรรมมารับ จึงเปน 
passive ไมได แมแตกริยาที่มีกรรมบางตัว ก็ไมนิยมทําเปน passive ไดแก กริยาที่พูดถึงสภาวะ ไมมีการกระทํา
จริง เชน fit, have, lack, resemble, suit  

• They have a nice house. (ไมใช A nice house is had by them.)  
• My shoes don't fit me. (ไมใช I'm not fitted by my shoes.)  
• Sylvia resembles a Greek goddess. (แตไมใช A Greek goddess is 
resembled by Sylvia.)  

• Your mother lacks tact. (แตไมใช Tact is lached. . .)  
• She was haying a bath. (แตไมใช A bath was being had by her.) 

prepositional verb บางตัว ก็มีใชแตใน active เทานั้น 
• Everybody agreed with me. (ไมใช I was agreed with by everybody.)  
• We walked into the room. (แตไมใช The room was walked into.)  

ส่ิงเหลานี้ จะวาไปแลว จุดนี้ไมตองสอนก็ได เพราะถาใครมาพูดในภาษาไทยวา หองนั้นถูกเดินเขาโดยพวกเรา มัน
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ก็ไมผิด แตคงใชกับกลอนหรืออะไรประมาณนั้น 

4 รูปที่สับสน  
คนไทย ชอบสับสนกริยา active และ passive ในภาษาอังกฤษ ตัวอยางผิดที่ผมพบบอยคือ: 

• I was very interesting in the lesson. ตองเปน …interested… 
• We were questioning by the immigration officer. ตองเปน …questioned… 
• She has put in prison for life. ตองเปน …was put… 

ไมนาแปลกใจ เพราะ  
(1) Be ถูกใชเปนทั้ง passive verb form(ถูกกระทํา) และ active progressive tense(กําลังกระทํา) 
(2) Past participle (ชอง3) ถูกใชไดท้ัง passive verb form (ถูกกระทํา) และ active perfect tense 
ลองเปรียบเทียบ: 

• He was calling. (active - past progressive) 
• He was called. (passive - simple past) 
• He has called. (active - present perfect simple) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ transitive และ intransitive verb, ดูหัวขอ A020.2 

� สําหรับตําแหนงของ preposition ใน passive clause, ดูหัวขอ A095 

� สําหรับ active verb form, ดูหวัขอ A123 

A148 รูป ถูกกระทํา (2): การเลือก agent  
ตัว agent ท่ีใชบอยท่ีสุดคือ by (ประโยค passive 80% มักละ agent กัน) 

• All the trouble was caused by your mother. 
• I was shocked by your attitude. 
• These carpets are made by children who work twelve hours a day. 
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หลัง past participle ของกริยาบางตัว ท่ีทําหนาที่เปน adjective มักใช preposition แทน by (ดูหัวขอ 
A087.5) เชน 

• We were worried about/by her silence. 
• Are you frightened of spiders? 

ฝรั่งใช with เมื่อพูดถึง เครื่องมือท่ีใช 
• He was shot (by the policeman) with a rifle. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ with และ by ดูหัวขอ C092 

A149 รูป ถูกกระทํา (3): การเลือกใชโครงสรางที่ถูกกระทํา 
1 จะเลือก active หรือ passive ด?ี 
ภาษาอังกฤษ ไมเหมือนภาษาเอเชีย ตรงที่เขาถือวาคําที่มากอนเปนคําเนน คําที่พูดที่หลัง ยอมไมสําคัญ ดังนี้ฝรั่ง
เลือก passive เมื่อเนน action, โดยไมใสใจผูกระทํา หรือตัวกระทํา โดยอาจจะละ agent และประธานไปเลยก็
ได ซ่ึงพบบอยในการเขียนแบบ academic และ scientific writing 

• The positive hydrogen atoms are attracted to the negative oxygen 
atoms. 

• Those pyramids were built around 400AD. 
• Too many books have been written about the Second World War.  

จะมีกรณีเดียวเทานัน้ที่ เอาคําสําคัญไปไวทาย คือการเขียนเริ่มตนประโยคดวยส่ิงที่รูอยูแลว หรือกําลังพูดถึงอยู, 
และใสขาวใหมลงที่ทาย โดยมี agent ลองเปรียบเทียบ: 

• John's painting my portrait. (เขาวาดมาหลายคนแลว ตอนนี้กําลังวาดของฉันอยู) 
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• 'Nice picture.' 'Yes, it was painted by my grandmother.' (คลาย ๆ กับคน
ไทยพูดวา อยากรูไหมวาใครวาด ยายฉันเอง) 

หรือ ประโยคที่มันยาวมาก ๆ ถาไมแบงเปน2ประโยค ก็ตองเขียนแบบนี ้
• I was annoyed by Mary wanting to tell everybody what to do. (ลื่นหูกวา 

Mary wanting to tell everybody what to do annoyed me – เพราะประธานมัน
ยาวมาก คือ Mary wanting to tell everybody what to do ทําใหคนอานงงได) 

2 ความหมาย และไวยากรณ 
จุดนี้ตองระวัง เพราะไมใชวา active verb จะตองมีความหมายเปน active เสมอไป อาจเปน passive ก็ได เชน 
somebody receives something แปลวา something is done to him เชน 

• My shoes are wearing out. 
• She is sitting; Suddenly the door opened. 

และในทางกลับกัน การเขียนแบบ passive อาจมีความหมายเปน active ก็ได  
• I was born in 1956.  
• English is spoken here. 

กริยาบางตัว นิยมใชท้ังในแบบ active และ passive form ในความหมายเดียวกัน 
• to worry / to be worried;  
• to drown / to be drowned (ดูหัวขอ C123) 
• There's a lot of work to do / to be done (ดูหัวขอ A082) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ verb เชน open ('ergative verbs'), ดูหัวขอ A020.3 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ reflexive verb, ดูหัวขอ A109 

� สําหรับ active และ passive past participle, ดูหัวขอ A086.3 
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� สําหรับ ring forms กับ passive meaning หลัง need และ want (My watch needs cleaning), ดูหัวขอ A064.3 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การเรียบเรียงประโยค, ดูหัวขอ B056 

A150 รูป ถูกกระทํา (4): กริยาท่ีมีกรรม 2 ตัว  
กริยาหลายตัว เชน give, send, show, lend, มีกรรมได 2ตัว คือกรรมตรงและกรรมออม 

A. verb + indirect object + direct object 
• She gave her sister the car.  
• I had already shown the policewoman Sam's photo. 

B. verb + direct object + preposition + indirect object 
• She gave the car to her sister.  
• I had already shown Sam's photo to the policewoman. 

ท้ังสองโครองสรางสามารถทําเปน passive ไดดังนี้ 
A. indirect object becomes subject of passive verb 

• Her sister was given the car.  
• The policewoman kind already been shown Sam's photo. 

B. direct object becomes subject of passive verb 
• The car was given to her sister.  
• Sam's photo had already been shown to the policewoman. 

การเลือกระหวางโครงสรางทั้งสองแบบนี้ขึ้นกับ จะเนนอะไร ใหใชส่ิงนั้นนํา (ดูหัวขอ B056 เรื่องการเรียบเรียง
ประโยค)  
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โครงสรางที่ 1 Her sister was given the car. เอากรรมรองข้ึนตน แบบนี้จะพบเห็นบอยกวา เชน  
• I've just been sent a whole lot of information.  
• You were lent ten thousand pounds last year.  
• The visitors were shown a collection of old manuscripts.  
• The headmaster was sent an invitation. 

โครงสรางที่ 2 The car was given to her sister. เอากรรมตรงข้ึนตน แบบนี้ฝรั่งมักละ preposition ท่ีอยู
หนา indirect object  

• This watch was given (to) me by my father. 
กริยาอื่น ๆ ท่ีพบบอยในโครงสรางนี้ไดแก pay, promise, refuse, tell, offer. ระวัง! explain และ suggest 
ไมสามารถใชในโครงสรางแบบที่ 1 ได (ดูหัวขอ C149, C334) 

• The problem was explained to the children. (แตไมใช The children were 
explained the problem.) 

• A meeting place was suggested to us. (แตไมใช We were suggested a 
meeting place.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับกริยาอื่น ๆ ที่มีกรรม 2 ตัวได, ใหดูหัวขอ A023 

A151 รูป ถูกกระทํา (5): ประโยคท่ีมี infinitive และ clause 
object  
บางประโยค มี infinitive หรือ clause เปนกรรม แบบนี้ไมสามารถนํามาทาํเปนประธานของ passive ได 

• John hoped to meet her. (แตไมใช To meet her was hoped by John.) 
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• They all thought that she was a spy. (แตไมใช That she was a spy was 
thought by them all.) 

• We felt that he was the right man for the job. (แตไมใช That he was. . . 
was felt.) 

• The newspapers say that his company is in trouble. (แตไมใช That his 
company is in trouble is said . . .)  

แตทวาโครงสราง passive ก็ใชได โดยตองใส it เปน preparatory subject (ดูหัวขอ A115) 
• It was thought that she was a spy. 
• It was felt that he was the right man for the job. 
• It is said that his company is in trouble. 
� สําหรับรูปแบบ passive ของโครงสราง object + infinitive (They thought her to be a spy I She was thought to be a 

spy), ใหดูในหัวขอถัดไป 

A152 รูป ถูกกระทํา (6): กริยาท่ีมีกรรม กับ infinitive  
1 โครงสราง passive ที่ตามดวย infinitive 
กริยาหลายตวสามารถตามดวย object + infinitive (ดูหัวขอ A079) 

• He asked me to send a stamped addressed envelope.  
• They believe him to be dangerous.  
• We chose Felicity to be the Carnival Queen. 

โดยทั่วไป แบบตอไปนี้ เขามักใชในรูป passive 
• I was asked to send a stamped addressed envelope.  
• He is believed to be dangerous.  
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• Felicity was chosen to be the Carnival Queen.  
• We were told not to come back.  
• They are allowed to visit Harry once a week.  
• He is known to be a criminal.  
• Moriarty is thought to be violent. 

ระวัง! คําวา say ตองใชโครงสราง infinitive ในแบบถูกกระทําเทานั้น 
• His company is said to be in trouble. (แตไมใช They say his company to 
be in trouble.) 

ในกรณีอ่ืน ๆ โครงสราง infinitive จะใชมากกวาแบบ active (ดูหัวขอ A127.3) 
2 ใชแบบ infinitives without to 
hear, see, make และ held สามารถทําเปนโครงสราง activeได, โดย object + Infinitive ไมมี to (ดูหัวขอ 
A072) แตในโครงสราง passive จะตองใส to ลองเปรียบเทียบ:  

• I saw him come out of the house. กับ He was seen to come out of the 
house.  

• They made him tell them everything. กับ He was made to tell them 
everything. 

3 การใช there เร่ิม 
กริยา พวก say, think, feel, report, presume, understand สามารถใชเปนแบบ passive ไดโดยการใชh 
there เริ่ม 

• There are thought to be more than 3, 000 different languages in the 
world. (= It is thought that there are . . .) 
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• There was said to be disagreement between the Prime Minister and 
the Fame Secretary. 

4 perfect, progressive กับ passive infinitive 
กริยา passive จะตามดวย perfect, progressive หรือ passive infinitive ก็ได 

• He is believed to have crossed the frontier last night.  
• I was told to be waiting outside the station at 6 o'clock. 
• The hostages are expected to be released today. 

5 ขอยกเวน: wanting กับ liking 
กริยา เชน wanting liking ไมสามารถใชในโครงสราง passive ตามดวย infinitives ได 

• Everybody wanted Doris to be the manager. (ไมใช Doris was wanted to 
be the manager.) 

• We like our staff to say what they think. (ไมใช Our staff are liked to 
sad what they think.)  

A153 รูป ถูกกระทํา (7): แบบมีคําขยายกรรม  
หลังกริยา กรรมตรงสามารถตามไดดวย 'object complement' คําขยายกรรม 

• Queen Victoria considered him a genius.  
• They elected Mrs Sanderson President.  
• We all regarded Kathy as an expert.  
• Most people saw him as a sort of clown.  
• The other children called her stupid.  
• You’ve made the house beautiful. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

ใน passive clause สวนขยายประธานจะมาหลังกริยา  
• He was considered a genius by Queen Victoria.  
• Mrs Sanderson was elected President.  
• Kathy was regarded as an expert.  
• He was seen as a sort of clown.  
• She was called stupid by the other children.  
• The house has been made beautiful. 
� สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ สวนขยายกรรม, ดูหัวขอ A127 

A154 รูป ถูกกระทํา (8): กริยา finished-result  
กริยาบางตัว ทําแลว กรรมจะเปลี่ยนรูปรางไป เชน cut, build, pack, close แตไมมีในกริยาตัวอืน่ ๆ เชน push, 
live, speak, hit, carry แตมีบางตัวท่ีใหไดท้ัง 2 แบบ ลองเปรียบเทียบ: 

• The theatre was closed by the police on the orders of the mayor. 
(หมายถึง ปดดวยคําส่ัง) 

• When I got there I found that the theatre was closed. (ประตูยังไมเปดให
ใครเขา แตไมถูกส่ังปด)  

present passive จะมีความหมายเหมือนกันกับ present perfect passive 
• The vegetables are all cut up - what shall I do now? (= The vegetables 
have all been cut up . . .) 

• I got caught in the rain and my suit's ruined. (= . . . has been ruined.) 
• I think your ankle is broken. (= . . . has been broken.) 
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A155 รูป ถูกกําลังกระทํา (be doing + adj.) 
l am being หรือ you are being + adjective/คํานาม 
คุณสามารถใช โครงสรางนี้พูดถึงนิสัยหรือการกระทําได แตหามใชกับ ความรูสึก ลองเปรียบเทียบ: 

• You're being stupid. (= You're doing stupid things.)  
• I was being very careful. (= I was doing some thing carefully.) 
• Who's being a silly baby, then? 
• I'm happy just now. (ไมใช I'm being happy just now.)  
• I was very depressed when you phoned. (ไมใช I was being very 

depressed . . .)  
ระวัง! ความแตกตางระหวาง He's being sick. คนอังกฤษจะแปลวา เขากําลังอาเจียน และ He's sick. ฝรั่งจะ
เขาใจวา เขาปวย (He's ill.) 

� สําหรับการใชงาน am being etc ใน passive verb forms, ดูหัวขอ A147.2 

A156 รูปโครงสรางแบบ subjunctive  
เปนเนื้อหาไวยากรณข้ันสูง ใชในภาษาเขียนช้ันสูงเทานั้น แตเปนตัวท่ีจะประกาศวา คุณมีความรูไวยากรณ
ระดับสูงเชนกัน ฝรั่งที่จบแคมัธยมปลายจะไมเขาใจเรื่องนี ้
1 รูปแบบ 
subjunctive เปน present tense ท่ีไมตองเติม -s ใหกับกริยา เมื่อประธานเปนบุคคลที่สามเอกพจน และมักไป
กับ that-clauses ในรูปแบบที่เปนทางการ, โดยเฉพาะแบบ American, ใหกับคํากริยาที่มีความหมายในเชิงวา 
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สําคัญ ตองทํา เชนคําวา suggest, recommend, ask, insist, vital. essential important, advice 
และเปนสวนที่มีแตรูป infinitive คือใชกริยาชองที่ 1 เทานั้น ไมมีรูปอดีต หรือแปลงใหสอดคลองกับ ประธานที่
เปนเอกพจน พหูพจนใด ๆ ท้ังส้ิน 

• It is essential that every child have the same educational opportunities 
• We felt it was important that James write to Uncle Arthur as soon at 

possible. 
• The judge recommended that Simmons remain in prison for at least 

ระวัง หามใชกริยาชวย Do เด็ดขาด 
• We considered it desirable that he not leave school before finishing 

his exams. 
2 be 
การใช be ก็ใหใช be ตรง ๆ ไมตองแปลงเปนรูปอ่ืน ๆ เชน am are is was were  

• It is important that Helen be present when we sign the papers. 
• The Director asked that he be allowed to advertise for more stall. 

รูปแบบที่พบบอยคือ if I were และ if he/she/it were, (ดูหัวขอ C191.4) และ I wish (ดูหัวขอ C378) ตางก็
เปน subjunctive เชนกัน 

• If I were you I should stop smoking. I wish it were Saturday. 
3 ใชกับสํานวนที่ตายตัว (fixed phrase) 
ฝรั่งอาจใช Subjunctive ในสํานวนบางอยาง เชน 

• God save the King/Queen!  
• Long live the bride and Broom! 
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• He's a sort of adopted uncle, as it were. (= . . . in a way.) 
• Be that as it may . . . (= Whether that is true or not. . .) 
• If we have to pay $2,000, then so be it. (= We can't do anything to 

change it.) 
4 โครงสรางอ่ืน ๆ  
โครงสรางแบบ subjunctive จะเปนทางการมาก ๆ ใชในหนังสือระดับงานวิชาการ ประกาศของราชการ ฝรั่ง
ท่ัวไปไมคอยใชสักเทาไร เขาจะหลบไปใช should + infinitive แทน (ดูรายละเอียดไปที่ C311.1) 

• It is essential that every child should have the same educational 
opportunities. (หรือ. . . that every child has. 

• We felt it was important that James should write to Uncle Arthur as 
soon as possible. (หรือ . . . that lames wrote . . ) 

5 ภาษาเกา 
ฝรั่งรุนเกา ๆ ใชโครงสราง subjunctive ในแง 'unreal' sense คือเมื่อพูดถึง possible, desirable หรือ 
สถานการณท่ีเปนจิตนาการ ฝรั่งปจจุบัน ใชเปน should, would คือใช past tense แทน (ดูหัวขอ A032) ซ่ึง
เขาใจงายกวามาก 
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B001 การเลือกรูปแบบ การเนนคําในประโยค 
วิธีเขียนหรือพูดแบบฝรั่งที่มีการศึกษา คือ การเนนคําหรือวลี โดยแยกสิ่งที่เนนในประโยคยอย 

1 the person who, the thing that etc 
คําที่เนนมักเช่ือมดวยประโยคยอย เชน who, what, that, where, when/that, why วิธีการเนนของคนที่มี
การศึกษา ถาไมใสกอน ก็จะใสหลังประโยค ลองเปรียบเทียบ Mary keeps a pig in the garden shed. ซ่ึงไม
เนนอะไรเลยกับประโยคตอไปนี ้

• Mary is the person who keeps a pig in the garden shed. 
• The person who keeps a pig in the garden shed is Mary. 
• A pig is what Mary keeps in the garden shed. 
• What Mary keeps in the garden shed is a pig. 
• The garden shed is (the place) where Mary keeps a pig. 
• (The place) where Mary keeps a pig is the garden shed. 

ลองเปรียบเทียบ Jake went to London on Tuesday to see Colin. กับ: 
• Tuesday was (the day) when/that Jake went to London to see Colin.  
• (The day) when Jake went to London to see Colin was Tuesday.  
• To see Colin was (the reason) why Jake went to London on Tuesday.  
• (The reason) why Jake went to London on Tuesday was to see Colin. 

ฝรั่งมักละ the place, the reason และอื่น ๆ ท่ีใชเริ่มประโยค 
• Why I'm here is to talk about my plans. (มาจาก: The reason why I'm 

here is . . .) 
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• Spain's where we're going this year. 
ฝรั่งละ that เมื่อ the person, the place, what เปนเรื่องทั่ว ๆ ไป  

• You're the woman (that) I'll always love best. 
• Paris is the city (that) If feel most at home in.  

อาจารยฝรั่งถือวา what-clause เปนเอกพจน แตฝรั่งบางคนใชผิดโดยเฉพาะหนานามพหูพจน 
• What we want is some of those cakes. (ไมใช are) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ what-clauses, ดูหัวขอ A113 

2 การเนนกิริยา 
เมื่อตองการเนนกิริยา ใหใช what. . . do 

• He SCREAMED., What he did was (to) scream/screamed. 
โครงสรางนี้สามารถใชขยายกิริยากับคําอื่น ๆ เขาดวยกัน ลองเปรียบเทียบ: 

• She writes science fiction. What she does is (to) write/writes science 
fiction. 

3 การเนนทั้งประโยค 
การเนนประโยคทั้งหมด ตองใช what และกิริยา happen ลองเปรียบเทียบ: 

• The car broke down. What happened was (that) the car broke down. 
4 ใช it 
คุณสามารถใช it (ดูหัวขอ A115) ใน cleft sentences และมักเช่ือมกับ ประโยคยอยดวย that เชน My 
secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday. ลองเปรียบเทียบกับ: 
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• It was my secretary that sent the bill to Mr Harding yesterday. (not 
somebody else) 

• It was the bill that my secretary sent to Mr Harding yesterday. (not 
something else) 

• It was Mr Harding that my secretary sent the bill to yesterday. (not 
to somebody else) 

• It was yesterday that my secretary sent the bill to Mr Harding (not 
another day) 

ประโยคปฏิเสธก็เหมือนกัน เชน 
• It wasn't my husband that sent the bill . . . 

who ใช แทน that เมื่อเนน personal subject 
• It was my secretary who sent . . .  

เมื่อเนนนามพหูพจน จะตองใชกิริยา พหูพจนดวย 
• It was the students that were angry. . . (ไมใช . . . that was angry. . .) 

เมื่อเนนประธานซึ่งเปน pronoun, มี 2 วิธี ลองเปรียบเทียบ: 
• (formal) It is I who am responsible.  
• (ไมเปนทางการ) It's me that's responsible.  
• (formal) It is you who are in the wrong.  
• (ไมเปนทางการ) It's you that's in the wrong. 

เพื่อหลีกเล่ียงความเปนทางการเกินไป หรือกันเองเกินไป ฝรั่งก็มีวิธีพูดอีกแบบ 
• I'm the person/the one who's responsible.  

ระวัง! it ในโครงสรางใชเนนกิริยาไมได  
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• ไมใช It was sent that my secretary the bill . . . 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ subject และ object forms of pronoun, ดูหัวขอ A099.  

� สําหรับ formal และ informal language, ดูหัวขอ B033. 

5 โครงสรางอ่ืน ๆ  
ฝรั่งที่มีการศึกษาสูง มักใช all (that), ไมใช what 

• AII I want is a home somewhere. (ไมใช What I want …) 
• All I did was (to) touch the window, and it broke. 
• All you need is love. 

ใช only, thing และsomething มาชวย 
• The only thing I remember is a terrible pain in my head. 
• The first thing was to make some coffee. 
• My first journey abroad is something I shall never forget.  

การเนนเวลา มักใชวา It was not until . . . และ It was only เมือ่ . . . 
• It was not until I met you that I knew real happiness. 
• It was only when I read her letter that I realised what was 

happening.  
การเนน here และ there นั้น ใหใช this หรือ that เปนคําแรกของ cleft sentence, ลองเปรียบเทียบ: 

• You pay here. This is where you pay. (หรือ Here is where you pay.) 
• We live there. That's where we live. (หรือ There's where we live.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ question-word clauses, ดูหัวขอ A128. 

� สําหรับ รายละเอียดทั่วไป และการเรียง information ในประโยค, ดูหัวขอ B056. 
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B002 การเลือกใช นามนับได และนามนับไมได 
1 ความแตกตางระหวาง นับได กับ นามนับไมได 
นามนับไดคือส่ิงที่แยกออกจากกันไดดวยตา และนับวามีก่ีช้ินภายใน 5 วินาที พูดอีกอยางวา เราสามารถใช ตัวเลข 
หรือ article a/an นําหนามันได; 

• a cat, a newspaper, three cats, two newspapers 
นับไมได (หรือยุงไปหมด ตองใชเวลานานแน ถาจะนับกันจรงิ ๆ ) ไดแก ช่ือวัสดุ (names of materials),
ของเหลว (liquids), ส่ิงที่เปนนามธรรม (abstract qualities), ส่ิงที่สะสมไวได (collections) และ ส่ิงที่ยุงอ่ืน 
ๆ ซ่ึงไมมีขอบเขตที่ชัดเจน, และแยกจากกันไมได คําพวกนี้จะใสจาํนวนนาํหนาไมได, และเปนเอกพจนเสมอ 
(สําหรับ 
นามนับไมไดพหูพจน, ดูขอ 7 ในหัวขอเดียวกันนี้)  

• water (ไมใช a water, two waters) 
• wool (ไมใช a wool, two wools) 
• weather (ไมใช a weather, two weathers) 

หนวยวัด (determiner) (ดูหัวขอ A101) อาจเปนไดท้ังนามนับได (เชน many, few); และนับไมได (เชน 
much, little) ลองเปรียบเทียบ: 

• How many hours do you work? 
• How much money do you earn? 

ระวัง! ไมใชวาคํานามทุกคําจะช้ีชัดไดวา นับได หรือนับไมได หลายคําเปนไดท้ังสองแบบ, เนื่องจากใชใน
ความหมายที่ตางกัน กฎตอไปนี้ชวยคุณไดบาง แตจะใชดีตองเช็คใน Loy’s dictionary 
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2 แงมุมปญหา 
เชน travel กับ journey ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน แต travel นับไมได (แปลวา 'travelling in general', และ
ฝรั่งไมพูดวา 'a travel'), ขณะที่ journey นับได (a journey คือชวงที่เดินทางอยู) ของหลายอยางสามารถ
เปนไดท้ังคูลองเปรียบเทียบ: 

• นับได: beam(s). near(s). crane(s), lentil(s), fact(s) 
• นับไมได: rice, spaghetti, macaroni (และ noodles, pasta foods), sugar, salt, 

news 
3 ภาษาอังกฤษ กับภาษายุโรปอื่น ๆ  
เชน hair เปนนามนับไมได ในภาษาอังกฤษ, แตกลับเปน นามพหูพจน นับได ในหลายภาษา; grapes (องุน) เปน 
นามพหูพจน นับไดในภาษาอังกฤษ แตนับไมไดในอีกหลายภาษา นี่คือรายช่ือท่ีสําคัญ ใชผิดกันบอย 

นับไมได นับได 
accommodation   a place to live (ไมใช an accommodation 

) 
advice   a piece of advice (ไมใช an advice) 
baggage   a piece of baggage; a case/trunk/bag 
bread   a piece of bread; a loaf; a roll 
chess   a game of chess 
chewing gum  a piece of chewing gum 
equipment   a piece of equipment; a tool etc 
furniture   a piece/article of furniture 
information   a blade of grass 
knowledgea   a piece of information 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

 
นับไมได 
lightning  a flash of lightning 
luck  a bit/stroke of luck 
luggage  a piece of luggage; a case/bag 
money  a note; a coin; a sum 
news  a piece of news 
permission a permit 
poetry  a poem  
progress  a step forward  
publicity  an advertisement 
research  a piece of research 
rubbish  a piece of rubbish 
spaghetti  a piece of spaghetti 
thunder  a clap of thunder 
traffic  a group of traffic 
travel  a journey/trip 
work  a job; a piece of work 

 
ระวัง! คําที่มาจากภาษาอื่น ท่ีเดิมนับไมได อาจเปลี่ยนใหเปนนับได  
(เชน ฝรั่งเศสพูด parking แปลวา 'car park' ท่ีจอดรถ, ไมใช 'parking' การจอดรถ) 
4 โรคตาง ๆ  
ช่ือโรคเปนนามนับไมได แมวาจะลงทายดวย s ก็ตาม 

• If you've already had measles, you can't get it again. 
• There's a lot of flu around at the moment.  

โรคที่เปนช่ืออาการ ถือวานับได: เชน a cold(ไข), a sore throat(เจ็บคอ), a headache(ปวดหัว) 
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ยกเวน British English คําวา toothache, earache, stomach-ache และ backache กลับนับไมได (แตใน 
American English ยังคงนับได) ลองเปรียบเทียบ: 

• Love isn't as bad as toothache. (GB) 
• Love isn't as bad as a toothache. (US, Can.) 

5 ใชแบบผสมกัน 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I'd like some typing paper. I'm going out to buy a paper (= a news 
paper) 

• The window's made of unbreakable glass. Would you like a glass of 
water? 

• Have you got any coffee? Could I have two coffees? (= cups of 
coffee)  

โดยปกตินามนับไมได สามารถใชเปนแบบนับได ในกรณีท่ีพูดถึง ความตางชนิดของ material(วัสด)ุ, 
liquid(ของเหลว) 

• Not all washing powders are kind to your hands. 
• The 1961 wines were among the best this century. 

คําที่เปนนามธรรม เปนไดท้ังนับไมได และนับได, ขึ้นกับวาความหมายของมันเปน แบบ 'general ท่ัวไป' หรือ
แบบ 'particular เฉพาะ' ลองเปรียบเทียบ:  

• Don't hurry - there's plenty of time. Have a good time.  
• She hasn't got enough experience for the job. I had a really strange 
experience last week.  

• It's hard to feel pity for people like that. It's a pity it' s raining. 
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นามเอกพจน อาจใชเปนนามนับไมได (เชน will. much, enough, plenty of หรือ a lot of ), ในแงท่ีจะแสดง
ปริมาณมากนอย 

• I've got too much nose and not enough chin.  
• If you buy a Volvo you get plenty of car for your money.  
• We've got enough paint for about 20 square feet of wall 

นามนับได ท่ีเปนนามธรรมมักใช เปนแบบนับไมไดหลังคําจําพวก little, much ไดแก difference, point, 
reason 

• There isn't much difference between 'begin' and 'start 
• I don't think there's much point in arguing about it. 
• We have little reason to expect prices to fall.  
• I haven't got much idea of her plans.  
• There isn't any change in his condition. 
• They experienced little difficulty in stealing the painting  
• Do you think we have much chance of catching the train? 
• There's some question of our getting a new Managing Director.  

ระวัง! การกลาววา have difficulty (in) doing.  
• I have difficulty (in) remembering faces. (ไมใช I have difficulties)  

นามนับไมได ก็มีนามพหูพจนเชนกันในบางแง 
• Did you meet anybody exciting on your travels 
• Gulliver's Travels (novel by Jonathan Swift) 

6 a/an with นามนับไมได 
นามนับไมได – โดยเฉพาะคํานามที่อางอารมณ อับกิริยาของมนุษย - ฝรั่งใช a/an ในลักษณะตอไปนี้ 
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• We need a secretary with a first-class knowledge of German. (ไมใช . . . 
with first class knowledge of German.) 

• She has always had a deep distrust of strangers. 
• That child shows a surprising understanding of ad lilt behavior. 
• My parents wanted me to have a good education. (ไมใช to hardwood 

education.) 
ระวัง! คํานามเหลานี้ไมสามารถใชเปนพหูพจนได, เปนนามนับไมไดซ่ึงตองไมมี a/an) 

• My father enjoys very good health. (ไมใช . . . a acre good health., 
• We're having terrible weather. (ไมใช . . . a terrible weather.) 
• He speaks excellent English. (ไมใช . . . an excellent English.) 

7 นามพหูพจน นับไมได 
นามนับไมได อาจเปนพหูพจนก็ได เพราะวามันบังเอิญไมมรีูปเอกพจน ในความหมายเดียวกัน, เราจะใสตัวเลขลง
ไปไมได เชน groceries, arms, remains, goods, customs (at a frontier), clothes, thanks, 
regards, police. 

• I've bought the groceries. (แตไมใช .a grocery. หรือ three ,groceries.) 
• Many thanks for your help. (แตไมใช A1uch thank. . .) 

นามพหูพจนอื่น ๆ ท่ีนับไมได ไดแก trousers, jeans, pajamas, pants, scissors, spectacles, glasses 
(แปลวา spectacles) 

• I need some new jeans. (ไมใช . . . a new Joan.) 
• In 1581 the Dutch declared their independence from Spain. 
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� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ในการใช articles กับนามนับได และ นามนับไมได, ดหูัวขอ A053. 

B003 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: การใชนามเอกพจนกับกิริยา
พหูพจน 
1 คําทีห่มายถงึกลุมคน 
ใน British English, คําเอกพจน เชน family, team, government, หมายถึงกลุมของคน, จะใชกริยาเอกพจน
หรือพหูพจนก็ได จะใช pronoun เปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ไดเชนกัน 

• This team is/are going to lose. 
ฝรั่งจะถือวาเปนรูปพหูพจน เมื่อมองวา group เปน collection of people ท่ีสมาชิกทํากิจกรรมของใครของมัน 
เชน deciding, hoping หรือ wanting; และใช relative pronoun เปน who เทานั้น, จะใช which ไมได 
และถือวาเอกพจนเมื่อ (ใช which เปน relative pronoun) เมื่อเขามองวา ท้ังกลุมรวมกันทาํ (เปน impersonal 
unit) ลองเปรียบเทียบ: 

• My family have decided to move to Nottingham. They think it's a 
better place to live. 

• The average British family has 3.6 members. It is smaller and richer 
than 50years ago. 

• The government, who are hoping to ease export restrictions soon, . . . 
• The government, which is elected by a simple majority, . . .  
• My firm are wonderful.  
• They do all they can for me. 
• My firm was founded in the 18th century.  
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เมื่อคํานามที่เปนกลุม ท่ีมีคํานาํหนานาม (เชน a/an, each, every, this, that), ฝรั่งใชกิริยาและ pronoun เปน
เอกพจน ใหลองเปรียบเทียบ: 

• The team are full of enthusiasm. 
• A team which is full of enthusiasm has a better chance of winning (ลื่นหู
กวา A team who are full . . .) 

บางครั้งรูปเอกพจน และพหูพจนก็ผสมปนแปกัน 
• The group gave its first in June and they are already booked up for the 

next six months. 
ตัวอยาง คํานามที่เปนกลุม ซ่ึงชาวอังกฤษ มั่วใหเปนไดท้ังเอกพจนและพหูพจน แตเขาจะคงเสนคงวาในประโยค
เดียวกัน: 
bank family  party  
the BBC firm public  
choir government  school  
class jury staff  
club ministry team 
committee orchestra union 
England (the football team) 
สําหรับชาวอเมริกัน กับคําเหลานี้ เขาชอบใชกิริยาเอกพจน แตกลับแทนดวย pronoun พหูพจน คือมั่วกันคนละ
แง เชน 

• The team is in Detroit this weekend. They have a good chance of 
winning 
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2 คําที่บอกจํานวน 
คําที่บอกจํานวน(quantifying expression) แมจะข้ึนดวย article ‘a’ ดูเหมือนเปนเอกพจน แตใหถือวาเปน
พหูพจน เชน 

• A number of people have tried to find the treasure, but they have all 
failed. (ลื่นหูกวา A number of people has tried . . .) 

• A group of us are going to take a boat through the French canals. 
• A couple of my friends ape going to open a travel agency. (ไมใช A 

couple of my friends is. . .) 
• A lot of social problems are caused by unemployment. (ไมใช A lot of 

social problems is caused. . .) 
• The majority of criminals are non-violent. 
• Some of these people are friends of mine and the rest are people from 

the of Lice. 
• Half of his students don't understand a word he says. (ไมใช Half of his 

students doesn't. . .) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ a lot และ lots, ดูหัวขอ C228 

� สําหรับ the rest, ดูหัวขอ C298 

� สําหรับ (a)few, ดูหัวขอ C224 

� สําหรับ การใชนามเอกพจนและพหูพจน กับเศษสวน (fraction), ดูหัวขอ B009.9 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

B004 การเลือกใช เอกพจน และพหูพจน: นามพหูพจนที่ใชกิริยาเอกพจน 
1 ปริมาณและจํานวน (amount กับ quantity) 
เมื่อพูดถึง amount และ quantity ฝรั่งใชคํานําหนานาม กริยา pronoun เปนพหูพจนเสมอ แมวาคํานามจะเปน
เอกพจน ก็ตาม 

• Where is that five pounds I lent you? (ไมใช Where are those five 
pounds . . . ? )  

• Twenty miles is a long way to walk.  
• 'We've only got five liters of petrol left.' 'That isn't enough.' 

2 ผลการคํานวณ 
ฝรั่งใชกิริยาเอกพจน หรือพหูพจน ก็ได 
Two and two is/are four. 

• Ten times five is fifty. (หรือ Ten fives are fifty.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การบอกการคํานวณ, ดูหัวขอ B053.21, A050 

3 คําวา more than one 
การกลาววา more than one ฝรั่งถือวาเปนเอกพจน 

• If things don't get better, more than one person is going to have to 
find a new job. 

4 one of. .. 
คําพูดที่วา one of + นามพหูพจน ใหถือวาทั้งกอนเปนเอกพจน เพราะมีแคอันเดียว 
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• One of my friends is going to Honolulu next week. 
� สําหรับขอยกเวน ท่ีถือวา one of . . . เปนนามพหูพจน, ใหดูหัวขอ B006.1 

5 and 
คํานามบางคําที่เช่ือมดวย and ฝรั่งอาจถอืวาเปนเอกพจนก็ได ถาเขาใหภาพวาเปน single idea หรือใชกันคนละ
ครั้ง ไมไดใชรวมกัน 

• This gin and tonic isn't very strong, is it? 
• War and Peace’ is the longest book I've ever read. 

6 country กับ organization 
คํานามที่เติม s เชนช่ือประเทศ และองคกรฝรั่งอาจถือวาเปนหนึ่งเดียวก็ได 

• The United States is anxious to improve its image in Latin America.  
• Consolidated Fruitgrowers has just taken over Universal Food stores. 
� สําหรับ การใชนามเอกพจนกับพหูพจน กับคํานามที่เปนกลุมคน, ดูหัวขอ B003.1 

� สําหรับ กิริยาเอกพจนหลัง none of + นามพหูพจน, ดูหัวขอ B009.5 

B005 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: การใช they กับคํานามเอกพจน 
1 บุคคลทีย่ังไมแนชดัวาเปนใคร 
ฝรั่งอาจใช they/them/their อางถึงนามที่เปนเอกพจนท่ียังไมระบุวาเปนใครก็ได โครงสรางนี้มักใชรวมกับคํา
จําพวก a person, anybody/one, somebody/one, nobody/one, whoever, each, every, either, 
neither และ no แทจริงแลวมันเปนพหูพจน แตเวลาพูด เหมือนกับเขายกตัวอยางมาแคคนเดียว ในตัวอยางจึงตอง
เปนเอกพจน 
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• If a person doesn't want to go on living, they are often very difficult 
to help. 

• If anybody calls, take their name and address and tell them to call 
again later. 

• Somebody left their umbrella behind yesterday. Would they please 
collect It from the office? 

• Nobody was late, were they? 
• Whoever comes, tell them to go away. 
• Tell each person to help themselves to what they want 
• Everybody thinks they're different from everybody else. 

ปจจุบันฝรั่งนิยมใช they/them/their แทนเพราะถือวา การใช he or she, him or her มันเยื้อยาวไปหนอย 
(clumsy), โดยเฉพาะปจจุบัน ฝรั่งพยายามหลีกเล่ียงการใชนามที่ระบุเพศ รายละเอียดของการใชนามที่ระบุเพศ 
ใหดูหัวขอ B043 

• I swear more when I'm talking to a boy, because I'm not afraid of 
shocking them. 

• No girl should have to wear school uniform, because it makes them look 
like a sack of potatoes. 

2 การใชแบบอื่น ๆ  
ฝรั่งที่ไรการศึกษาอาจใช they/them/their เพื่ออางถึงคนใดคนหนึ่ง ท่ีเขาอางถึงมากอนได แตไมไดระบุช้ีชัดลง
ไป 

• I had a friend in Paris, and they had to go to hospital for a month, . . . 
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3 ปจจุบันถือวาถูกตอง 
การใช they/them/their ในลักษณะแบบนี้มีมานาน โดยสมัยกอนถือวาไมคอยจะถูกตอง, แตปจจุบันถือวา
ถูกตองและจะใชเปนทางการไดดวย เชน ใน British passport application form 

• Dual nationality: if the child possesses the nationality or citizenship of 
another country they may lose this when they get a British Passport. 

B006 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: โครงสรางผสม 
ในโครงสรางผสม, กริยาบางตัวอาจเขยีนไดท้ังเอกพจนและพหูพจน 
1 one of the . . . + relative clause 
ในประโยคเชน She's one of the few women who have climbed Everest, กริยา have เปน plural, 
เพราะประธาน (who) เปนนามพหูพจน อางถึง the few women แตถาจะเปลี่ยนทั้งประโยคอยางนี้ก็ได She 
has climbed Everest.  
ฝรั่งที่ไมมีการศึกษาอาจพูดวา She's one of the few women who has climbed Everest. ซ่ึงถือวาไมคอยถูก
นัก แตฝรั่งขางถนนก็พูดกัน  
คือกริยาใน relative clause ควรสอดคลองกับ subject ของ relative clause, ไมใช subject ของ main 
clause, คือแมวาฝรั่งอาจพูดผิด ๆ แตเขามักไมเขียนผิด 

• One of the things that really make/makes me angry is people who don't 
answer letters. 

• Alice was one of the students that were/was late for the lecture. 
2 ประธานเปนเอกพจน แตสวนเติมเต็มกลับเปนพหูพจน  
คําถามคือ เมื่อประธานเปนเอกพจน แตสวนอธิบายประธานหรือสวนเติมเต็มหรือกรรมเปนพหูพจน จะใชกริยา
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เปนเอกพจนหรือพหูพจน 
ในภาษาอังกฤษ จะใชกริยาเอกพจนหรือพหูพจนข้ึนอยูกับประธาน กรรมและสวนเติมเต็มไมเก่ียว มิฉะนั้นจะ
วุนวายนาดู ดังนั้นจะใชอะไรข้ึนกับประธานอยางเดียว 

• The biggest time waste is meetings. (ไมใช The biggest time waste are 
meetings.) 

ใหสังเกตดวยวาประธานเปนนามนับไมได แตคําอธิบายหรือสวนเติมเต็ม กลับเปนนามนับได พหูพจน 
• A serious problem in our garden is wasps. (ไมใช A serious problem . . . 

are wasps.) 
แตประธานอยูหางจากกริยามาก, ฝรั่งจึงใชกริยาตามกรรม หรือสวนเติมเต็ม (complement) 

• The most interesting thing on radio and television last weekend, 
without any doubt, was/were the tennis championships. 

และกับประโยคที่เปน relative what-clause ก็ใชไดเชนกัน, โดยเฉพาะเมื่อมีสวนเติมเต็มยาว 
• What I am most interested in is/are your immediate personal 

reactions. 
• What we need is/are a few bright young engineers. 
� สําหรับการใชกริยาเอกพจนหรือพหูพจน หลัง interrogative พวก what และ who, ใหดูหัวขอ B009.3 

3 ประธานเปนเอกพจน แตตามดวยนามพหูพจน, จะใชกิริยาแบบไหน 
เมื่อประธานเอกพจน ตามดวยนามพหูพจน, ควรใชกริยาเอกพจน แตฝรั่งอาจใชกิริยาพหูพจนซ่ึงไมถูกตองนัก  

• Nobody except his best friends like him. (ท่ีถูกตองกวา ตองใช: Nobody. . . 
likes him.) 
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• I good knowledge of three languages are necessary for this job. (ท่ี
ถูกตองกวา: A good knowledge . . . is . . .) 

B007 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: การเปนพหูพจนเพราะใคร ๆ ก็ทํา
เหมือนกัน 
1 กรณีทีค่นอื่น ๆ กท็ําเหมือนกัน 
เมื่อพูดถึงผูคนที่ทําอะไร เหมือน ๆ กัน, ฝรั่งนิยมใชกรรมเปนพหูพจน เชน 

• Tell the kids to bring raincoats to school tomorrow. (มากกวาที่พูดวา Tell 
the kids to bring a raincoat. . .)  

กับคําแสดงความเปนเจาของ (possessive) ก็ใชแบบเดียวกัน 
• Tell the children to blow their noses. (ไมใช . . . to blow' their nose.) 
• Six people lost their lives in the accident. 

ระวัง อยามั่ว ไปเติม S ใหกับนามนับไมได 
• They were all anxious to increase their knowledge. (ไมใช ... their 

knowledges.) 
� สําหรับการใชนามเอกพจนหรือพหูพจน หลัง every, ดูหัวขอ C145 

2 เหตุการณที่ซ้ํา ๆ กนั 
ในการบรรยายเหตุการณท่ัวไปที่ซํ้าซาก ฝรั่งจะใชนามพหูพจน 

• I often get headaches. (ไมใช I often get a headache.) 
• She sometimes goes for rides over the hills. 
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ยกเวน เมื่อมีการกําหนดเวลา หรือสถานการณหนึ่งลงไป, ฝรั่งจึงจะใชเปนนามเอกพจน 
• I often get a headache when I've been working on the computer. 
• She often goes for a ride over the hills before supper. 

ยกเวน ในเหตุการณท่ัวไป ในกรณีท่ีเขากลัวจะสับสน เขาอาจจะใชเปนนามเอกพจนก็ได เชนจะเนนวาขวางกอน
หินไปทีละกอน ฝรั่งจะพูดวา 

• I sometimes throw a stone into the river and wish for good luck. 
(ไมใช I sometimes throw stones – only one stone is thrown each time) 
เหตุการณท่ีกล่ํากึ่ง วาเปนเหตุการณท่ัวไปหรือเฉพาะ จะใชเอกพจนหรือพหูพจนก็ได เชน 

• We usually go and see my mother on Saturday(s). 
He's not at his best in the morning(s). 

3 เร่ืองที่เกิดทั่วไป และที่เปนกฎเกณฑ 
เรื่องที่เกิดทั่วไป และกฎเกณฑ, คุณจะใชเอกพจนหรือพหูพจนก็ได แตตองใหคงเสนคงวา ตลอดทั้งประโยคและ
บทความ 

• We use a past participle in a perfect verb form.  
• หรือ We use past participles in perfect verb forms.  

จะใชแบบลูกผสมก็ได ในบางกรณี เพ่ือปองกันการเขาใจผิด เชน 
• Subjects agree with their verb. มาจาก Each subject agrees with its verb. 
• Children usually inherit some characteristics from their father and 

some from their mother.  
เพราะถือวาเด็กแตละคนมีพอแม แคคนเดียว  
คําวา at the beginning ถือวาเปนเอกพจน แตเมื่อนํามารวมกับตัวอื่นแลว ถือวาเปนพหูพจนก็ได 
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• Discourse markers usually come at the beginning of sentences. 

B008 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: นามขยายนาม 
1 คํานามตัวแรกเปนเอกพจน 
การใช นามขยายนาม (ดูหัวขอ A107), นามตัวแรกตองเปนรูปเอกพจน แมวามีความหมายเปนพหูพจนก็ตาม  

• a shoe shop (= a shop that sells shoes)  
• a toothbrush (= a brush for teeth) trouser pockets (= pockets in 

trousers)  
• a ticket office (= an office that sells tickets) 
• a two bed room apartment (=an apartment that has two bed rooms) 

2 ขอยกเวน 
อยางที่บอกไวขอแรกวา นามตัวแรก หามเติม S แตมีนามบางคําที่ใชขยายนาม ดวยรูปที่เติม -S เปนเพราะสี่
เหตุผลดังนี้ 
บางคําไมมีรูปเอกพจน เชน clothes 
คํานามที่ไมวาเอกพจนหรือพหูพจนก็เติม S เหมือนกัน เชน customs 
คํานามที่นิยมเขียนแตรูปพหูพจน ฝรั่งจึงติด กับแบบพหูพจน เชน savings, data  
ท่ียากที่สุดคือ มีนามบางตัว เชน sport(s), drug(s), ชาวอังกฤษนิยมใชแบบพหูพจน แตชาวอเมริกันใชแบบ
เอกพจน: 

• a clothes shop  
• a savings account  
• a glasses case  
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• the accounts department  
• a customs officer 
• the sales department  
• arms control  
• an antique(s) dealer (แต an antique shop) 
• the outpatients department (of a hospital) 
• a greetings card (US greeting card) 
• the drug(s) problem (US drug problem) 
• the arrivals hall (US arrival hall) 
• a drinks cabinet (US drink cabinet) 
• a goods train (British English) 
• a sports car  
• sport(s) shoes 

ระวัง! นามเอกพจนท่ีลงทายดวย -ics มักใชเปนตัวขยายหนานาม 
• athletics training an economics degree 

ฝรั่งใชรูปพหูพจน men และ women เปนคํานามขยายนาม เมื่อคาํนามนั้นมีความหมายเปนประธาน แตกลับใช 
man และ woman เมื่อคํานามนั้นมีความหมายเปนกรรม ลองเปรียบเทียบ: 

• men drivers (= men who drive) 
• women pilots (= women who fly planes) 
• man-eaters (=lions or tigers that eat people) 
• woman-haters (= people who hate women) 
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B009 การเลือกใช เอกพจนและพหูพจน: ขอสังเกตอื่น ๆ 
1 นามนับไมได 
ในภาษาอังกฤษ อาจใชนามบางตัวเปนเอกพจน นามนับไมได ในขณะที่บางภาษาในเปนนามพหูพจน  

• Your hair is very pretty. (ไมใช Your hairs are...)  
• My baggage has been sent to Greece by mistake. (ไมใช My bandages 
have. . .)  

� สําหรับตัวอยางคําเหลาน้ีใหดูหัวขอ B002.3 

� สําหรับคํานามพหูพจน นับไมได, ดูหัวขอ B002.7 

2 เม่ือมีประธานหลายตัว 
เมื่อประธานเอกพจนเช่ือมกันดวย and, มักใชกริยาพหูพจน 

• Alice and Bob are going to be late.  
ยกเวนประธานนั้นเปนช่ือเรื่อง หรือเปนวลีท่ีบังเอิญมี and แบบนี้ตองถือวาเปนเอกพจน (ดูหัวขอ B004.5) 

• 'Romeo and Juliet' is one of Shakespeare's most popular plays. (ไมใช 
'Romeo and Juliet' are. . .)  

เมื่อประธานเช่ือมกันดวย as well as, together with หรืออื่น ๆ ใหใชตามประธานตัวแรก 
• The Prime Minister, as well as several Cabinet Ministers, believes in a 

tough financial policy. 
• The Managing Director, together with his heads of department, is 

preparing a new budget. 
เมื่อประธานเช่ือมกันดวย or ตองใชกริยาตามตัวทายเสมอ เพราะฝรั่งออกเสียงงายกวา ลองเปรียบเทียบ: 
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• The room's too crowded - either two chairs or a table has got to be 
moved out. 

• The room's too crowded - either a table or two chairs have got to be 
moved out. 

เมื่อประธานเอกพจนสองตัวเช่ือมกันดวย neither . . . nor, ตองใชกริยาเปนเอกพจน, แตฝรั่งที่ไมมีการศึกษาอาจ
ใชเปนกริยาพหูพจน โดยเฉพาะภาษาพูด 

• Neither she nor her husband has arrived. (formal) 
• Neither she nor her husband have arrived. (ไมเปนทางการ) 

3 who กับ what 
เมื่อใช who และ what ถามหาประธาน, ฝรั่งมักใชกิริยาเอกพจน, แมวาเขาเชื่อวาคําตอบจะเปนนามพหูพจนก็
ตาม เพราะวา ธรรมชาติของคําวา who และ what เปนเอกพจน 

• 'Who is working tomorrow?' 'Phil, Lucy and Shareena (are working 
tomorrow).' (ลื่นหูกวา Who are working tomorrow?) 

• Who was at the party? (ลื่นหูกวา Who were at the party?) 
• 'What lives in those little holes?' 'Rabbits (do).' (ไมใช l' What live. . .)  

ยกเวนฝรั่งจะใช who และ what ใชถามสวนเติมเต็ม (ดูเหมือนเปนกรรม), เขาจะใชกิริยาเปนพหูพจน เพราะวา
มันมีการกําหนด เปนคําพหูพจนไวในประโยค 

• 'Who are your closest friends?' '(My closes/friends are) Naomi and 
Bridget 

• 'What are your politics?''(My polities are) extreme left-wing'  
Relative what-clause ถือวาเปนประธานเอกพจน 
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• What she needs is friends. (ลื่นหูกวา What she needs are friends.) 
ยกเวนถาประธานยาวมาก ฝรั่งจะเอาตามสวนเติมเต็ม (ดูเหมือนกรรม) (ดูหัวขอ B006) 

• What we need most of all are some really new ideas. 
4 การใช here's, there’s where's กับนามพหูพจน 
ในภาษาพูด ฝรั่งอาจใช is แทน are โดยซอนไวใน here's, there's และ where's กับนามพหูพจน ซ่ึงถือวาไม
ถูก  

• Here's your keys. (ท่ีถูกคือ Here're your keys.) 
• There's some children at the door. 
• Where's those books I lent you? 

ท่ีเปนเชนนี้ เพราะเวลาพูด เขายังคิดไมถึงวา สวนเติมเต็มเปนเอกพจนหรือพหูพจน จึงเริ่มดวย เอกพจนกอน 
เพราะมันงายด ี

5 คํานําหนานาม 
เมื่อ none, neither, either และ any มักตามดวย of + นามพหูพจน หรือ pronoun, ชาวอังกฤษถือวาเปน
เอกพจน เพราะมันไมมี จึงใชกริยาเอกพจน ตามแบบที่ครูไทยสอนกัน ผมเนนวาชาวอเมริกันถือวาเปนพหูพจน 
เพราะถือวาผูพูดไปใชนามพหูพจนเอง กริยาจึงตองใชกริยาพหูพจน ซ่ึงความคิดแบบอเมริกันนี้ ชาวอังกฤษเริ่มเอา
ตามอยางแลว โดยเฉพาะในภาษาพูด 

• None of the cures really works. (ตามแบบด้ังเดิมของอังกฤษที่ครูไทยสอนกัน เพราะถือ
วามันไมมีแมแตหนึ่ง) 

• None of the cures really work. (อังกฤษรุนใหม และอเมริกัน เพราะถือวาผูพูดใช 
cures แบบเติม s)  
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• Neither of my brothers has/have been outside England. 
• Neither of my brothers have been outside California. 
• Has/Have either of them been seen recently?  
• If any of the children gets/get hungry, they can have an orange. 

ผมแนะนาํใหเอาแบบอเมริกันไว เพราะคนอังกฤษพอจะยอมรับได 
6 another, a/an + adjective 
คํานามพหูพจนท่ีมีจํานวนนาํหนา คุณอาจเห็นฝรั่งใชรวมกับคําวา another (รายละเอียดดูหัวขอ C038) และ
รวมกับ a/an + adjective ผมถือวา เขามองคํานามเหลานี้เปนเอกพจน คือเปนกอนเดียวกันไปแลว 

• I want to stay for another three weeks. 
• We'll need an extra ten pounds. 
• He's been waiting for a good twenty-five minuses. 
• She spent a happy ten minutes looking through the photos. 
• I've had a very busy three days. 

ระวัง! ในแบบไมเปนทางการ ฝรั่งอาจพูดวา a good many/few + นามพหูพจน ท่ีถูกคือ many/few + นาม
พหูพจน 

• I've lain awake a good many nights worrying about you. ท่ีถูกคือ many 
good nights 

• I bet that house could tell a good few stories. 
7 kind, sort, type 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจมัว่เอา รูปเอกพจนของ kind, sort และ type ไปใชกับนามพหูพจน สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ C328.  
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• I don't like those kind of boots. (แทนที่จะเปน kinds) 

8 every (ทุก ๆ ) 
Every (ปกติใชกับนามเอกพจน) ฝรั่งอาจนาํมาใชกับนามพหูพจน เพราะถือวา นามพหูพจนเปนกอนเดียวกันได  

• I go to Ireland every six weeks. (six weeks เปนกอนเดียวกัน) 
9 เศษสวน (fraction) 
เศษสวนและทศนิยมที่มีคามากกวา 1 ฝรั่งถือวาเปนพหูพจนเสมอ 

• It weighs one and a half tons. (ไมใช . . . one and a half ton.)  
• The house has about 1.75 hectares of land. (ไมใช hectare) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับไวยากรณของ fraction และ number, ดูหัวขอ B053 

B010 การออกเสียง: เนนเสียง, การใสดนตรี และอารมณ 
1 stress 
stress คือการเนนคํา คําที่มีหลายพยางคในภาษาอังกฤษตองมีพยางคหนึ่งที่เนนเสียง ใหหนักแนนและลากเสียง
เสมอ มักเปนเสียงตรี โดยทั่วไป ไมมีการเนนสองพยางคติดกัน เพราะมันออกเสียงลําบาก และคําที่มีพยางคเดียว 
เมื่อเขาประโยคจะไมมีการเนนเสียง เปนเสียงสามัญและสั้นเสมอ ผมเองก็ถูกสอนมาแบบผิด ๆ วา eye อานวา 
อาย สวน I อานวา ไอ  
แทจริงแลว ไมวา I หรือ eye ฝรั่งก็อานวา ไอ เหมือนกันหมด ถาเนนก็ตองลากยาวดวยเปน อาย  
(ผมเห็นวา ถาต้ังใจเรียน แลวยังทําขอสอบไมได ทัศนะที่ถูกตอง คือ ควรโทษครูไวกอน วาสอนไมเปน สอนไม
สนุก ถาเรื่องหลัก ๆ ตองมาอานหนังสือเอง ก็ไมรูจะจางครูมาทาํไม การเปลี่ยนครูตางหากที่จะทําใหผลการเรียนดี
ขึ้น) 
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ตัวอยาง คําที่มีหลายพยางคอาจเนน คนละท่ีกัน เปนตนวา เนนพยางคแรก เชน CARpet, เนนพยางคท่ีสอง เชน 
inSPECtion หรือ เนนพยางคสุดทาย เชน conFUSE ลองดูประโยคนี ้

• Don't look at HlM -HE didn't do it. 
ฝรั่งจะเนนคําวา him และ he ไมใชแคทําเสียงใหดังขึ้น ยาวข้ึน แตตองเปลงใหโทนเสียงสูงขึ้นดวย (higher 
pitch) 

2 การ stress คํา 
ลองดูตัวอยางตอไปนี้ 
คําที่เนนพยางคแรก: 

• After, CApital, HAPpen, Exercise, EAsy 
คําที่เนนพยางคที่สอง: 

• inSTEAD, proNOUNCE, aGREEment, parTIcularly 
คําที่เนนพยางคที่สาม: 

• enterTAIN, underSTAND, concenTRAtion 
นอกจากนี้ การเนนเสียง ยังเปนการส่ือความหมาย ในอีกแงหนึ่งดวย (รายละเอียด ดูหัวขอยอย 6) 

• front DOOR (ไมใช FRONT door) 
• LIVing room (ไมใช living ROOM) 

และขึ้นกับหนาที่ของคําดวย ถาคําหนาที่เปนนาม มักเนนพยางคแรก ถาเปนกริยา มักเนนตัวท่ีสอง เชน 
• to inCREASE แต an INcrease 
• PHOtograph, phoTOgrapher และ photoGRAphic 

ดวยเหตุนี้ ดิกชันนารีของผมจึงแสดงคําอานและการเนนเสียงในแตละหนาที่ แยกจากกันชัดเจน 
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3 การเนนเสียงไดหลายแบบ 
มีคํานามบางคํา แมวาดิกชันนารีของผม จะบอกเนนที่พยางคทาย เขาใหเขาใจวาผมหมายถึงเวลาพูดคํานั้นขึ้นมา
ขึ้นมาเดี่ยว ๆ หรืออยูทายประโยค แตถาอยูกลางประโยค ฝรั่งอาจเนนที่พยางคแรก ๆ ก็ได ลองเปรียบเทียบ: 

• afterNOON (stress at the end) 
• It's time for my Afternoon SLEEP, (stress at the beginning) 
• JapanESE 
• JApanese COOking 
• nine TEEN 
• The year NINEteen TWENty 

วลี หรือ two-word verb ฝรั่งอาจมีการเนนเสียงที่คําใดคําหนึ่ง โดยคิดเสมือนวามันเปนคํา ๆ เดียว แตมีหลาย
พยางค ซ่ึงสําคัญมาก ผมเช่ือวา ครูไทยนอยคนที่จะใหขอสังเกตไดขนาดนี้ จึงอาจเปนของใหมมาก ๆ และผมขอ
เนนวาสําคัญ ใหคุณคอยสังเกตใหดี ยกตัวอยางเชน 

• Their marriage broke UP. 
• Money problems BROKE up their marriage. 
• It's dark BLUE. 
• a DARK blue SUIT 

4 stress และ pronunciation 
พยางคท่ีไมออกเสียง (Unstressed syllable) มักมีสระ (vowel)แคไมกี่ตัว แมในดิกชันนารีของผมจะเขียนดวย
สระหลายตัวก็ตาม เชน อึ เอ็อ อะ อิ เอีย แตในทางปฏิบัติ คําพวกนี้ออกเสียงอูอ้ีไมชัด ถาคุณลองทําปากดู จะพบวา 
ในคําที่ไมเนน สระ อึ เอ็อ อะ อา มันเปนเสียงเดียวกัน เชน CONfident (/'คอนฟดึ่นท/ จะเขียนเปน /'คอนฟ
เดิ่นท/ ก็ออกเสียงเหมือนกัน จริงไหมครับ 
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สวนสระ เอีย ก็มาจากการพูดเร็ว ๆ ของ อิอา ดังนั้นพยางคท่ีไมเนน จึงมีฐานเสียงในคอแค 2 เสียง คือ ไม เอ็อ ก็ อิ 
ใหลองออกเสียง คําขางลางดูครับ ใหลองสังเกตพยางคท่ีไมเนนวา ไมวาผมจะเขียนดวยสระ อึ เอ็อ อะ อา มันก็จะ
ออกเสียงเหมือนกันอยูดี : 

• conFUSED (/คึ่นฟวศด/) 
• PARticle(/'ปารทิค่ึล/) 
• parTIcular (/เปอท้ีเก็อเล็อร/) (ไมวาจะเขียน เล็อร/ลาร/ละร/ลรึ ตางก็ออกเสียงเหมอืนกัน) 
• Expert (/'เอกซเบิรท/) 
• exPERience (/อิกซพ๊ีเรียนซ/) 

คําที่ส้ัน ๆ จําพวก pronoun, preposition, conjunction และ verb ชวย มักจะมีการออกเสียงได 2 แบบ คือ
แบบ 'weak' และแบบ 'strong' (สําหรับรายละเอียด,ดูหัวขอ B011) 

• 'I was (เวิดศ) here first ~ 'No you weren't.' 'Yes I was (/วอดศ/).' 
5 การใสอารมณ และดนตรีใหกับประโยคที่พูด 
เวลาพูดถึงคํา ผมใชคําวา การเนนพยางค (stress) แตตอนนี้กําลังพูดถึงประโยค มันมีก็มีการเนนคําบางคํา คือมี
การใสจังหวะการพูดใหดวย เรียกวา rhythm ฝรั่งมักเนนคํานาม, กริยาแท, adjective และ adverb และไมเนน
คําจําพวก pronoun, determiner, preposition, conjunction และ verbชวย เพราะคําพวกนี้ ไมคอยสําคัญ
เทาคําในกลุมแรก 
คุณรูไหม หัวขอนี้คือ บทเรียนที่สําคัญที่สุดของเลมนี้ ถาคุณเปนแฟนดิกชันนารีของผม จะรูวา ผมเนนความสําคัญ
กับการออกเสียงอยางมาก เปนอันดับแรก ผมเขียนไวในดิกชันนารวีา พูดภาษาอังกฤษตองใสอารมณและสีหนา 
เพราะฝรั่งไมไดพูดเนนเปนคํา ๆ เปนคนไทย ขอใหออกเสียงลาก ในพยางคท่ีผมพิมพเปนตัว capital ดังตอไปนี้ 
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• She was SURE that the BACK of the CAR had been DAMaged. 
ผมตั้งทฤษฎีวา rhythm หรือการใหจังหวะของประโยควา ถาเปนพยางคท่ีเนน เขาจะลางเสียง เวนชวงพูดใหเกิด
ความชัดเจน แตถาเปนพยางคท่ีไมเนน เขาจะพูดเร็ว ใหลองเปรียบเทียบประโยค 2 แบบนี้ดู  

• She KNEW the DOCtor. 
• She KNEW that there was a DOCTor.  

ลองสังเกตวา แมวาประโยคที่ 2 มีคําเพ่ิมเขาไปมากกวาประโยคแรกถึง 2 คํา แตฝรั่งจะพูดเร็ว และไปเนนคําที่
เหมือนกับประโยคแรก 
ภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกตแบบภาษาไทย แตฝรั่งใชโทนเสียงสูงตํ่าเพื่อ ส่ือความหมายวา คําไหนเนน ไมเนน ผม
ตั้งทฤษฎีวา โทนเสียงสูงของภาษาอังกฤษ จะตรงกับเสียงตรีในภาษาไทย 
เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่พูดดวยอารมณและสีหนา ในภาษาอังกฤษแตละอารมณ มันมี
จังหวะและทํานองเฉพาะของมันอยู คําศัพท 1 คําอาจมีหลายความหมาย คุณตองใสอารมณเขาไปดวย ความหมาย
ของคําศัพทจึงถูกตอง  
วิธีท่ีดีท่ีสุด คือตองฟงฝรั่งพูดบอย ๆ และพูดตามดวยอารมณแบบเดียวกัน แมคุณจะไมเขาใจคําศัพทท่ีใชก็ตาม แต
คุณจะเขาใจทํานอง ผมอยากใชคําวา ‘’แนวดนตรีของภาษาอังกฤษ’’  
ผมแนะนาํใหฟงสถานีวิทยุคล่ืน C080 FM บอยเทาที่มีโอกาส แมวาจะไมเขาใจความหมายก็ตาม แตคุณจะไดคุน
กับ การใหจังหวะ และแนวดนตรีของภาษาอังกฤษ เวลาที่คุณรูศัพทมากขึ้นแลว จะไดพูดในจังหวะ และทํานองที่
ถูกตอง 
ขอย้ําวา ในการพูดภาษาอังกฤษ ตองมากอน คือ การพูดแบบใสอารมณ สีหนา หรือท่ีเรียกวาการใสจังหวะ
(rhythm) และทํานอง(intonation) เปนตัวท่ีสําคัญที่สุด 
Stress หรือการเนนพยางคในคําใหถูก เปนตัวสําคัญอันดับสอง 
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Pronunciation หรือการฉีกปาก แลบลิ้น พนลม ยังสําคัญเปนอันดับสาม 
เขียนแบบนี้ อยาเขาใจวาเรื่อง Pronunciation ไมสําคัญ มันสําคัญมาก ๆ เมื่อเทียบกับเรื่องอ่ืน เชน การสะกด 
หรือไวยากรณท่ีครูไทยชอบเนน และออกขอสอบกันเปนลํ่าเปนสัน เชน tense แลว ตองบอกวาเรื่องพวกนี้ ชิด
ซายไปเลย เรื่อง Pronunciation สําคัญกวามากครับ 
ดวยเหตุนี้ คนไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไมคอยได เพราะเรียนมาผิดวธิี ผมใหคาถาวา ใสอารมณ ใสดนตรี และฉีกปาก 

B011 การออกเสียง: เสียงออนกับเสียงแข็ง 
บทนี้สําคัญมาก ท่ีผมเขียนเพราะเจ็บใจที่ครูสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยไมยอมสอน ผมไมไดคาดหวังวาคุณ
จะตองออกเสียงถูกตอง หวังแคใหเขาใจเวลาฝรั่งพูด เพราะปญหาที่สําคัญที่สุดของคนไทย ไมใชพูดไมได แต
สอบตก ตั้งแตฝรั่งพูดไมออกตางหาก คุณไมตองตกใจ ถาไมมีใครเคยสอนคุณแบบนี้มากอน เพราะไมมีใครสอน
ผมแบบนี้เชนกัน และคุณไมไดอานบทนี้ ไมตองมาเรียกผมวาอาจารย 
1 อะไรที่เรียกวา weak form และอะไรคือ strong form? 
คําในภาษาอังกฤษหลายคํา มีการออกเสียงได 2 แบบ คือออกเสียงแบบเนน กับแบบไมเนน ลองเปรียบเทียบ: 

• What are you looking at (แอ็ท)? 
• I'm looking at (เอิท) you. 

คําที่ออกเสียงได 2 แบบนี้ มักเปน preposition, pronoun, conjunction, article และ กริยาชวย คําที่ไมเนน 
จะไมออกเสียงตามตัวสะกด แตจะออกใหพูดงาย ๆ สบายปาก จึงมีสระเพียงแค เอ็อ อึ อะ และ อิ เทานั้น ลอง
เปรียบเทียบ:  

• I was /เวิศ/ late. 
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•  It was /เวิศ/ raining 
•  Yes, it was /วอศ/ (stressed at end of sentence)  
• I must /เมิซ/ go now. 
• I really must /มัดซท/ stop smoking. (stressed for emphasis)  
• Where have /เฮิฟ/ you been? 
•  You might have /เฮิฟ/ told me. 
•  What did you have /แฮฟ/ for breakfast? (เพราะ have ทําหนาที่เปน กริยาแท)  

ถาเปนรูปยอของปฏิเสธ (contracted negative) ตองเนนเสียงเสมอ 
• can't /แคนท คานท/ mustn't /มั้ซซึท/ wasn't /วอศศึท/ 

2 คําที่ตองระวัง เวลาฟงฝร่ังออกเสียง 
คําที่สําคัญ ท่ีตองระวัง เวลาฝรั่งพูด เพราะ weak form เขาจะออกเสียงไมชัด ไมเหมือนกับที่ครูภาษาอังกฤษของ
คุณสอนมา หรือจากดิกชันนารีของผม ซ่ึงใหแต strong form เทานั้น 

Word Weak form Strong form  
a อะ  เอ  
am อึม แอม  
an  เอ็น  แอน  
and  อึนท แอนด  
are เออร อาร 
as  เอศ แอศ 
at  เอิท แอ็ท 
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be  บิ  บี  
been  บ่ิน  บีน  
but บึท บัท  
can  ค่ึน แคน 
could  คึด คูด 
do  ดึ  ดู 
does  ดึศ  ดัศ 
for  เฟอร ฟอร 
from  ฟรึม  ฟร็อม 
had อึด /ฮึด แฮด 
has อึศ /ฮึศ แฮศ 
have อึฟ /ฮึฟ แฮฟ 
he  อิ /ฮิ ฮี  
her อึร /ฮึร เฮอร 
him  อิม /ฮิม ฮิม 
his อิศ /ฮิศ ฮิศ 
is  อิส อิศ  
must มึดซท มัดซท 
not  นึท นอท 
of อึฟ ออฟ 
our  อาวร อาวเอ็อ 
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shall  ฌึล แฌล 
she  ฌ ิ ฌ ี
should ฌึด ฌูด 
some ซึม ซัม 
than  ฑึน แฑน 
that (conj.)  ฑึท แฑท 
the  เฑ็อ เฑอ 
them  ฑึม แฑม 
there  ฑึร แฑร 
to เต็อ ทู 
us เอิซ อัซ 
was  วึซ วอดซ 
we วิ วี 
were  เว็อร เวิอร/ แวร 
who  ฮุ ฮู 
would  วึด วูด 
will  วิล วีล 
you  ยุ ยู 
your เย็อร ยัวร 
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B012 เคร่ืองหมายวรรคตอน: apostrophe 
ฝรั่งใช apostrophe (คือเครื่องหมาย ' อานวา อะโพสโตฟ) ใน 3 กรณีตอไปนี้ 
1 ใชยออักษร 
เพื่อแสดงวา เราละอักษรบางตัวไป เพื่อใหเปน contracted form (ดูหัวขอ A062) 

• can't (= cannot) 
• it's (= it is/has)  
• I'd (= I would/had) 
• who's (= who is/has) 

2 ใชแสดงความเปนเจาของ 
ฝรั่งใช apostrophe กอน หรือหลัง possessive -s ทายคํานาม (ดูหัวขอ A089) 

• The girl's father Charles's wife three miles' walk 
อยาเอาไปใชในรูปคําที่แสดงความเปนเจาของ เพราะมันมีรูปของมันเองอยูแลว 

• Has the cat had its food yet? (ไมใช . . . it's food . . .) 
•  This is yours. (ไมใช . . . your’s) Whose is that coat? (ไมใช Who’s. . 

.) 
3 ใชแสดงความเปน พหูพจนแบบพิเศษ 
ใชกับคําที่ปกติมักไมใชในรูป plural เชน if เปน if’s 

•  It's a nice idea, but there are a lot of if's. (แปลวา มันก็เปนไอเดียท่ีดี ถาไมมี if 
มากไปหนอย) 
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ใชเติม s ใหกับอักษร หรือตัวเลข หรือ abbreviations (ตัวยอ) 
• He writes b’s instead of d's. (หมอน่ันชอบเขียน b เปน d อยูเรื่อย) 
• It was in the early 1960's. (หรือ . . . 1960s.) 
• I know two MP's personally. (หรือ . . . MPs.) 

อยาเติม apostrophe S ใหกับคําพหูพจนปกติ 
• JEANS - HALF PRICE (ไมใช JEAN'S. . .) 

B013 เคร่ืองหมายวรรคตอน: colon  
ผมสังเกตเห็นวาคนไทยที่เขียนจดหมายภาษาอังกฤษมาหาผม ใช colon แบบเปนเครื่องประดับ ไมไดถูกสอน 
หรือสังเกตวา ฝรั่งใหความหมายอยางไร สําคัญแคไหน จึงตองมาอบรมกันหนอย ผมมีทฤษฎีวา colon เปน
ตัวกําหนดลมหายใจที่ใหญลองจาก (.) จุดปดทายประโยค (อเมริกันเรียกวา Period, อังกฤษเรียกวา Full stop) 

1 ใชอธิบาย 
ฝรั่งใชเครื่องหมาย colons (:) อธิบายคํา คือแปลวา because นั่นเอง 

• We decided not to go on holiday: we had too little money.  
• Mother may have to go into hospital: she’s got kidney trouble. 

2 ใชคัน่คําพูด 
ฝรั่งใช colon คั่นคําพูด คือแปลวา says (ในบทละคร) 

• POLONIUS: What do you read, my lord? 
• HAMLET: Words, words, words. 
• In the words of Murphy’s Law: ‘Anything that can go wrong will go 

wrong 
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ในกรณีอ่ืน ๆ ฝรั่งจะใช comma คั่นแทน (ดูหัวขอ B014.6) 
• Stewart opened his eyes and said, 'Who's your beautiful friend?'  

ยกเวน คําพูดยาวมาก ผมเขาใจวา เขาตองการใหผูอาน เตรียมอานใหดี ก็จะใช colon: 
• Introducing his report for the year, the Chainnan said: 'A number of 

factors hen contributed to the firm's very gratifying. Results First of 
all…’ 

3 ใชนําหนา list 
ฝรั่งใช colon นําหนา list ท้ังนี้ ผมเขาใจวา เพื่อใหผูอานหยุดพัก และเตรียมอานยาว ๆ  

• The main points are as follows: (1)…(2)…(3)… 
• We need three kinds of support: economic, moral and political. 

4 ใชคัน่ระหวางหัวขอหลัก กับขอยอย 
ฝรั่งใช colon คั่นระหวางหัวขอหลัก กับขอยอย เชน ระหวาง title กับ heading จึงแปลวา ในหัวขอ 

• Punctuation : Colon (แปลวา Punctuation ในหัวขอ Colon ) 

5 การใชตัวพิมพใหญหลัง colon  
ใน British English ชาวอังกฤษ ไมนิยมใชตัวพิมพใหญ(capital letter) หลัง colon (ยกเวนเพ่ือเริ่มคาํกลาว
อาง หรือ quotation) แตก็มี ในกรณีท่ี ตามดวยประโยคสมบูรณ 

• My main objections are as follows: First of all, no proper budget has 
been drawn up. Secondly, there is no Guarantee that. . . 

แตใน American English, หลัง colon ตองตามดวยตัวพิมพใหญเสมอ 
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6 ใชในการเขียนจดหมาย 
ในจดหมายที่เปนธุระการงาน ชาวอเมริกัน จะใส colon หลังคํากลาวนํา หรือ opening salutation (เชน Dear. 
. .)  

• Dear Mr. Chunpongtong: 
• To Whom It May Concern: 

ขณะที่จดหมายธรรมดา ชาวอเมริกัน ใช comma แทน สวนชาว British นิยมใช comma หรือ ไมใชอะไรเลย 

B014 เคร่ืองหมายวรรคตอน: comma  
Commas (,) มีความหมายพื้นฐานวา เวนวรรค ผมมีทฤษฎีวา comma เปนตัวกําหนดลมหายใจที่ใหญกวา การ
เวนวรรคปกติ อยูเล็กนอยเทานั้น คือเปนเครื่องหมายที่สําคัญนอย ถาคุณลืมก็ไมใชเรื่องใหญ 
1 ใชในรายชือ่ (list) 
ฝรั่งใช comma คั่นรายการตาง ๆ ท่ียกตัวอยางข้ึน ในแบบ British English จะไมใช comma กับตัวสุดทาย ใช
แต and อยางเดียว ขณะที่อเมริกันนิยมใชใหหมด (โดยเฉพาะเวลาเขาเขียนอยางเปนทางการ) ใหลองเปรียบเทียบ: 

• I went to Spain, Italy, Switzerland, Austria and Germany. (US: . .. 
Austria, and Germany.) 

• You had a holiday at Christmas, at New Year and at Easter. 
ยกเวนวา ถาตัวสุดทายมันยาวมาก ชาวอังกฤษก็จะให comma เพื่อใหหยุดหายใจ 

• I spent yesterday playing cricket, listening to jazz records, and talking 
about the meaning of life. 

2 ใชคัน่ระหวาง adjective 
ฝรั่งจะใส comma ระหวาง adjective 
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• The cowboy was tall, dark and handsome. 
กอนคํานาม, ฝรั่งใช comma ระหวาง adjective ท่ีใหขอมูลทํานองเดียวกัน 

• This is an expensive, ill-planned, wasteful project. 
ฝรั่งอาจจะละ Comma ระหวาง adjective ท่ีส้ัน ๆ โดยเฉพาะแบบอเมริกัน 

• a tall(,) dark(,) handsome cowboy 
ท้ังนี้ใหคุณ ระวังวา ใช Comma จะมีหลายแบบใหเลือก ใชกลาวถึงส่ิงที่เปนคนละช้ินกัน เชน จะพูดวา พรมมี
หลายสีใหเลือก ก็เปน 

• a green, red and gold carpet (ไมใช a greed red and gold carpet เพราะจะ
หมายถึงพรมพื้นเดียวท่ีมีหลายสี) 

• concrete, glass and plastic buildings (ตึกที่มีหลายแบบใหเลือก) 
แตถาหมายถึงของส่ิงเดียวกัน ก็จะไมใส Comma 

• Have you met our handsome new financial director? (ไมใช ... our 
handsome, new ,financial director? เพราะจะกลายเปนเรามี ผ.อ. หลายแบบใหเลือก) 

3 ลําดับคํา 
ถาคําพูด ถูกใสในตําแหนงที่ผิดไวยากรณ หรือแมแตไปขัดจังหวะคําพูดกอนหนา, ฝรั่งจะใช comma คั่น เชน: 

• My father, however, did not agree. 
• Jane had, surprisingly, paid for everything 
• We were, believe it or not, in love with each other. 
• Andrew Carpenter, the deputy safes manager, was sick.  

ท่ีตองระวังคือ ตองใส comma ท้ังกอนและหลัง  
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• ไมใช Andrew Carpenter the deputy safes manager, was sick. . . 

4 คําที่แสดงความเจาะจงลงไป 
เมื่อแสดงความจงเจาะลงไป คือเปนการแสดงวาอันไหน ท่ีกําลังพูดถึง หรืออีกนัยหนึ่งวา เปนขอมูลท่ีจําเปน ถาไม
บอกผูอานจะงง แบบนี้ไมตองใช comma 

• The driver in the Ferrari was cornering superbly. (เพราะถาไมบอก ก็ไมรูวาคน
ไหน จึงหามไปเติม comma เปน The driver, in the Ferrari, was cornering 
suporbly.) 

• Stephens, in the Ferrari, was cornering superbly. (เพราะช่ือคนเปนการเจาะจง
อยูแลว in the Ferrari เปนการเตือนความจําผูอานเทานั้น จะเอาออกก็ได ผูอานไมงง) 

• The woman who was sitting behind the reception desk gave Parker a big 
smile. 

• Ms. Grange, who was sitting behind the reception desk, gave Parker a 
big smile. 

� สําหรับประโยคที่เปน identifying และ non-identifying ใหดูท่ีหัวขอ A111 
5 ประโยคที่ตองไปดวยกนั 
ถาประโยคที่ตามหลังมา มันยาวมาก แตไมอยากแยกเปน 2 ประโยค เพราะเห็นวามันควรอานดวยกัน ฝรั่งมักค่ัน
ดวย comma ตามดวยตัวค่ันจําพวก and, but หรือ or เพื่อใหผูอานตะหนักวาประโยคที่ตามมามันยาว ใหลอง
เปรียบเทียบ ประโยคขางลางนี้: 

• Jane decided to try the home-made steak pie, and Andrew ordered 
Dover sole with boiled potatoes. 

• Jane had pie and Andrew had fish. 
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• She had very little to live on, but she would never have dreamed of 
taking what was not hers. 

• Slie was poor but she was honest. 
6 ใชกับคําพูด 
ฝรั่งนิยมใช comma กับคํารายงาน หรือ direct speech 

• Looking straight at her, he said, 'There's noway we can help him, is 
there?' 

หรือใชค่ันคํากลาว กับคนพูด เชน 
• ‘I don't like this one bit,' said Julia. 

7 ประโยค subordinate 
เมื่อเริ่มประโยคดวย ใช subordinate clause เชน if-clause ฝรั่งจะใช comma คั่นกอนตามดวยประโยคหลัก 
ลองเปรียบเทียบ: 

• If you are ever in London, come and see me. 
• Come and see me if you are ever in London. 

หรือพูดอีกอยางวา ถา if อยูตรงกลางประโยค ไมตองมี comma 
แตระวัง หามใช Comma กับ that-clause 

• It is quite natural that you should want to meet your father. (ไมใช It is 
quite natural, that...) 

8 indirect speech: ไมมี comma หนา that 
ฝรั่งไมใส comma หนา that, what, where และอื่น ๆ ในโครงสรางแบบ indirect speech 
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• Everybody realised that I was aforeigner. (ไมใช Everybody realised, 
that...) 

• They quickly explained what to do. (ไมใช They quickly explained, what. 
. .) 

• I didn't know where I should go. (ไมใช I didn't know, where. . .) 

9 ตัวคั่นในประโยคที่เก่ียวของกัน 
ฝรั่งไมใส comma คั่นระหวางประโยคที่เกี่ยวของกัน เขียนแบบเด็ก ๆ ท่ีคนไทยชอบทํา ก็คือ เขียนแยกให เปน 2 
ประโยคไปเลย โดยใชจุด period/full stop และขึ้นประโยคใหมซะ แตถาจะแสดงใหผูอานเห็นวา คุณเปนผูใหญ 
คุณตองใชเครื่องหมาย semi-colon (;) คั่น ใหดูหัวขอ B017 และ B019 สําหรับรายละเอียด 

• The blue dress was warmer. On the other hand, the purple one was 
prettier. หรือแบบผูใหญคือ The blue dress was warmer; on the other hand . 
. . (ไมใช The blue dress was warmer, on the other hand. . .) 

10 ใชคัน่ตัวเลข 
ในทางการเงิน และวิศวกรรม ฝรั่งใช Comma คั่นทุก ๆ 3หลัก ท้ังกอนและหลังทศนิยม เชน 5,777.A015,3 
ขอระวังที่ผมตองเตือนก็คือ ตัวเลขแคหลักพัน คุณจะใสหรือไมใสก็ได เชน จะเขียนวา 5,777 หรือ C3607 ก็ได 
ดวยเหตุนี้ คุณจึงเห็นวาป ไมนิยมใช comma เชน the year 1946 
ในการพิมพดีด เขาอาจใชชองวางแทน comma เชน 

• There are 1 000 millimeters in one metre.  
ชาวยุโรปตะวันออก เขาจะใช comma สลับกับ จุดทศนิยม เชน ชาวอังกฤษเขียนคา pi วา 3.A126,C369,654,3 
แตชาวรัสเซียเขียนวา 3,A126.C369.654.3 (จุดทศนิยม ดูหัวขอ B053.1) 
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• 3.5 อานวา three point five หรือ three and a half 

B015 เคร่ืองหมายวรรคตอน: dash  
เครื่องหมาย ท่ีนักคอมพิวเตอรไทยนิยมเรียกวา ขีดกลาง หรือ เครื่องหมายลบ ช่ือท่ีถูกคือ Dashes ฝรั่งใชแทน 
colon, semi-colon และ bracket (วงเล็บ) ในการเขียนแบบไมเปนทางการ ดวยลายมือ ผมเขาใจวา เปนเพราะ
มันขีดงายดี งายกวาเขียนเครื่องหมาย colon, semi-colon และไมตองคิดมาก ใหปวดหัววา กลัวจะใชผิด 

• There are three things I can never remember - names, faces, and 
I've forgotten the other. 

• We had a great time in Greece - the kids really loved it. 
• My mother - who rarely gets angry - really lost her temper.  

และฝรั่งอาจใช dash กับส่ิงที่ไมคาดหวัง หรือเปน surprising 
• We'll be arriving on Monday morning - at least, I think so. 
• And then we met Bob - with Lisa, believe it or not! 
� สําหรับการใชงาน hyphens (เชนคําวา hard-working หรือ co-operative), ดูหัวขอ B024 

B016 เคร่ืองหมายวรรคตอน: exclamation mark 
การแสดงความประหลาดใจ มักไปกับ how, what, so และ such 

1 ใชกับ how 
how + adjective 

• Strawberries! How nice! 

How + adjective / adverb Aid subject + verbal 
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• How cold it is! (ไมใช How it is cold!) 
• How beautifully you sing! (ไมใช How you sing beautilly - ) 

How + subject + verb 
• How you've grown! 
� สําหรับ โครงสราง How strange a remark, ดูหัวขอ A044. 

2 ใชกับ what 
What + a + adjective + นามนับไดเอกพจน 

• What a rude man! (คนอะไรหยาบคายขนาดนี้ ไมใช What rude man!)  
• What a nice dress! (ไมใช What nice dress!)  
• What a surprise!  

What + adjectives + นับไมได / นามพหูพจน 
• What beautiful weather! (ไมใช What a beautiful weather)  
• What lonely flowers!  
• What fools! 

3 ใชกับ so กับ such 
: so + adjective  

• You're so kind!  

such a/an (+ adjective) + นามเอกพจน 
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• He's such a nice boy! (ไมใช . . . a such nice boys) 

such (+ adjective)+ นับไมได /นามพหูพจน 
• They talk such rubbish! (ไมใช . . . such a rubbish!)  
• They're such kind people! (ไมใช . . . so kind people!) 

What + object + subject + verb (note word order) 
• What a beautiful smile your sister has! (ไมใช . . . has your sister.) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ such และ so, ดูหัวขอ C333. 

4 ‘ดีซะที่ไหนละ!’ 
พวกใชแรงงานจะพูดวา “หวยแตก!” สวนผูดี มีการศึกษาจะพูดวา “ดีซะที่ไหนละ!” ซ่ึงจะใช เครื่องหมายอุทาน 
ตองสลับกริยากับประธานเหมือนคําถาม 

• Isn't the weather nice! (อากาศดีซะที่ไหนละ=หวยแตก) 
• Hasn't she grown! (ไมเห็นจะโตสักเทาไรเลย) 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวา ทําไมจึงเรียงกริยาเหมือนคําถามแบบนี้ (inversion) ดูหัวขอ A030.2 
ชาวอเมริกันอาจไมชอบพูดแบบนี้ เพราะมันดูงง ๆ เดี๋ยวคนผิวดําไมเขาใจ จึงใชภาษาตรงกวา เชน 

• Boy, am I hungry! (รีบหนอยไอหนู ฉันหิว! ถาเปนอเมริกันไรการศึกษา หรือคนไทยที่ไมรูจัก 
inversion จะพูดตรงมาก ๆ คือ Boy, I am hungry!) 

• Wow, did she make a mistake! (เธอทําผิดมาอีกแลว!) 
• Was I furious! (ฉันโกรธแลวนะ!) 
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� สวนเร่ือง negative question, ดูหัวขอ A141 

B017 เคร่ืองหมายวรรคตอน: period/full stop 
1 ใชเพ่ือบอกวาจบประโยค 
ฝรั่งใชจุด (.) ท่ีอเมริกันเรียกวา Period ชาวอังกฤษเรียกวา Full stop, เครื่องหมายคําถาม (? question mark) 
และตกใจ (exclamation mark !) เพื่อปดทายประโยค และอาจข้ึนประโยคใหญดวยตัวพิมพใหญ  

• I looked out of the window. It was snowing again.  
• Why do we try to reach the stars? What is it all for?  
• They have no right to be in our country! They must lease at once! 

หามใชจุด ค่ันในประโยคเด็ดขาด 
• She phoned me as soon as she arrived. (ไมใช She phoned me. As soon as 

she arrived.) 
• In his job he has to deal with different kinds of people. (ไมใช In his 
Job. He has to deal with different kinds of people.) 

• Did you understand why I was upset? (ไมใช Did you understand? Why l 
was upset?)  

แตฝรั่งอาจใชเพื่อเนน clause หรือ phrase ท่ีจะตามมา ใหสังเกตวา เขาจะข้ึนดวยตัวท่ีจะตามมาดวยตัวพิมพใหญ 
• People are sleeping out on the streets. In Britain. In the 1990s. 

Because there are not enough houses. 
2 ใชกับอักษรยอ abbreviation 
ชาวอเมริกันใช Period กับอักษรยอ (abbreviation ดหูัวขอ  ฺB057) ซ่ึงในปจจุบัน ชาวอังกฤษชักเริ่มข้ีเกียจใส
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จุด Full stop กันแลว 
• Dr. Andrew C. Burke, MA. 

หรือ แบบอังกฤษ ใชวา 
• Dr Andrew C Burke, MA 

3 คําถามที่เรียกวา indirect question 
ผมตองขอเตือนวา อยาใช question mark กับ indirect question (ดูหัวขอ A137.6) 

• I asked her what time it was. (ไมใช . . . what time it was? ) 

B018 เคร่ืองหมายวรรคตอน: quotation mark  
โปรแกรมเมอรไทยนิยมเรียกวา เขาเด่ียว (‘) หรือเขาคู (“) ฝรั่งเรียก เขาเดี่ยว วา Single quotation mark หรือ
ชาวอังกฤษนิยมเรียกวา คอมมากลับหัว 'inverted comma' สวนเขาคู (“) คือ double quotation marks (". . 
.") ปญหาคือ คนไทยสวนมากจะไมรูวา เขาเด่ียว (‘) หรือเขาคู (“) นี้ใชอยางไร และตางกันตรงไหน 

1 ใชเม่ือตองการใหคํานั้น มคีวามหมายพิเศษ 
ชาวอังกฤษใช quotation mark เพื่อแสดงวาคํา ๆ นั้น มีความหมายที่ไมปกติธรรมดา เชน เปนช่ือหนังสือ ช่ือ
ภาพยนต ช่ือรายการทีว ี

• His next book was 'Heart of Darkness'. 
• Quotation marks are also called 'inverted commas'. 
• People disagree about how to use the word 'disinterested'. 
• A textbook can be a 'wail' between teacher and class. 
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2 ใชครอบคําพูด 
ชาวอังกฤษนิยมใช single quotation mark ('. . .') สวนอเมริกันใช double quotation mark (". . .") 
แตถามี quotation ซอน quotation, เขาก็จะไปใชอีกตัวแทน เชน 
ชาวอังกฤษใช 

• 'His last words, 'said Albert, 'were "Close that bloody window".' 
สวนชาวอเมริกันใชสลับกันเปน 

• “His last words, “said Albert, ”were ‘Close that bloody window’.” 
� สําหรับ comma ใน quotation, ดูหัวขอ B014  

� สําหรับ colon, ดูหัวขอ B013 

B019 เคร่ืองหมายวรรคตอน: semicolon  
1 ใชแทน period หรือ full stop 
ฝรั่งใช Semi-colons (;) แทน period/full stop ในกรณีตองการเช่ือม 2 ประโยคใหเปนประโยคเดียวกัน 
เพราะมันเกี่ยวของกัน 

• Some people work best in the mornings; others do better in the 
evenings. 

• It is a fine idea; let us hope that it is going to work.  
หามใช Comma แทน (ดูหัวขอ B014) 
2 ใชใน list 
ฝรั่งจะแทรก Semi-colon ในประโยคที่ซับซอน เพ่ือไมใหผูอานงง เชน ตองการบอกวา that ใชแทน 
condition เขาจะเขียนประโยคแบบตอไปนี ้



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• You may use the sports facilities on condition that your subscription is 
paid regularly; that you arrange for all necessary cleaning to be carried 
out; that you undertake to make good any damage.  

B020 เทคนิคการสะกด: rise และ –ize  
ถาจะเดา ระลึกไววา ใน British English ใช -ise ไดเกือบทั้งหมด สวน American English, ตองดูเปนคํา ๆ 
ไป โดยผมมีทฤษฎี 2 ทฤษฎี วา  
1) กริยาที่เปนคําสนธิ (แบงเปน2ตัวได) คนอเมริกันใช -rize, สวนชาวอังกฤษใช -rise (แบบอังกฤษเกา) ท้ังนี้
เปนเพราะคนอังกฤษ เริ่มยอมรับการสะกดเปนอเมริกัน แตอเมริกันไมยอมสะกดแบบอังกฤษ เชน 

GB US 
realise/ realize  realize  
mechanise/ mechanize  mechanize  
computerise/ computerize  computerize  
baptise/ baptize  baptize  

 
2) ชาวอเมริกันจะใชตัว s ไมใช z กับคําคําเดียว(ไมใชคําสนธิ)ท่ีมีต้ังแตสองพยางคขึ้นไป (two syllables up) 
เชน: 

• surprise (หรือ surprize), exercise, revise, improvise, advise, supervise, 
comprise, televise, despise, advertise (หรือ advertize), compromise 

ยกเวน คําวา analyze และ paralyze คนอเมริกันใช z สวนอังกฤษใช s 
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B021 เทคนิคการสะกด: y และ I  
1 การเปลี่ยนจาก y เปน i 
เมื่อตองเติม suffix ฝรั่งจะเปลี่ยน -y เปน -i- กอน เชน 
hurry-hurried fury - furious 
merry- merriment marry- marriage 
easy - easier busy - business 
happy- happily  
โดยทั่วไป การเติม s ใหกับคํานาม และกริยาที่ลงทายดวย -y ตองเปล่ียน -y เปน -i- กอน แลวเติม -es 

• story - stories  spy - spies  hurry - hurries 
บางคําฝรั่งอาจถือวาสะกดไดสองอยางก็ได โดยเฉพาะคําที่มาจาก adjective เชน dry (dryer/drier, 
dryly/drily, dryness/driness) ยกเวน: slyer, slyest, slyly, slyness 

2 การไมเปล่ียน y 
บางคําการเติม -ing, -ism, -ish, -ise ก็ไมตองเปลี่ยน เชน -y เปน -i 
try - trying  tory - toryism baby - babyish 

3 การไมเปล่ียนหลังสระ 
ถา y อยูหลังสระ ก็ไมตองเปล่ียน 
buy - buying  play - played 
enjoy - enjoyment  gray - grayish 
ยกเวน: 
say - said  pay - paid lay - laid 
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4 การเปลี่ยน ie เปน y 
ฝรั่งเปล่ียน -ie เปน -y- เมื่อตองการเติม -ing เชน die-dying, lie-lying (แต dye-dyeing) 

B022 เทคนิคการสะกด: การ double พยัญชนะกอนเติม suffix  
1 การ double กอนสระ  
เพื่อใหพยางคท่ีเนนอานงาย บางคําฝรั่งจะ double พยัญชนะกอนเติม suffix เชน -ed, -er, 
rest, -ing, -able, -y เชน 

• stop – stopped, sit – sitting, big - bigger 
2 พยัญชนะ (consonant) ตัวไหนที่ฝร่ังชอบ double 
ผมพบวาฝรั่งชอบ double อักษรตอไปนี้: 

b  rub - rubbing  
d  sad – sadder 
g  big – bigger 
l  travel - travailing 
m  slim - slimming  
b win - winnable 
d  stop - stopped 
g  prefer - preferred 
l  sit - sitting 

ปกติ s ไมมีการ double ยกเวนคําวา gassing, gassed 

3 ระวัง double เฉพาะตัวทายเทานัน้ 
ตองแนใจวา เปนพยัญชนะตัวสุดทาย ลองเปรียบเทียบ: 
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• hop - hopping แต hope - hoping  
• fat- fatter แต late - later  
• plan- planned แต phone - phoned 

4 มีพยัญชนะ 1 ตัวและ สระ 1 ตัว 
มีพยัญชนะ 1 ตัว และสระ 1 ตัว ใหลองเปรียบเทียบ 

• fat - fatter แต fast - faster (ไมใช fastter เพราะม ีs มาขั้นแลว)  
• bet - betting แต beat - beating (ไมใช beatting เพราะม ีe มาข้ันแลว) 

5 ตองเปนพยางคที่เนนดวย 
ฝรั่งจะ double พยัญชนะ ใหแกพยางคท่ีเนนเทานั้น ลองเปรียบเทียบ: 

• up'set - up'setting แต 'visit – visiting เพราะ เนนที่ vi ไมใช sit 
• be'gin - be'ginning แต open - 'opening 
• refer - referring แต 'offer - 'offering 

ระวัง! การสะกดตอไปนี้: 
• 'gallop - 'galloping - 'galloped (ไมใช gallopping, gallopped)  
• de'velop - de'veloping - de'veloped (ไมใช developping, developped) 

6 ขอยกเวน: การเติมใหการพยางคที่ไมเนน 
ชาวอังกฤษชอบ double -L ใหกับคําที่อยูหลังสระ, แมวาเปนพยางคท่ีไมเนน (unstressed syllable) ก็ตาม 

• 'travel – travalling 
• 'equal - equalled 
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ในภาษาแบบ American English, ชอบเขียนใหส้ันจึงมีแค L ตัวเดียว เปน: traveling 

7 ขอยกเวนอ่ืน ๆ  
ฝรั่งอาจ double พยัญชนะที่ทาย เพราะเห็นวามันดูเหมือนกับวา มนัจะเนน เปนเพราะเขาไมไดออกเสียง เลยไมรู
วามันไมเนน เชน 

• kidnap - kidnapped  
• handicap - handicapped  
• worship - worshippers (US ใช worshipers)  
• combat - combating หรือ combatting 

คําที่ลงดวย s มัก double หรือไมก็ได เชน infocus(s)ing, focus(s)ed, bias(s)ed 

8 คําที่ลงทายดวย c 
คําที่ลงทายดวย -c ใหเติม k กอนเติม -ed, -er, ring 

• picnic - picnickers  
• panic - panicking  
• mimic- mimicked 

9 ทําไมตอง double 
ผมเช่ือวา สาเหตุท่ีฝรั่งตอง double เปนเพราะ เขาพยายามเขียนตามเสียงที่เขาเปลง คือ เนนวาตัวแรกเปนตัวสะกด
ของพยางคหนา สวนตัวหลังเปนพยัญชนะตนของพยางคหลัง จึงอานไดงาย ลองเปรียบเทียบ: 

• hoping /โฮ-ปง/ hopping /โฮบ-ปง/ 
• later /เลเทอร/ latter /เลดเทอร/ 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• diner /ไดเนอร/ dinner /ดิ๊นเนอร/ 

B023 เทคนิคการสะกด: การใช capital letter 
ฝรั่งใช capital (big) letter กับคําจําพวกดังตอไปนี:้ 
1  ช่ือของวัน, เดือน และ public holidays (ไมใชกับ season) 

Sunday March Easter  
Tuesday  September  Christmas 

(แตใช summer, autumn/fall) 
2  ช่ือของคนและสถานที่, รวมถึง star และ planet 

John  Mars  The Ritz Hotel 
Mary  North Africa  The Su per Cinema 
Canada  the Far East  the United States 

(แตฝรั่งใช the earth, the sun, the moon) 
3  people's titles 

• Mr. Smith, Professor Blake, the Managing Director, Dr. Jones, Colonel 
Webb 

4 คํานาม และ adjective ท่ีหมายถึง nationality(ชาต)ิ, region(พื้นที่), language, ethnic group(กลุมชน) 
และ religion(ศาสนา) 

• He's Russian. 
• I speak German. 
• Japanese history 
• Catalan cooking.  
• She's Jewish. 
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• He's a Sikh. 
5  ใน Title ของช่ือหนังสือ ภาพยนตร และช่ือเรื่องอื่น ๆ ฝรั่งจะใชตัวใหญ ท่ีคําแรก และอาจจะใชกับคํานาม 
และคําขยายอื่น ๆ  

• Gone with the Wind หรือ Gone with the wind  
• New Scientist 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช capital กับทิศ East, North ดูหัวขอ C130 

B024 เทคนิคการสะกด: การใช hyphen  
1 ใชกับคํานามแบบประสม  
ครูสอนภาษาไทย นิยมเรียกเปนภาษาแขกวา ยติภังค สวนเด็กไทยเรียก ขีดส้ัน (-) ฝรั่งใชกับคํานามแบบประสม 
เชน ticket-office หรือ ex-husband 

2 ใชกับ adjective แบบประสม 
ฝรั่งอาจใส hyphen ใน two-part adjective ท่ี ลงทายดวย red หรือ –ing เชน blue-eyed, broken-hearted, 
nice-looking นอกจากนี้ฝรั่งอาจ hyphenate เพื่อแปลวา กับ (Between) ซ่ึงใชไดกับ two-part adjective 
และคํานาม ท่ีใชขยายนมอีกตอหนึ่ง เชน 

• gray-green (= หมายถึง ระหวาง grey กับ green) 
• the London-Paris flight  
• the Scotland-France match  
• an Anglo-American agreement 
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3 ใชกับวลีที่ใชเปน adjective 
เมื่อฝรั่งใชวลีเปน adjective หนาคํานาม เขามักใช hyphen ใหลองเปรียบเทียบ:  

• an out-of-work miner. He's out of work.  
• a shoot-to-kill policy They were ordered to shoot to kill. 

4 การออกเสียง คํานามทีม่ ีhyphen 
ถาคํานั้นเขียนแบบมี hyphen ชาวอังกฤษชอบ stress คําแรก ถาคํานั้นเขียนแบบไมมี hyphen เขาชอบ stress 
คําหลัง 

• a 'paper-shop (แต a paper bag)  
• some 'make-up (แต to make ‘up)  
• 'running-shoes (แต running ‘water) 
• ‘lorry-driver (แต hotel ‘waiter) 

5 ใชเปน prefixe 
ฝรั่งอาจเขียน prefixe จําพวก co-, non- และ ex- โดยมี hyphen ขั้น (อาจไมเขียนติดกันเปนพืด) 

• It's a British and American co-production.  
• We have a policy of non-involvement.  
• He's one of her ex-lovers. 

ฝรั่งอาจเขียน prefixe ตัวอื่น ๆ แยกดวย hyphen ก็ได ถากลัววา คนอานจะสับสน คือถาติดกันไปหมด มันอาน
ยาก หรือแบงคําไมถูก 

• un-American, pre-emptive, counter-revolution 
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6 ในตอคํา เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม 
ในสมัยกอนที่ยังใชเครื่องพิมพดีด เมื่อพิมพใกลหมดบรรทัดแลว อาจจะยังพิมพอักษรของคํายาว ๆ ไดไมครบ ฝรั่ง
ใช hyphen บอกวา สวนของคําที่เหลือ ใหอานในบรรทัดถัดไป ซ่ึงภาษาไทยก็รับความคิดนี้มาใชเชนกัน ปจจุบัน 
มีใหเห็นตามหนังสือพิมพและนิตยสาร ท่ีแบงหนาเปนหลาย ๆ คอลัมน โดยแตละคอลัมนก็แคบ ๆ กวางแค 2-3
นิ้ว 

7 คําที่ไมนิยมใช hyphen 
ผมมีขอสังเกต ใหคุณไวเปนทฤษฎี วา คําพยางคเดียว เขาจะเขียนติดกันไปเลย เชน weekend, wideawake, 
takeover, website คําที่มีสามพยางคข้ึนไป ก็นิยมเขียนแยกเวนวรรคกันไปเลย มีแตคําสองพยางคท่ียังนิยมเขียน
ขั้นดวย hyphen อยู ถาไมแนใจใหเปด ดิกชันนารีของผมดูเปนคํา ๆ ไป 

B025 เทคนิคการสะกด: การเติม –ly  
1 การทํา adjective ใหเปน adverb 
ฝรั่งเปล่ียน adjective เปน adverb โดยการเติม -ly  
late lately  
right rightly 
complete completely (ไมใช completly) 
hopeful hopefully 
real really (ไมใช realy) 
definite definitely  
pale palely 
ยกเวน: 
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True truly 
Whole wholly 
 due duly 
full fully 

2 เปลี่ยน y เปน I แลวเติม ly 
เปลี่ยน y เปน I แลวเติม ly (ดูหัวขอ B021) 
happy  happily 
dry  drily หรือ dryly 
easy easily 
gay  gaily 
ยกเวน: 
shy shyly 
sly slyly 
coy coyly 

3 adjective ที่ลงทายดวย le 
ใหเปล่ียน -e เปน -y งาย ๆ เลย เพราะถือวามี l อยูแลว 
idle idly 
noble nobly 
able ably 

4 adjective ที่ลงทายดวย ic 
ถา adjective ลงทายดวย -ic, ใหเติม -ally เปน -ically (โดยไมออกเสียง a จึงเหมือนเขียนดวย -icly)  
tragic tragically 
phonetic phonetically 
ยกเวน: 
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• Public เปน publicly 

B026 เทคนิคการสะกด: คําท่ีลงทายดวย e  
1 การตัด e ที่ทายคํา 
ในการเติม suffix จําพวก -ing, -able, -ous, -y ใหกับคําที่ลงทายดวย -e, ตองตัด –e ท้ิงกอนเติม มิฉะนั้นสระ
มันจะติดกัน ทําใหอานยาก เชน 
hope-hoping  note-notable shade-shady 
make-making fame-famous  
คําที่ลงทายดวย -able และ -age ฝรั่งบางคนอาจไมตัด –e ออกก็ม ี
like-lik(e)able move-mov(e)able 
love-lov(e)able mile-mil(e)age (คํานี้ฝรั่งนิยมมี e) 

ยกเวนคําที่ลงทายดวย -ee, roe หรือ –ye หายตัด -e ออกเปนอันขาด เพราะมันอานไดงายอยูแลว เชน  
see-seeing  canoe-canoeist  
agree- agreeable  dye-dyeing 

2 การหามตัด e ที่ทายคํา 
ในการเติม suffix อื่น ๆ ท่ีไมใชในขอแรก ถากอน e เปนพยัญชนะ จะไมตัด -e ออก 
excise-excitement  complete-completeness definite-definitely 
ยกเวนคําที่ลงทายดวย rue และ due เชน due – duly, true – truly เพราะมันออกเสียงไดงายอยูแลว 
คําที่ลงทายดวย -ce หรือ -ge, ถา suffix ขึ้นตนดวย a หรือ o แลว ฝรั่งไมนิยมตัด –e เชนกัน 
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• replace – replaceable, courage - courageous (ยกเวน charge - charging, 
face - facing) Judg(e)ment และ acknowledgement อาจตัด -e ก็ได เชน argue 
argument 

� สําหรับคําท่ีลงทายดวย -de, ดูหัวขอ B021.4 

� สําหรับ adverb ที่ลงทายดวย -ly, ดูหัวขอ B025 

B027 เทคนิคการสะกด: ระหวาง ch กับ tch และ k กับ ck  
เสียงที่สะกดเปน ก.ไก แลวหางเสียงเปน K แทนที่ฝรั่งจะสะกดดวย K เฉย ๆ เขามักสะกดเปน -ck 

• back, neck, sick, lock, stuck 
สวนที่มีเสียงเปน ดช ฝรั่งก็เติม t ใหดวยเปน -tch 

• catch, fetch, stitch, botch, hutch 
ยกเวน stomach (สต้ัมเม็ค) 

• rich, which, such, much, attach, detach 
ถามีสระมากวาและตัวสะกดอื่นอยูแลว ฝรั่งจะเติมแคตัวเดียว คือเติมแค -k และ –oh เชน 

• bank, work, talk, march, bench, break, book, week, peach, coach 

B028 เทคนิคการสะกด: -ic และ -ical 
adjective หลายตัวลงดวย -ic หรือ -ical ไมมีกฎเกณฑท่ีตายตัว แตผมมีขอสังเกตดังนี้ 
1 ที่ลงดวย -ic 

• academic, dramatic, majestic, semantic, artisticemphatic, neurotic, 
syntactic, athleticenergetic, pathetic, syntematic, catholic, 
fantasticphonetic, tragic, domesticlinguistic, public, 
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ในภาษาเกา อาจพบวามี fantastical, majestical, tragical 
แต adjective สมัยใหม มักส้ัน ลงทายดวย -ic, ยกเวน -logical 

2 ที่ลงดวย -ical 
• biological (และวิชาที่ลงทายดวย-logical), chemical, logical, musical, tactical, 

critical, mathematical, physical, topical, cynical, mechanical, radical, 
grammatical, medical, surgical, 

3 มีทัง้สองแบบ 
adjective บางตัวมีท้ังสองแบบ โดยมีความหมาย เหมือนกัน ไดแก:  

• algebraic(al), egoistic(al), geometric(al), arithmetic(al), fanatic(al), 
strategic(al) 

4 ความหมายตางกัน 
adjective บางตัวมีท้ังสองแบบ โดยมีความหมาย ไมเหมือนกัน 

a classic and classical 
classic แปลวา ท่ีมีช่ือเสียง เปนอมตะ ใคร ๆ ก็รูจัก เชน 

• Vosne Romanee is a classic French wine.  
classical หมายถึง ท่ีเปนแบบเกา แบบโบราณ ไมใชของสมัยใหม เชน classical music หมายถึง ดนตรียุคเกา 
(ใชเครื่องดนตรีเปนรอยช้ิน) 

• She's studying classical languages.  
• It's hard to learn classical guitar. 
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b comic and comical 
comic แปลวา artistic comedy 

• comic verse 
• Shakespeare's comic technique 
• comic opera 

comical เปนศัพทรุนคุณปูของคําวา 'funny'  
• a comical expression 

c economic และ economical 
economic แปลวา ‘ดานเศรษฐศาสตร’ หรือ ‘ทางเศรษฐกิจ’ 

• economic theory  
• economic problems 

economical แปลวา ‘แบบประหยัด’='not wasting money'  
• an economical little car  
• an economical housekeeper 

d electric และ electrical 
electric แปลวา ‘ท่ีใชไฟฟา’ =work by electricity 

• an electric motor  
• electric car 

และแปลวา ‘ท่ีเกิดจากไฟฟา’ เชน:  
• an electric shock 
• an electric atmosphere 

electrical + คํานาม แปลวา ดานไฟฟา 
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• electrical appliances 
• electrical equipment 
• electrical components 
• electrical engineering (วิศวกรรมไฟฟา) 
• electrical engineer (วิศวกรไฟฟา) 

หมายเหตุ คําวา mechanic และ mechanical ก็มีความหมายในทํานองเดียวกันนี ้
e historic กับ historical 
historic แปลวา ท่ีสรางประวัติศาสตร 'making history'.  

• 20 July 1969 - the historic date when a man stepped on the moon. (วัน
แหงประวัติศาสตร)  

historical แปลวา 'ท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร’ หรือ ‘ตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร’ ‘really existing in 
history' 

• historical research (งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร) 
• a historical novel (นิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร) 
• Was King Arthur a historical figure? 

f magic กับ magical 
magic แปลวา ท่ีวิเศษ แสนกล หรือท่ีมหัศจรรย (ใชมากกวา magical) 

• a magic wand (= a magician's stick) 
• the magic word 
• a magic carpet 

magical แปลวา ท่ีมหัศจรรย ต่ืนตาต่ืนใจ เปนศัพทท่ีใชแทน magic, ใชขยายคําจําพวก 'mysterious', 
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'wonderful' หรือ exciting' 
• It was a magical experience. 

g politic กับ political  
politic เปนศัพทสูงของคําวา 'wise', 'prudent' ฉลาดรอบคอบ 

• I don't think it would be politic to ask for a loan just now. 
political แปลวา ท่ีเกี่ยวกับการเมือง 'connected with politics'  

• political history 
• a political career 

5 adverbs 
ระวัง! adjective อาจลงทายดวย -ic หรือ –ical ก็ได แต adverb ตองลงทายดวย -ically ออกเสียงทายเปน 
อิค่ึลลิ ยกเวนบางคํา เชน basically ออกเสียงวา เบ-ซิก-ลิ รายละเอียดหาดูไดจากดิกชันนารีของผม 
หมายเหตุ มี adverb เพียงไมกี่ตัว ท่ีไมลงทายดวย -ically เชน คําวา publicly (ไมใช publically) 

6 คํานามลงทายดวย -ics 
ระลึกไววา คํานามลงทายดวย -ics เปนเอกพจน (เชน physics, athletics) บางตัวเปนไดท้ังเอกพจนและ
พหูพจน (เชน mathematics, politics) สําหรบัรายละเอียดดูหัวขอ B045.3 

B029 เทคนิคการสะกด: ie และ ei  
ผมเองเคยสับสนวาเสียงสระอี ของภาษาอังกฤษมันสะกด ie (believe) หรือ ei (receive) กันแน จนมารูทีหลัง
วามันมีหลัก (ฝรั่งไมไดมั่ว)  
ทฤษฎีของผม คือ ถามีอักษรสระสองตัวติดกัน ถาฝรั่งจะละเสียง เขาชอบละสระตัวหนา ดังนั้นจะออกเสียง อี ก็
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ตองสะกดเปน ie  
ท้ังนี้ยกเวนคําที่มีอักษร C ตองเขียนติดกันเปน cei วิธีจํา สวนตัวของผม คือ I ตัวฉัน มากอน E อีนางนั่น ยกเวน 
เกรด C ให Eนางนั่นไดกอน I เพราะ I เรียนเกงจะเอาแตเกรด A, B 

• believe, chief, field, grief, piece, shield 
• ceiling, deceive, receive, receipt 

ยกเวนคําที่มาจากภาษาอื่น เชน: seize, Neil, Keith 

B030 เทคนิคการสะกดและการอานออกเสียง 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เขียนไมตรงคําสะกด หรือสะกดแบบไมคงเสนคงวาเลย เปนเพราะชวงที่ลาอาณานิคม 
(200-400ปกอน) เขาเปลี่ยนกับอานออกเสียง คือออกใหส้ันลง ฝรั่งที่ไรการศึกษาอาจสะกดผิด (ตาสีท่ีกรอก
แบบฟอรมวาตนเปน ‘’ช่ังตัดผม’’) เพราะสะกดตามคําที่ตนอาน แตปญหาของคนไทย ไมใชวาสะกดผิด แตออก
เสียงผิดตางหาก (เหมือน Mr. John ท่ีไมเขาใจวาคําวา ‘’ชาติ’’ ทําไมตองใสสระ อิ หรือทําไมไมออกเสียงวา ชา-
ติ) ผมมีขอสังเกตและแนะนําดังนี้ 
1 มักออกเสียงเปนสองพยางค ไมใชสามพยางค  

• aspirin อานวา แอส-พริน ไมใช แอส-ไพ-ริน เสมือนเขียนเปน as-prin (ตัว i ไมออกเสียง) 
• evening อานวา อ๊ีฟ-นิ่ง ไมใช อ๊ีฟ-เวน-นิ่ง เสมือนเขียนเปน ev-ning เพราะ e ไมออกเสียง 

คนที่ใชดิกชันนารีของผม จะไมมีปญหา ในการออกเสียงคํางาย ๆ เหลานี้ เพราะไดเตือนกันไวแลว แตครูสอนภาษ
อังกฤษในเมืองไทย ไมใชจะใชดิกชันนารีของผมกันทุกคน สงสารคนไทยรุนเกา ๆ ท่ีออกเสียงผิด ๆ เลยฟงหนัง
ฝรั่งไมออก ตองคอยอานตัวหนังสือขางลาง ใหสังเกตสระ a, e, i, o และ u ท่ีอยูในวงเล็บเหลานี้ ฝรั่งจะไมออก
เสียง 
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• om(e)lette, bus(i)ness, ev(e)ry, rest(au)rant, choc(o)late, marriage, 
sev(e)ral, diff(e)rent 

2 ออกเสียงเปนสามพยางค ไมใชส่ีพยางคแบบที่เขยีน 
The letters in brackets are usually not pronounced.  
Comf(or)table  temp(e)rature 
Int(e)resting  us(u)ally 
Secret(a)ry (USยังออกสี่พยางค)   veg(e)table 

3 อักษรที่ไมออกเสียง (silent letter) 
ผมมาเมืองนอกใหม ๆ ก็งง เพราะครูท่ีเมืองไทยคนละเรื่องกันเลย เรียกวางงเปนไกตาแตก แมแตท่ีเคยเขาใจวาให
ออกเสียงอักษรทายคําทุกคํา แตมาเจอเพื่อนฝรั่งทักวา ไมตองออกเสียงทายของคําบางคํา เชน อักษรที่ผมวงเล็บไว 
ฝรั่งเขาไมออกเสียง เขาเขียนไวโก ๆ เหมือนที่คนไทยเขียนคําวา ‘’ไทย’’ ก็เขียน ย.ยักษ เอาไวโก ๆ ไมตองออก
เสียง เพราะถาเขียน ‘’ไท’’ เฉย ๆ มันส้ันเกินไป ดูไมมีการศึกษา ในภาษาอังกฤษเขาก็ไมออกเสียง b ทายคํา เชน 

• clim(b), com(b), cum(b), Tom(b) 
นอกจากนี้ อักษรอ่ืน ๆ ท่ีอยูในประโยคก็อาจไมออกเสียงเชนกัน ท้ังนี้ผมไดเขียนเตือนไวในดิกชันนารีแลว แตจะ
ยกตัวอยางใหเห็นเปนหมวดหมู เชน 

• mus(c)le 
• han(d)kerchief, san(d)wich, We(d)nesday 
• champa(g)ne, forei(g)n, si(g)n 
• bou(gh)t, cau(gh)t, ou(gh)t, thou(gh)t 
• dau(gh)ter, hei(gh)t, hi(gh), li(gh)t, mi(gh)t, nei(gh)bour 
• ni(gh)t, ri(gh)t, strai(gh)t, throu(gh), ti(gh)t, wei(gh) 
• w(h)at, w(h)en, w(h)ere, w(h)ether, w(h)ich, w(h)ip, w(h)y 
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• (h)onest, (h)onour, (h)our 
• (k)nee, (k)nife, (k)nob, (k)nock, (k)now 
• ca(l)m, cou(l)d, ha(l)f, sa(l)mon, shou(l)d, ta(l)k, wa(l)k, wou(l)d 
• autum(n), hym(n) 
• (p)neumatic, (p)sychiatrist, (p)sychology, (p)sychotherapy, (p)terodactyl 
• cu(p)board 
• i(r)on 
• i(s)land, i(s)le 
• cas(t)le, Chris(t)mas, fas(t)en, lis(t)en, of(t)en, whis(t)le of(t)en 
• g(u)ess, g(u)ide, g(u)itar 
• (w)rap, (w)rite, (w)rong 
• (w)ho, (w)hose, (w)hole 

4 a = สระ เอ 
• any, many, Thames 

5 ch =ออกเสียง C เปนเสียง K โดยไมออกเสียง h 
ache, architect, character, chemist, Christmas, stomach 

6 ea = สระ เอ 
• bread, breakfast, dead, death, head, health, heavy, instead, lead (the 

metal), leather, pleasure read (past), ready, sweater 
7 ea = สระ เอ็ (เสียงส้ัน) 

• break, great, steak 
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8 gh = เสียง f  
• cough, enough, laugh, rough 

9 o = ไมหันอากาศ 
• color, come, comfortable, company, cover, honey, London, money, month, 

none, one, some, son, stomach, ton, wonder, government, nothing 
เมื่อไมหันอากาศไมมีตัวสะกด จะออกเสียงคลาย สระอา เชน brother, glove, mother, onion, other, worry 

10 ou = ไมหันอากาศ 
• country, couple, double, trouble 

11 u = สระ อ ุ
• butcher, cushion, pull, push, put 

12 I ที่ออกเสียงเปน สระไอ (ai) 
ผมเคยถูกสอนมาแบบผิด ๆ วา I ออกเสียง ไอ สวน eye ออกเสียงเปน อาย และ bi ออกเสียง ไบ สวน buy ออก
เสียงวา บาย  
เปนสวนที่ผมเจ็บใจวา ทําไมครูไทยทุกคนของผมสอนแบบผิด ๆ หมดเลย ผมใชเวลาต้ังนาน จนรูวา ท่ีถูกคือ ฝรั่ง
ออกเสียง ไอ เหมือนกันหมด นอกจากจะเนน จึงลากเสียง เปนอาย  
คําตอไปนี้ ออกเสียงเปน ไอ ท้ังส้ิน นํามาจากดิกชันนารีของผมเอง 

• biology, buy, dial, eye, height, idea, iron, microphone, science, society, 
either, neither (แบบ British อาน ไนเฏอร) 

ใหสังเกตวา ทฤษฎีการออกเสียง ei ของผมยังถูกตองคือ ฝรั่งไมออกเสียงอักษรตัวหนา จึงออกเปน I ถาเขาเขียน
เปน ie เมื่อไร เขาตองออกเปนเสียง อี หรือไมก็ตองออกทั้ง 2 เสียง ท้ัง ไอ และอี 
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(ทฤษฎีของผม คือ ถามีอักษรสระสองตัวติดกัน ถาฝรั่งจะละเสียง เขาชอบละสระตัวหนา) 
13 การสะกดแบบประหลาด ๆ  

• area /'เอเรีย/  
• Australia /ออซเตรเลีย/  
• bicycle /'ไบซิเค้ิล/  
• biscuit /'บิซคิท/  
• blood /บลัด/  
• brooch /บรูดช/ 
• business /'บิศนิซ/  
• busy /'บิศ/ิ  
• Europe /'ยูรึพ/  
• foreign /'ฟอรึ่น/  
• friend /เฟรนด/  
• fruit /ฟรุต/ 
• heard /เฮิรด/  
• heart /ฮารท/  
• juice /จุซ/  
• minute /'มินิท/  
• moustache US/มัสแตดช/ Br/เมิสตาดช/ 
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• once /วั้นซ/  
• one /วัน/  
• theatre /เธียเตอร/  
• two /ทู/  
• woman /วูมึ่น/  
• women /'วี้มิน/ 
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14 การละเสียง r 
คนทางใตของเกาะอังกฤษ อาจไมออกเสียง r ท่ีเปนเสียง 1 ใน 4 เพราะข้ีเกียจออก เสียง r ท่ีวานี้ คนไทยก็ออก
เสียงยากเชนกัน เชน 

• hard /ฮาด/ (แทนที่จะเปน /ฮารด/ แบบฝรั่งที่อ่ืน ๆ ) 
• first /เฟดซท/  
• order /ออเด็อ/  
• car /คา/  
• four /ฟอ/  
• more /มอ/ 

อยางไรก็ตาม ถาเปนคําที่ อยูกลางประโยค แลวมีคําตอ ข้ึนดวยสระ ฝรั่งพวกนี้ก็จะออกเสียง r จึงตองเตือนไว เชน  
• four islands /ฟอร ไอลึ่นด/  
• more eggs /มอร เอกซ/ 

และชาวอังกฤษบางแหงบาขนาด ชอบใสเสียง r ใหกับคําที่ไมมีอักษร r ท่ีตามดวยคําที่ข้ึนดวยสระ เชน 
• India and Africa /'อี๊นเดียร แอนด แอฟริกา/ เพราะ and เปนคําที่ข้ึนตนดวยสระ India จึง
ออกเสียงเปน Indiar 

โดยทั่วไปแลว ฝรั่งทั่วโลกจะยังชอบออกเสียง r อยู 
ระวังคําที่ลงทายดวย -ered และ –re 

• center/centre /เซนเตอร/ 
• wondered /วั้นดึด/ 
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• theatre /'เธี้ยเตอร/ 
• bothered /'บอเฑด/ 

ระวัง iron (US)/ไอรึ่น/ (Br)/ไออ่ึน/ 

B031 ภาษาเกา ๆ 
เมื่อสามรอยปกอน ภาษาอังกฤษไมเหมือนปจจุบัน ท้ังไวยากรณ คําศัพท การออกเสียง และแมแตการสะกด โดย
เริ่มมีการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญสมัย Shakespeare ภาษาพวกนี้ยงัคงใชในบทเพลง และกลอนตาม churchs ซ่ึง
ผมวาคุณควรรูหลักสําคัญ ๆ เอาไว เพราะหาเรียนยากในเมืองไทย ผมมาอยูเมืองนอกใหมก็งง เพราะมันไมมใีน
ดิกชันนารีท่ัว ๆ ไปดวย ท่ีผมพบบอย เชน  
เขาไมใชคําวา you แตใช thou (“เธา”) เปนประธาน และ thee (“ธี”) เปนกรรม,  
สวน your ใชวา thy, และ yours ใช shine 
เขาใช thou ใชกับเปนเอกพจน ไมใชพหูพจนอยางที่ you ใช 
กริยาหลักตองลงทายดวย –st 
เขามีสรรพนามบุรุษที่สองพหูพจน (พวกคุณ) เขาใช ye 
กริยาที่ใชกับสรรพนามบุรุษที่สามเอกพจน (he, she, it) เขาไมไดเติม –s แบบในปจจุบัน แตเติม –th 
ผมไมไดตองการใหคุณเขียนเปนนะ ถาคุณอานหรือฟงเขาใจ ฝรั่งก็ถือวาคุณเปนคนที่มีการศึกษาสูง เปนบัณฑิตมี
ปริญญา ไมใชคนขางถนนแลว 

• Tell me what thou knowest.  
• How can I help thee?  
• Where thy master goeth, there goest thou also.  
• Oh come, all ye faithful. 
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รูปกริยาของ be คือ art และ wert 
• I fear thou art sick. 
• Wert thou at work today?  

ตั้งคําถามและปฏิเสธโดยไมมี do สวนประโยคบอกเลากลับนิยมใส do เพื่อเนน 
• Came you by sea or by land ? 
• They know not what they do. 
• Be not afraid. 
• Then he did take my hand and kiss it. 

นิยมใช simple tense แทนรูปกําลัง (progressive form) 
• We go not out today, for it raineth. (มาจาก It’s raining.) 

นิยมใชรูป subjunctive (ดูหัวขอ A156) ซ่ึงในปจจุบันใชแตในกลุมผูมีการศึกษา 
• If she be here, then tell her I wait her pleasure.  

นิยมใช inversion (คือประโยคบอกเลาที่สลับกริยาชวยกับประธานราวกับจะเปนคําถาม ดูหัวขอ A030-A031) 
และตามดวย infinitive และ past participle 

• Now are we lost indeed. 
• Hamlet, thou hast thy father much offended. (Shakespeare) 
• And she me caught in her arms long and small and therewithal so 

sweetly did me kiss and softly said 'Dear heart, how like you this?' 
(Wyatt) 

แมวาภาษาเหลานี้คอย ๆ จางหายไปในศตวรรษที่ 18-19 แตไมใชหายไปทีเดียว วรรณกรรมดี ๆ ของศตวรรษที่ 
19 ตอเนื่องถึงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ยังมีปรากฎอยูในบทกลอน แมไมมีในภาษาพูดปกติก็ตาม ภาพยนตร 
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Hollywood ท่ีสรางไดดี ๆ ท่ีตองการใชบทเปนของเกาจริง ๆ ยังคงใชภาษาเหลานี้อยู และคนไทยฟงไมออก
เพราะไมเขาใจศัพท ขนาดฝรั่งเองยังฟงยาก แตก็นั่นแหละ มันเปนกําแพงที่ฝรั่งใชกั่น ระหวางหองบัณฑิตกับคน
ธรรมดา เหมือนบัณฑิตไทยที่ควรเขาใจความหมายของ 

• “พิศพักตรผองพักตรดังจันทร พิศขนงกงงอนดังคันศิลป พิศเนตรดังเนตรมฤคิน พิศทนตดังนิลอัน
เรียบราย” 

บังเอิญมีเพื่อนแคเนเดียนที่เกิดและโตที่ Yorkshire ในแควน England ประเทศ UK เลาใหฟงวา คนนั่นยังคง
ปกหลักใช thou และคําเกา ๆ บางคําอยู 
 
 

B032 ภาษาโตตอบ  
3 ‘อยางไรก็ตาม’ 

• however; nevertheless; mind you; still; yet; in spite of this 
ท้ัง however และ nevertheless แปลวา อยางไรก็ตาม โดย nevertheless เปนภาษาที่เปนทางการกวา 

• Britain came last in the World Children's Games again. However, we did 
hare one success, with Annie Smith's world record in the egg and spoon 
race.  

still และ mind you (ทางการนอยกวา) 
• I don't like the job much. Mind you / Still, the money's OK.  

Yet, still และ in spite of this สามารถใชบอกเชิงประหลาดใจ, ในส่ิงที่เห็นมากอนหนา 
• He says he's a socialist, and yet he owns three houses and drives a 

Lincoln. 
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• The train was an hour late. In spite of this, I managed to get to the 
meeting in time. (หรือ ... I still managed to get...) 

� สําหรับ ความหมายอื่นของ yet, ดูหัวขอ C331. 

4 ‘ก็เปนธรรมดาที’่ 
ฝรั่งใช similarly หรือ in the same way ลองดูตัวอยาง 

• The roads are usually very crowded at the beginning of the holiday 
season. Similarly, there are often serious traffic jams at the end of 
the holidays. 

• James Carter did everything he could to educate his child rent. In the 
same way, they in turn put a high value on their own children's 
education. 

5 ‘ก็แนละ, ก็ไมแนนะ’ 
• ก็แนละ แนนอนที่สุด: it is true; of course; certainly; if; may; stressed do 
• แต อยางไรก็ตาม ก็ไมแนนะ: however; even so; but; nevertheless; nonetheless; 

all the same; still 
ลองศึกษาจากตัวอยางเหลานี ้

• . . . can not agree with colonialism. It is true that the British may have 
done some good in India. Even so, colonialism is basically evil. 

• . . incapable of lasting relationships with women. Certainly, several 
women loved him, and he was married twice. All the same, the women 
closest to him were invariably deeply unhappy. 
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• Very few people understood Einstein's theory. Of course, everybody 
had heard of him, and a fair number of people knew the word 
'relativity'. But hardly anybody could tell you what he had actually said. 

• It was a successful party. The Scottish cousins, if a little surprised by 
the family's behaviour, were nonetheless impressed by the friendly 
welcome they received. 

• I'm glad to have a place of my own. It's true it's a bit small and it's a 
long way from the centre and it does need a lot of repairs done. Sell, 
it's home. 

� สําหรับ การใชในแงอื่นของ still, ดูหัวขอ C331. สําหรับ การใชในแงอื่นของ of course, ดูหัวขอ C269. 

6 ‘นอกจากไมจริงแลว ยงั …อีกดวย’ 
on the contrary ใชโตแยงที่ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

• 'Interesting lecture?' 'On the contrary, it was a complete waste of 
time. 

และใชเมื่อตองการเนน ความตรงขาม กับส่ิงที่ไดรับหรือทํากอนหนา แปลวา “ในทางตรงขาม” 
• She did not allow the accident to discourage her. On the contrary, she 

began to work twice as hard. 
� สําหรับ ความแตกตางระหวาง on the contrary และ on the other hand, ดูหัวขอ A061 

7 ‘อยางไรก็ด’ี (ไมใช อยางไรก็ตาม) 
คนไทยไมคอยคุนกับคําพวกนี้ เพราะมันไมมีในภาษาไทย คําพวกนี้ไดแก anyway; anyhow; at any rate; at 
least แปลวา อยางไรก็ดี ส่ิงที่พูดมากอนหนาไมคอยจะสําคัญมากนัก 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I'm not sure what time I'll arrive, maybe half past seven or a quarter 
to eight. Anyway/Anyhow/At any rate, I'll certainly be there before 
eight o'clock. 

• What a terrible experience! Anyway/Anyhow/At any rate, you're 
safe, that's the main thing. 

ใช at least กับส่ิงที่เกิดข้ึนแลวแมวาจะไมพอใจเลยก็ตาม 
• The car's completely smashed up -I don't know what we're going to do. 

At least nobody was hurt. 
ระวัง! in anyway แปลวา by any method 

• I will help you in anyway. 
8 ‘ออ เกือบลืม!’ 
เมื่อตองการเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะพึ่งนึกข้ึนมาได ฝรั่งใช 
by the way; incidentally; right; all right; now; OK 
by the way และ incidentally  

• I was talking to Phil yesterday. Oh, by the way, he sends you his 
regards. Well, he thinks. .. 

• Janet wants to talk to you about advertising. Incidentally, she's lost a 
lot of weight.  

• Anyway, it seems the budget… 
• 'Freddy's had another crash. "Oh, yes? Poor old chap. By the way, 

have you heard from Joan recently?' 
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• 'Lovely sunset. "Yes, isn't it? Oh, incidentally, what happened to that 
bike I lent you?' 

(All) right, now และ OK ชอบใชในการพูดทางโทรศัพท sหรือ chat ผาน internet หรือแมแตโดยครูผูสอนที่
มักตัดตอน เพื่อพูดเรื่องอ่ืนตอ 

• Any questions? Right, let's have a word about tomorrow's 
arrangements. 

• Now, I'd like to say something about the exam . . . 
• Is that all clear? OK, now has anybody ever wondered why it’s 

impossible to tickle yourself ? . . . 
9 ‘อยางบอกไว’ 
ฝรั่งใช as I was saying เชน 

• . . . on the roof - Jeremy, put the cat down, please. As I was saying, if 
lack gets up on the roof and looks at the tiles. . . 

10 ‘กอนอ่ืน, ประการแรก’ 
ฝรั่งใช first(ly),first of all, second(ly), third(ly) etc; lastly ;finally; to begin with; stars wish; in 
the first/second/third place; for one thing; for another thing เพื่อแสดงลําดับขั้นตอน  

• First(ly), we need somewhere to live. Second(ly), we need to find work 
And, . third (ly), . .  

• There are three reasons why I don't want to dance with you. To start 
with, my feet hurt. For another thing, you can't dance. And thirdly, . . .  

ระวัง! firstly, secondly ดูเปนทางการกวา first, second ซ่ึงชาวอังกฤษนิยมใชมากวาอเมริกัน 
� สําหรับ at first, ดูหัวขอ C061.  
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� สําหรับ at last, ดูหัวขอ C155. 

11 ‘นอกจากนี้แลว’ 
ฝรั่งใช moreover (very formal); furthermore ( formal); in addition; as well as that; on top of that 
(ไมเปนทางการ); another thing is; what is more; besides; in any ease 

• The Prime Minister is unwilling to admit that he can ever be mistaken. 
Moreover, he is totally incapable. . . 

• The peasants are desperately short of food. In addition, they urgently 
need doctors and medical supplies. 

• She borrowed my bike and never gave it back. And as well as that/on 
top of that, she broke the lawnmower and then pretended she hadn't.  

besides และ in any case แปลวา ‘นอกจากนี้แลว’ 
• What are you trying to get a job as a secretary for? You'd never 

manage to work eight hours a day. Besides / In any case, you can't type. 
� สําหรับ besides ในแง preposition, ดูหัวขอ C076 

12 ‘โดยภาพรวมแลว’ 
ฝรั่งใช on the whole; in general; in all/most/many/some cases; broadly speaking; by and large; 
to great extent; to some extent; apart from...; except for... 
เพื่อแสดงใหเห็นวา โดยทั่วไป ผูพูดถูกตอง  

• On the whole, I had a happy childhood. 
• In general, we are satisfied with the work. 
• Broadly speaking, teachers are overworked and underpaid. 
• To a great extent, a person's character is formed by the age of eight. 
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• In most eases, people will be nice to you if you are nice to them. 
apart from และ except for แปลวา ‘ถาไมนับในเรื่อง’ (รายละเอียด ดูหัวขอ C076) 

• Apart from the starter, I thought the meal was excellent. 
• Except for Sally, they all seemed pretty sensible. 

13 ‘ยกตัวอยาง เชน’ for instance;  
ฝรั่งใช for example; in particular เชน 

• People often behave strangely when they're abroad. Take Mrs Ellis, for 
example/for instance,. . . 

ในภาษาเขียน, ฝรั่งใช e.g. (มาจากภาษา Latin วา example gratia), หมายถึง 'for example' 
• Some common minerals, e.g. silica or olivine, . . .  

in particular แปลวา ‘ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ’ 
• We are not at all happy with the work you did on the new kitchen. In 

particular, we consider that the qualify of wood used for the cupboards 
. . . 

14 ‘ดังนัน้’ 
ฝรั่งใช therefore (ทางการ); as a result (ทางการ); consequently (ทางการ); so; then แปลวา ‘ดังนั้น’ 

• She was therefore unable to avoid an unwelcome marriage. 
• So she had to get married to a man she didn't like. 
• 'The last bus has gone.' 'Then we're going to have to walk.'  

ในการพิสูจนทางคณิตศาสตร ใช therefore เทานั้น 
• Therefore 2x - 15 = 1 7y + 6.  

so ใชเช่ือมแบบกวาง ๆ เหมือนคําวา “และ” 
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• So anyway, this man came up to me and said 'Have you got a light?'  
• So I told him no, I hadn't.  
• So he looked at me and . . . 
� สําหรับ การใชในแงอื่นของ so, ดูหัวขอ C316-C320. 

15 ‘อันที่จริงแลว’ 
ฝรั่งใช I mean; actually; that is to say; in other words 
I mean แปลวา ‘ฉันหมายถึง’ เมื่อพูดจบแลว แตอยากใหรายละเอยีดตอ 

• It was a terrible evening. I mean, they all sat round and talked politics 
for hours.  

actually แปลวา ‘อันที่จริงแลว’ โดยเฉพาะเมื่อตองใชรายละเอียดที่คาดวาผูฟงไมคาดคิดมากอน 
• Tommy's really stupid. You know, he actually still believes in Father 

Christmas. 
that is to say และ in other words แปลวา ‘ในอีกแงหนึ่ง’  

• We cannot continue with the deal on this basis. That is to say/In 
other words, unless you can bring down the price we shall have to 
cancel the order. 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ I mean, ดูหัวขอ C234.  

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ actually, ดูหัวขอถัดไป และ C009. 

16 ‘ฉันเดาวา’ 
ฝรั่งใช I think; I feel; I guess (American); in my view/opinion (formal); apparently; so to speak; 
more or less; sort of (ไมเปนทางการ); kind of (ไมเปนทางการ); well; really; that is to say; at least; 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

I'm afraid; I suppose; หรือ rather; actually; I mean 
I think/feel/reckon/guess and in my view/opinion แปลวา ‘ฉันคิดวา’ (อาจไมจริงอยางที่คิดก็ได อยาวา
กันนะ) 

• I think you ought to try again. I really feel she's making a mistake. 
• I guess she just doesn't respect you, Bill 
• In my view/opinion, it would be better to postpone the decision until 

the autumn/fall. 
apparently แปลวา ‘ไดยินมาวา หรืออยางที่ปราฎเปนขาวลือ’ 

• Have you heard Apparently Susie's pregnant again. 
so to speak, more or less และ sort/kind of แปลวา ‘ไมรูวาจริงเท็จแคไหนนะ’  
well และ really แปลวา ‘ก็คง’ 

• I sort of think we ought to start going home, perhaps, really. 
• I kind of think it's more or less a crime. 
• Do you like it?' 'Well, yes, it's all right.' 

That is to say แปลวา ‘ก็อยางวาแหละ’ และ at least แปลวา ‘อยางนอย’ 
• I'm not working for you again. Well, that's to say, not unless you put 

my wages up. 
• Ghosts don't exist. At least, I've never seen one.  

I'm afraid แปลวา ‘ฉันไมอยากบอกเลยวา’ 
• I'm afraid I can't help you.  
• I'm afraid I forgot to buy the stamps.  

I suppose ‘ฉันเขาใจวา’ 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I suppose you're very busy just at the moment? 
หรือแปลวา ‘ก็คงพอได’ (แบบไมเต็มใจเทาไร) 

• 'Can you help me for a minute?, I suppose so.' 
 or rather ‘หรือไมก็’ 

• I'm seeing him in May - or rather early June.  
I mean แปลวา ‘หรือไมก็, ไมคอยแนใจนะ’ 

• Let's meet next Monday - I mean Tuesday. 
• She's not very nice. I mean, I know some people like her, but. . . 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ afraid, ดูหัวขอ B057  

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sort of และ kind of ดูหัวขอท่ี  ฺC012.  

� สําหรับ actually ในการแกคําท่ีกลาวไวกอนหนา. ดูหัวขอยอยที่ 20 และ 11 

� ดูหัวขอ B035 สําหรับโครงสราง ‘distancing’ 

17 ‘ขอดูกอน ขอเวลาเด๋ียว’ 
พูดเพื่อขอเวลาคิดประเดี๋ยว คนไทยพูด ‘เออ... คือวา’ ฝรั่งใช let me see; let's see; well; you know; I don't 
know; I mean; kind of; sort of 

• 'How much are you selling it for?' 'Well, let me see . . .' 
• 'Why did you do that?' 'Oh, well, you know, I don't know, really, I 
mean, it just sort of seemed a good idea.' 

18 ‘ไมโกหก สาบานได’ 
‘ไมโกหก สาบานได หรือ พูดตรง ๆ ก็คือ’ ฝรั่งใชวา honestly; frankly; no doubt 
Honestly แปลวา ‘สาบานได’ 
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• Honestly, I never said a word to him about the money. Both honestly 
and frankly can introduce critical remarks. 

• Honestly, John, why do you have to be so rude? 
• 'What do you think of my hair?' 'Frankly, dear, it's a disaster.' 

No doubt (ดูหัวขอC261) แปลวา ‘จริง ๆ นะ’  
• No doubt the Romans enjoyed telling jokes, just like us. 

19 ‘ทั้งนีท้ัง้นัน้’ 
‘ท้ังนี้ท้ังนั้น’ ฝรั่งใชวา after all; look; look here; no doubt 
after all, look แปลวา ‘ท้ังนี้เนื่องมาจาก’ 

• I think we should let her go on holiday alone After all. she is 
fifteen - .she's not a child any more. 

• You can't go there tomorrow. Look, the trains aren't running. 
Look here แปลวา ‘ดูนี่ซิ' 

• Look here! What are you doing with my suitcase? 
No doubt แปลวา ‘ไมตองสงสัยเลย’ 

• No doubt you'll be paying your rent soon? 
สําหรับรายละเอียดของ after all ดูหัวขอ C014 

20 ‘ที่จริงกค็ือ’ 
ฝรั่งใช actually (โดยเฉพาะชาวอังกฤษ); in fact; as a master off act; to tell the truth; well 
actually มักใชเพ่ือจะบอกวา ส่ิงที่คาดเดาถูกตอง 

• 'Did you enjoy your holiday?' 'Very much, actually.' 
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เมื่อพูดข้ึนวา actually, in fact และ is matter of fact สามารถใหรายละเอียดตอไปไดอีก 
• The weather was awful. Actually, the campsite got flooded and we had 

to come home. 
• 'Was the concert nice? "Yes, as a matter of fact it was terrific' 
• Did you meet the Minister?' 'Yes. In fact, he asked us to lunch.'  

ใชเพ่ือบอกวา ส่ิงที่คูสนทนาเดานั้นผิด 
• 'How was the holiday?' 'Well, actually, we didn't go.' 
• 'How much were the carrots?' 'Well, in fact/to tell the truth, If or 

got to buy them.' 
• 'I hope you passed the exam.' 'No, as a matter of fact, I didn't.' 

ใช actually เพื่อบอกวา ไมถูกตอง 
• 'Hello, John.' 'Actually, my name's Philip.', 

well แปลวา ‘ก็ไมเชิงนัก’ 
• 'You live in Oxford, don't you? "Well, near Oxford.'  

well แปลวา ‘ไมคิดมากอนนะ’ 
• 'What did you think of her new boyfriend ?' 'Well, I was a bit 

surprised . . ' 
• You know that house we were looking at? Well, you'll never guess who's 

bought it. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ actually, ดูหัวขอ C009 

21 ‘โดยสรุป’ 
‘โดยสรุป’ ฝรั่งใชวา in conclusion; to sum up; briefly; in short มักปรากฎแบบเปนทางการ 
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• . . . In conclusion, then, we can see that Britain's economic problems 
were mainly due to lack of industrial investment. 

• To sum up: most of the committee members supported the idea but a 
few were against it. 

• He's lazy, he's ignorant and he's stupid. In short, he's useless. 

B033 ภาษาทางการ และ ภาษาสุภาพ 
1 ภาษาทางการคอือะไร? 
ภาษาทุกภาษามีการใหเกียรติผูท่ีกลาวถึง เชน คนไทยมีการใชเกียรติตามชนช้ัน และลําดับอวุโส เราถือวาเปนเรื่อง
สําคัญฉันใด ฝรั่งก็มีภาษาที่เกียรติคนอื่นฉันนั้น  
ระดับการใชเกียรติของฝรั่งข้ึนกับความรูจักคุนเคย โดยเขาใชภาษาที่ใชเปนทางการ (formal) ใชกับคนไมรูจัก 
หรือตอหนาสาธารณะ เพ่ือแสดงความเคารพ ใหเกียรติยกยอง และใชภาษาที่ไมเปนทางการ (informal) ใชกับคน
กันเอง  
ภาษาเขียนมีแนวโนมวาจะเขียนใหคนที่ไมรูจัก จึงมักตองใชภาษาที่เปนทางการเพื่อใหเกียรติ แสดงความเคารพ 
ฝรั่งถือวา การใชภาษาเพื่อนฝูงกับคนที่ไมรูจักเปนการกระทําที่ไรมรรยาท ไรจากศึกษา คนไทยตองระวังเรื่องนี้ให
ดี 
คนเราใช ภาษาไมเปนทางการเปนสวนใหญ ดังนั้นภาษาที่เปนทางการถือวาเปนของพิเศษ ท่ีตองเรียน 
ความแตกตางของภาษาที่ใหเกียรติแบบฝรั่ง ไมใชการเลือกใชคําศัพท แบบในภาษาไทย(หรือภาษาเอเชีย) แตเปน 
การเลือกใชไวยากรณ 
2 ไวยากรณทําใหตางกนั (grammar) 
หลักการ คือ ภาษาที่ใหเกียรติ ตองแสดงใหเห็นวา ผูพูด/เขียนมีความรูเรื่อง ไวยากรณเปนอยางดี จึงรูวาคํายอ ตาง 
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ๆ ในภาษาพูดยอมาจากอะไร ตามหลักไวยากรณข้ันสูงตองเขียนอยางไร 
เชน การยอคํา ของ กริยาชวย และใน negatives (วิธียอ ดูไดท่ีหัวขอ A062) ลองเปรียบเทียบ:  

• Informal: It's gone. It isn't possible. 
• Formal: It has gone. It is not possible. 

ตองไมใส prepositions ทายประโยค (ดูหัวขอ A095) ลองเปรียบเทียบ:  
• Informal: Which century did he live in? 
• Formal: In which century did he live?  

ตองใสคําที่ทําใหประโยคเต็ม ไมใชพูดเปนวลี หรือคําแบบเด็ก ๆ (ดูหัวขอ A111.5-6). ลองเปรียบเทียบ:  
• Informal: The man she married . . .  
• Formal: The man whom she married . . . 

ตองใช กิริยาเอกพจนและพหูพจนใหถูกตอง ตามหลักภาษาศาสตร (ดูหัวขอ B009.5). ลองเปรียบเทียบ:  
• Informal: Neither of us like him. 
• Formal: Neither of us likes him.  

หรือตองเปล่ียนรูป pronoun ใหถูกตองตามหลักการ (หลักของการเปลี่ยนนี้ดูหัวขอ A099) ลองเปรียบเทียบ:  
• Formal: It was she who first saw what to do.  
• Informal: It was her that first saw what to do.  
• Formal: Whom did they elect? 
• Informal: Who did they elect? 

อยาไดละคํา (การละคํา ดูหัวขอ B062-B067) ลองเปรียบเทียบ: 
• Informal:Seen John? 
• Formal:Have you seen Mr Andrews? 
• Informal:We think it's possible. 
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• Formal:We think that it is possible. 
3 vocabulary 
คําศัพทก็มีสวนในการใหเกียรติ เชน ซ่ึงมีสามระดับ คือ แบบธรรมดาที่ใชทุกวัน informal แบบกลาง ๆ neutral 
และแบบทางการใหเกียรติสูงสุด formal เชน: 

Informal กลาง Neutral Formal 
fix mend (GB)  repair 
begin / start begin/start  commence 
OK all right  in order 
Thanks Thank you  Thank you 
What? Pardon.? 

/Sorry?  
I beg your pardon?  

4 การขอรองแบบสุภาพ 
ฝรั่งใชภาษาทางการ (ใหเกียรติ) เมื่อจะขอรองใหผูอ่ืนทําอะไรใหตน และอาจทําไดโดยทําใหมันไมตรงเกินไป 
โดยไปใชในรูปคําถามแทน เพื่อเปดใหผูถูกขอ เลือกที่จะทําหรือไมก็ได 

• Could you tell me the time, please? 
ซ่ึงฟงดูสุภาพกวาพูดวา Please tell me the time. มาก ซ่ึงอยางหลัง ฝรั่งมักเอาไวพูดกับลูกตนเอง ถาเอาไปพูด
กับคนอ่ืน แสดงวาเปนฝรั่งไรการศึกษา 
อีกแบบหนึ่งคือ ใช past แทน present 

• How much did you want to spend, sir? 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ คําขอรองแบบสุภาพ, ดูหัวขอ B042 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การเปลี่ยน tense ใหดูสุภาพ, ดูหัวขอ B035 

� สําหรับ ภาษาตอหนาสาธารณะ, ดูหัวขอ B034 
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� สําหรับ ภาษาตองหาม, ดูหัวขอ B040 

� สําหรับ สแลง, ดูหัวขอ B038 

� สําหรับการใชไวยากรณและคําศัพทเกา ๆ ในพิธีกรรม, ดูหัวขอ B031 

B034 ภาษาที่ใชในการพบปะในสังคม 
ภาษาอังกฤษมีรูปแบบเฉพาะ เมื่อใชเพื่อใหเกียรติกัน เชน การพบปะกัน, การบอกลา, การขอนั่งดวย ท่ีพบบอย
และจําเปนสําหรับคนไทยที่จะมาเมืองนอกคือ 

1 การแนะนําตัว 
ฝรั่งนิยมแนะนําเพื่อนให เพ่ือนอีกคนรูจักดังนี้: 

• John, do you know Helen? Helen, this is my friend John. (พูดอยางนี้ แสดงวา
สนิทกับ John มากกวา) 

• Sally, I don 't think you 'he met Elaine. 
• I don't think you two know each other, do you? 
• Can/May I introduce John Willis? (เปนทางการกวา) 

และเมื่อคุณถูกแนะนําตัว, คุณตองพูดวา How do you do?, หรอื Hello (คอนขางแบบอังกฤษ), หรือ How 
are you? หรือ Hi (คอนขางแบบอเมริกัน) 
ระวัง! How do you do? How are you? ไมเชิงเปนคําถามสักทีเดียว, ฝรั่งที่ไรการศึกษา (เปนมากใน US) 
อาจตอบวา How do you do? หรือ How are you? สวนฝรั่งที่มีการศึกษา จะตอบวา I’m fine; thank you 
how about yourself? และอยาลืมยืน่มือขวาใหเขา shake hand ดวย (ยกเวนคุณไมมีมือขวา หรืออยูใน
เครื่องแบบลูกเสือ) 
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ระวัง! สุภาพบุรุษที่มีการศึกษา จะไมยื่นมือตนเองมาเช็คแฮนดกับผูหญิงกอนเปนอันขาด ถาคุณเปนผูหญิงตองยื่น
มือใหเขากอน เขาถึงจะกลาถูกเนื้อตองตัวดวย ถาคุณไมใชผูหญิงมุสลิม แตไมยื่นมือใหเขาจับ เขาอาจถือวา ไมให
เกียรติ 
และเพื่อใหสมศักด์ิศรีท่ีไดมาเปดอานหนังสือเลมนี้ ควรพูดใหดูมีการศึกษา โดยใชวา How have you been? 
และตอบวา I’ve been doing well. Thank you, how about yourself? 

� สําหรับการใชงาน first name, surname/family name และ title, ดูหัวขอ B049 

2 การพบปะ (greeting) 
ฝรั่งที่มีการศึกษา เวลาพบปะคนรูจักกัน เขาจะพูดวา: 

• Good morning/afternoon/evening Mr. Chun 
เมื่อไมเปนทางการ: 

• Hello. หรือ Hi. 
เมื่อบอกลา (leaving): 

• Good morning/afternoon/evening/night. (formal) 
• Goodbye. (less formal) 
• Bye. (ไมเปนทางการ) 
• Bye-bye (ภาษาเด็ก) 
• See you. (ไมเปนทางการ) 
• See you later/tomorrow/next week (ไมเปนทางการ) 
• Cheers, Cheerio (informal - British only) 
• Take care. (ไมเปนทางการ) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• It was nice to meet you. 
ระวัง! Goodnight หรือ have a good night ใชตอนบอกลา ต้ังแต 6โมงเย็นถึงตี 3 

3 ถามถึงทุกขสุข (health) 
เมื่อฝรั่งเจอกัน(ไมใชเพ่ิงจะรูจัก) ก็มักถามสาระทุกข สุขภาพ(health) หรือสภาพการณท่ัวไป general situation 

• How are you?  
• How are things?/How's things? (very informal) 
• How's it going? (ไมเปนทางการ)  
• How (are) you doing? (แบบ American) 
• Formal answers: Very well, thank you. And you? 
• Informal answers: Fine/Great, thanks. Not too bad. OK 
• So-so. (ไมใช So and so.) All right. (It) could be worse. 

ชาวอังกฤษ ไมนิยมถามวา How are you? เมื่อเพิ่งจะรูจักกัน 

4 special greetings 
การอวยพรตามเทศกาล:  

• Happy birthday! หรือ Many happy returns! 
• Happy New Year/Easter!  
• Happy/Merry Christmas! 

5 คําอวยพรส้ัน ๆ  
ชาวิอังกฤษ นิยมใชคําอวยพรส้ัน ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอากาศ เชน 

• 'Nice day, isn't it?' 'Lovely.' 
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6 การขอใหฟง (getting people's attention) 
ท่ีใชบอยท่ีสุดคือ Excuse me! เปนคําที่ใชเรียกบริกร (waiter in a restaurant) หรือ I beg your pardon! 

7 การขอโทษ (apology) 
ชาวอังกฤษใช excuse me เพื่อขัดจังหวะคนอื่น, และ sorry หลังทําผิดไปแลว ลองเปรียบเทียบ: 

• Excuse me. Could I get past? Oh, sorry, did I step on your foot? 
• Excuse me, could you tell me the way to the station?  

คนอเมริกันใช Excuse me เพื่อขอโทษหลังที่ขัดจังหวะแลว หรือทําผิดแบบเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีตนเองไมผิด และใช 
I beg your pardon. แปลวา 'Sorry' 

• I beg your pardon. I didn't realize this was your seat. 
8 การบอกใหพูดซํ้าอีกคร้ัง 
คนที่มีการศึกษาพูดวา ชาวอังกฤษใช Sorry? สวนคนอเมริกันใช (I beg your) pardon? or Pardon me? 
(US). สวนฝรั่งที่ไมมีการศึกษาใช What?  

• 'Mike's on the phone.' 'Sorry?' 'I said Mike's on the phone.' 
• 'See you tomorrow.’ ‘What?’ ‘See you tomorrow.' 
• 'You're going deaf. ’ ‘I beg your pardon?' 

สวนคนดําขางถนนในนิวยอรคใช What (the) fuck (you’re talking about?) 

9 การอวยพรคนเดินทาง 
ฝรั่งนิยมอวยพรคนที่กําลังจะเดินทาง (journey) วา: 

• Have a good trip. (American) 
• Have a good journey. (British), Safe journey home. (British) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

หลังจากที่เขาเดินทางกลับมาแลว เมื่อเจอเขาควรถามเขาวา: 
• Did you have a good journey/trip/flight? 
• How was the journey/trip/flight? 

การบอกลา ฝรั่งนิยมใชคําอวยพรวา  
• Have a good time! หรือ Enjoy yourself ! คนอเมริกันอาจพูดแค Enjoy!  

คําวา Good luck! ใชกับคนที่จากกันนาน ๆ หรือเขาตองไปทํางานยาก ๆ สําคัญ ๆ หรือเส่ียงภัย และเมื่อเพ่ือนคุณ
กลับมาบาน หรือกลับมาทํางานไดใหมหลังเสร็จภาระกิจขางนอก คุณควรกลาวคําตอนรับวา  

• Welcome back 
10 vacation/holiday 
การอวยพรใหเพื่อนสนุกกับวันหยุด ฝรั่งใชคําวา: 

• Have a good vacation. (British ใช holiday) หรือ Have a good time.  
และเมื่อคุณมาเจอเขา หลังจากเขากลับจาก holiday คุณตองถามเขาวา: 

• Did you have a good vacation/holiday? 

11 การทานอาหาร 
ฝรั่งถือวาเปนมรรยาทสําคัญที่ผูเปนแขกตองกลาวชมอาหาร 2ครั้ง คือหลังทานคําแรก และหลังทานคําสุดทายของ
แตละ course เชน หลังทานไปคําแรก ผมแนะนําใหคุณพูดวา  

• This is very nice.  
หลังทานคําสุดทาย ก็พูดวา 

• That was lovely/delicious; thank you very much.  
ถาคุณเปนฝายเชิญฝรั่งมาทานที่บาน หามเด็ดขาด คนไทย-คนจีนชอบถามวา Is it delicious? เพราะคนไทย-จีน
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มีสํานวนวา อรอยไหม? แตภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ตองตอบตรงคําถาม จึงเปนการบังคับใหเขาตอบวา yes ผม
แนะนําใหถามวา  

• How do you like it?  
• ถาเขาทานชา ๆ อาหารไมหมด และตอบวา I’m not hungry. (ใหรีบขอโทษ และเปลี่ยนอาหาร
ใหเลย) 

• ถาเขาตอบวา It’s nice (แสดงวา รสชาติทุเรศมาก อยากจะคายทิ้ง ใหรีบขอโทษ) 
• ถาเขาตอบวา It’s very nice (แสดงวา พอจะกลืนได) 
• ถาเขาตอบวา It’s tasty. (แสดงวา พอใชได) 
• ถาเขาตอบวา It’s delicious. (แสดงวา คุณฝมือเขาทา ไมรังเกียจที่จะมาทานอีก) 
• ถาอาหารอรอยจริง เขาตอบวา Excellent!, It couldn’t be better. หรือ The Best 

Ever on Earth! 
ครอบครัวท่ีเปนคริสเตียน เขาจะกลาว 'race' (a short prayer) กอนทานคําแรก โดยมากเปนการ Thank you 
God และ ระลึกถึงวา ยังมีผูอดยากอยู และขอทานมื้อนั้น เพื่อความอยูรอด (ไมใชเปนเหตุใหสัตวถูกฆา แลวมา
ทานทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ลางผลาญทรัพยากรโลกเลน ๆ ) 
ถาคุณไปเปนบริกรรานอาหารไทย (waiter/waitress หรือ server) ฝรัง่ถือวาคุณเปนตัวแทนเจาของบาน 
หลังจากที่คุณยกอาหารชุดแรกไปใหลูกคา คุณมีหนาที่ท่ีตองพูดวา Enjoy your meal. มิฉะนั้นเขาจะไมทาน 
เพราะนึกวา ยังมาไมครบชุด หรือ เจาของบานยังไมอนุญาตใหทาน หรือไมก็มองวา รานคุณ ไมมีมรรยาท 

� สําหรับช่ือของอาหารแตละม้ือ, ดูหัวขอ C233 

12 เคร่ืองด่ืม (drinking) 
เวลาฝรั่งจะดื่มเครื่องด่ืมอะไรก็ตามที่มี alcohol, ชาวอังกฤษจะยกแกวข้ึน แลวพูดวา Cheers! สวนอเมริกันนิยม



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

ชนแกว (ถานั่งโตะเดียวกัน)  
ในงานวันเกิด คุณควรหันไปหาเจาภาพ และพูดวา Your health! สวนงานอื่น ๆ เชน wedding หรือ 
promotion (ฉลองตําแหนงใหม), ฝรั่งนิยมรูปแบบที่วา Here's to . . . ! เชน 

• Here's to Betty!  
• Here's to the new job!  
• Here's to the happy couple! 

13 การสงคําอวยพร 
คําอวยพรของฝรั่งที่มาตรฐาน คือ  

• Give my best wishes/regards/greetings/love to Loy 
• Remember me to Loy 

คนอเมริกันอาจใช  
• Say hello to Loy for me.  

เมื่อผมฝากคําอวยพร ผานบริการของคนอื่น เชน การดอวยพรของ www.bluemountains.com, เขาจะใชวา 
• Loy sends his best wishes/regards 

14 การแสดงความสลดเสียใจ (sympathy) 
เชนการตอบจดหมายขาวมรกรรม ฝรั่งมีรูปแบบของจดหมายแสดงความสลดเสียใจ (letter of sympathy) โดย
มีรูปแบบเริ่มตนมาตรฐานดังนี้  

• I was very/terribly/extremely sorry to hear about your (grand mother). 
และปดกลาวทายวา 

• Please accept my deepest sympathy. 
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15 การเชื้อเชิญ และการเยี่ยมเยียน 
Invitation หรือคําเชิญ ฝรั่งมีรูปแบบมาตรฐานเชนกัน คือเริ่มตนดวย: 

• Would you like to. .. ?  
เมื่อเขาถูกเชิญ เขาก็มีรูปแบบมาตรฐานในการตอบเชนกัน เขาไมตอบ Yes, I will…/ No, I wouldn’t แบบที่
ครูไทยชอบสอนนะครับ ฝรั่งที่มีการศึกษา จะตอบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้: 

• Thank you very much. That would be very nice.  
• Sorry. I'm afraid I'm not free. 

ฝรั่งมีะรรมเนียม ท่ีตองกลาวคําขอบคุณเจาของบาน ซ่ึงอนุญาตใหเขาเขามาเยี่ยมชม ดื่มน้ํา(ชา/กาแฟ) แมวาเปน
เวลาส้ัน ๆ ก็ตาม 

• Thank you very much. That was a wonderful evening. 
16 offer กับ reply 
การใหขอเสนอ (offer) ฝรั่งใชวา Would you like . . . ? หรือท่ีเปนทางการกวาคือ Can/May I get/offer 
you . . . ? สวน offers to do things for people ฝรั่งใช Would you like me to . . . ?, Can/May I . . . ? 
หรือชาวอังกฤษใชวา Shall I . . . ? สวนคําตอบของฝรั่งมีการศึกษา ก็มีรูปแบบเฉพาะเชนกัน คือ Yes please, 
No thank you, I'd love some, I'd love to, That's very nice/kind of you. 
ระวัง! ฝรั่งใชคําวา thank you ท้ังตอบรับ และปฏิเสธ (ดูหัวขอถัดไป) 
17 asking for things (การขอยืม หรือขอใชส่ิงของ) 
ฝรั่งที่มีการศึกษาจะใช yes/no question เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกถาม ตอบ No ก็ไดถาเขาไมสะดวกจะใหยืม เขา
ไมไดใช Please แบบที่ครูไทยชอบสอน (รายละเอียด,ดูหัวขอ B042) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• Could you lend me a pen? (ไมใช Please lend me a pen. เพราะเปนคําส่ังที่นาย
ทหารใช) 

18 อยูนี่ไง (handing over things) 
เวลาเราคนหา หรือจัดของใหเพ่ือนหรือลูกคา เมื่อพบหรือเรียบรอยแลว ยื่นของใหเขา ก็บอกเขาวา อยูนี่ไง 
เรียบรอยแลว เพื่อใหเขายื่นมือมารับ คนอเมริกันใชคําวา There you go. สวนชาวอังกฤษใช Here you are.  
ท้ังสอง แปลเปนไทย วา อยูนี่ไง ของคุณเรียบรอยแลว ไมไดมีความหมายในเชิงไล จะไปไหนก็ไป  
จําไววา จะพูดประโยคนี้ได ก็ตอเมื่อ ตองการใหเขายื่นมือมารับ หรือหันหนามาฟงหรือดู ส่ิงที่เขากําลังหาอยู 

• 'Have you got a map of London?' 'I think so. Yes, here you are.' 
'Thanks.' 

19 thanks 
รูปแบบมาตรฐานคือ: 

• Thank you very much. Thank you. Thanks (a lot). (ไมเปนทางการ) 
เพื่อใหสมฐานะที่ไดอานหนังสือเลมนี้ ใหคุณตอบใหมวา: 

• Not at all. Don't mention it. That's OK (ไมเปนทางการ)  
• You're (very/more than) welcome. That's (quite) all right 

อะไรที่มันเล็กนอยมาก ๆ โดยเฉพาะกับคนรูจักที่เจอหนากันทุกวัน และมันเปนหนาที่ของคน ๆ นั้นอยูแลว คน
ไทยอาจจะไมขอบคุณกัน แตฝรั่งผูดีจะถือวา คนไทยพวกนี้ไมมีมรรยาท สําหรับกาแฟเพียงแกวเดียวก็ตาม 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังตอง says ‘Thanks’ ใหกับสาวใชทุกเชา  
สมัยผมอยูจุฬาฯ เจาหนาที่ทานหนึ่งไดบอกผมวา เขาชอบจุฬาฯที่สุด ชอบนิสิตที่กลาวคําขอบคุณทุกครั้งที่รับสง
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บัตรรถ ตอนเขาออก และเรียกเขาวา ร.ป.ภ. ไมเหมือนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เขาไปเฝาประตูใหกอนหนา คํา
ขอบคุณไมมี แถมเรียกเขาวา ‘ยาม’ 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ thanking และ การใช please, ดูหัวขอ B044 

20 sleep 
เมื่อใครก็ตาม goes to bed, ฝรั่งจะพูดวา Sleep well. และเมื่อเจอคนเดิมอีกครั้งในตอนเชา, เขาจะตองถามวา 
Did you sleep well? หรือ How did you sleep? 

� สําหรับคําท่ีใชในการโทรศัพท, ดูหัวขอ C342 

B035 ภาษาแบบคนมีการศึกษา 
นักไวยากรณเรียกวา distance ฝรั่งถือวาภาษาเปนตัววัดระดับการศึกษา และชาติตระกูลของผูใช คนไทยมักเขาใจ
ผิดวา มีแตชาวอังกฤษเทานั้นที่คํานึงถึงเรื่องนี้ หารูไมวาคนอเมริกันชอบดูถูกคนที่ใชภาษาเหลานี้ไมเปน 

1 คําขอรอง เชงิถาม 
ฝรั่งที่มีการศึกษามักขอรองในรูปของคําถาม เพราะมนัดูสุภาพกวา เชน Could you tell me the time, please? 
สุภาพกวาถามตรง ๆ วา Please tell me the time. 
โดยเฉพาะเรื่องของการใหความเห็น ฝรั่งที่มีการศึกษาจะระวังเปนพิเศษ ลองเปรียบเทียบ: 

• It would be better to paint it green. (แบบตรง ๆ ใชบอกลูกตัวเอง) 
• Wouldn't it be better to paint it green? (กึ่งชักชวน ใชบอกเพื่อน) 
• Would it be better to paint it green? (แบบเปด ใชบอกคนที่ไมสนิท) 

2 รูปแบบการขอรอง 
ฝรั่งมักใช Past tenses เพื่อใหดูสุภาพ โดยเฉพาะผูดีอังกฤษ เชน 
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• How much did you want to spend, sir? (แปลวา 'How much do you want to 
spend?') 

• How many days did you intend to stay? (แปลวา'. . . do you intend . . .') 
• I wondered if you were free this evening.  

ฝรั่งอาจใช Progressive forms เพื่อใหดูกันเองกวา ไมจริงจังนัก 
• I’m hoping you can lend me ?10. ดูกันเองกวา I hope. . . 
• What time are you planning to arrive? ดูกันเองกวา Please let us know 

what time you plan to arrive. 
• I’m looking forward to seeing you again. ? ดูกันเองกวา I look forward . . . 
• I'm afraid we must be going.  
• Good morning I was wondering if you had two single rooms. 
• Were you looking for anything special? (in a shop) 
• I was thinking- what about borrowing Jake's car?  

วิธีท่ีทําใหดูไมตรงไปนัก อีกทางหนึ่งก็คือ ทําใหเปน future ใชคําจําพวก will, need, have to 
• I'm afraid you'll need to fill in this form. 
• I'll have to ask you to wait a minute.  

ใช will กับเงินที่ตองชําระ 
• That will be $1.65, please.  

ถามเรื่องสวนตัวเชนแผนงานสวนตัว ฝรั่งมักใช Future progressive verbs (เปน ing, ดูหัวขอ A018). 
• Will you be going away at the weekend ? 
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3 would, could กับ might 
คําถาม คําขอรอง และคําแนะนํา ฝรั่งใช would, could และ might 

• l thought it would be nice to hare a picnic. 
• Hi! I thought I'd come over and introduce myself My name's Andy. 
• Could you give me a hand ? 
• Could I ask you to translate this for me? 
• We could ask Peter to help us. 
• I was wondering if you might be interested in a game of tennis. 
• ‘I came in and ordered some shoes from you.' 'Oh yes, sir. When would 

that hare been, exactly?' 
ฝรั่งใช would ในคําถามที่อาจเปนการกวนใจ หรือกระทบกระทั้งในสิ่งที่จะกลาว 

• What would you like to drink?  
ฝรั่งใช would ในส่ิงที่กลาวแลวอาจไปกระทบกระทั้งได 

• I would say we'd do better to catch the earlier train. 
• This is what I would call annoying. 
• I would think we might stop for lunch soon. 
• I'm surprised you didn't like the film. I would have thought it was just 

your kind of thing 
4 การปฏิเสธแบบคนมกีารศึกษา 
ฝรั่งที่มีการศึกษาจะปฏิเสธแบบมีเง่ือนไง เชน 

• It would be better if we turned it the other way up. 
• What if we stayed at home for a change? 
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• Suppose I gave Alice a call ? If you would come this way . . . 
• I wonder if you could lend me $50? 
• I don't suppose you want to buy a car, do you? 
• You wouldn't like to come out with us, by any chance? 

5 คําพูดทีนุ่มนวล 
ฝรั่งใชคําวา quite, kind of และเขาจะใช planning หรือ beginning things แทนส่ิงที่ตองการจะทําจริง ๆ เชน 
จะพูดวา 'I want to go' ภาษาที่สุภาพกวาคือ 

• I'd go 
• I quite go 
• I like to go 
• I’m start thinking about going,  

6 one 
ในภาษาผูดีอังกฤษ มักใช one แทน I หรือ we 

• 'Hello, Charles. How's it going?' 'Oh, one can't complain.' 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ requests, ดูหัวขอ B042.  

B036 ภาษาแบบอเมริกันและบริติช 
ภาษาอังกฤษแบบ American และ British English มีความแตกตางกันเล็กนอย โดยเฉพาะในปจจุบันภาษา 
British English สมัยใหมปรับตัวเขาหา American English มาก และไมมีปญหาเมื่อจับคนทั้งสองชาติมาคุย
กัน สวนเด็กไทยมักถูกสอนมาแบบมั่ว แตมีแนวโนมแบบอเมริกันมากขึ้น นาเสียดายที่ดิกชันนารีสวนใหญในบาน
เราเขียนแบบอังกฤษ ผมอยากใหเรียนแบบ American เปนหลัก ท้ังในแงไวยากรณ การเลือกใชคําศัพท การออก
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เสียง เพราะเราจะคุนเคยกับหนัง Hollywood โปรแกรมของ Microsoft แตท่ีเลมนี้เลือกเขียนดวยตัวสะกด แบบ
อังกฤษเปนหลัก เพราะแบบ American มันงาย คุณแคไปตัดอักษรที่ไมออกเสียง ออกเองได แตถาผมไปสะกด
แบบอเมริกัน คุณจะไมรูวาแบบอังกฤษตองเติมอะไรเขามา พูดงาย ๆ วา ใหเกินเอาไปทิ้ง ยอมดีกวาใหแบบขาดๆ 
ในอเมริกัน สําเนียงของรัฐทางเหนือจะฟงดูมีการศึกษากวาทางใต ยิ่งเหนือข้ึนไปเทาไร ยิ่งมีสําเนียงไพเราะ ชาติท่ี
ใชภาษาอังกฤษเปนที่ประทับใจชาวตางชาติมากที่สุด คือชาว Canadian เขาใชแบบอเมริกัน แตมีความคงเสนคง
วา แบบคนมีการศึกษา แถมยังมีความรูทางภาษาฝรั่งเศสอีกดวย และเขาสะกดเต็มแบบอังกฤษ 
1 ไวยากรณ 

American English British English 
He just went home.หรือ He's just 
gone home. 

He's just gone home.(ดูหัวขอ 
A009.5,C208.6.) 

Do you have a problem? หรือ Have
you got a problem?  

Have you got a problem? (ดูหัวขอ 
C174.6.) 

I've never really gotten to know 
her. 

I've never really got to know her. 
(ดูหัวขอ C162.7.) 

I (can) see a car coming I can see a car coming (ดูหัวขอ 
C100.1.) 

Her feet were sore because her 
shoes fit badly. 

Her feet were sore because her 
shoes fitted badly. (ดูหัวขอ 
A024.3.) 

It's important that he be told. It's important that he should be 
told.(ดูหัวขอ A156.) 

'Will you buy it?' 'I may.' . . . 'I may (do).' (ดูหัวขอ C119.) 
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The committee meets tomorrow. The committee meet/meets 
tomorrow (ดูหัวขอ B003.1.) 

(on the phone) Hello, is this 
Susan? 

Hello, is that Susan? (ดูหัวขอ 
C349.5.) 

It looks like it's going to rain. It looks as if / like it's going to 
rain. (ดูหัวขอ C052.3.) 

He looked at me real 
strange(very informal) หรือ He 
looked at me really strangely. 

He looked at me really strangely. 
(ดูหัวขอ A049.) 

One should get to know his 
neighbours. (formal) 

One should get to know one's 
neighbours. (formal) (ดูหัวขอ 
C274.6.) 

He probably has arrived by now. 
หรือ He has probably arrived . .  

He has probably arrived by now.(ดู
หัวขอ A051.13.) 

นอกจาก get และ fit แลว verb บางตัวอาจมีรูปแบบตางกันได สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C206.3 
For the Southern US second person นามพหูพจน pronoun you all,ดูหัวขอ A098.2 

2 คําที่ใช 
บางครั้งคําเดียวกันแตตางความหมาย เชน บา= (Br.) mad = (Am.)crazy; โกรธ=(Br.)angry=(Am.)mad 
และบางคําก็ใชตางกัน เชน รถบรรทุก GB เรียก lorry แต US เรียก truck ตอไปนี้เปนตัวอยางคําที่พบไดบอย
ท่ีสุด ในชีวิตประจําวันที่เขาใชตางกัน 
ถาอยากรูมากกวานี้ ดูไดจาก The British/American Dictionary by Norman Moss, published by 
Hutchinson 
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American British ไทย 
airplane  aeroplane เครื่องบิน 
anyplace,  anywhere ท่ีไหนก็ได 
apartment  flat / apartment หองเชา 
area code  dialling code  ระหัสทางไกล 
attorney, lawyer  barrister, solicitor ทนาย 
busy  engaged สายไมวาง 
cab/taxi  taxi แท็กซี ่
call collect  reverse the charges โทรกลับ 
can  tin กระปอง 
candy  sweets ของหวาน 
check/bill  bill เก็บเงินดวย 
coin-purse  purse กระเปาสตางค 
cookie, cracker  biscuit คุกกี้ 
corn  sweet corn, maize ขาวโพด 
crib cot เปลเด็ก 
crazy  mad บา 
cuffs  turn-ups ถลกกางเกง 
diaper  nappy ผาออม 
doctor's office  doctor's surgery คลินิก 
dumb, stupid  stupid โง 
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elevator  lift ลิฟท 
eraser rubber, eraser ยางลบ 
fall, autumn  autumn ฤดูใบไมรวง 
faucet, tap  tap (indoors) กอกนํ้า 
first floor, second 
floor  

ground floor, first 
floor 

ชั้นหนึ่ง, ชันสอง 
fashlight  torch ไฟฉาย 
flat (tire)  flat tyre, puncture ยางแบน 
french fries chips เฟรนชฟรายส 
garbage, trash  rubbish  ขยะ 
garbage can, 
trashcan  

dustbin, rubbish bin  ถังขยะ 

gas(oline)  petrol  น้ํามัน 
gear shift  gear lever (on a car)  เกียรรถยนต 
highway, freeway  main road, motorway  ถนนไฮเวย, ถนน 2 เรน 
hood  bonnet (on a car)  ผาคลุมรถ 
intersection  crossroads สี่แยก 
mad  angry  โกรธ 
mail post  ไปรษณีย 
mess nasty  รก วุนวาย 
movie, film  film  ภาพยนตร 
one-way (ticket)  single (ticket)  ต๋ัวเท่ียวเดียว 
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pants, trousers  trousers  กางเกง 
pavement  road surface  ผิวถนน 
pitcher jug นักบวช 
pocket, purse, 
handbag 

handbag  กระเปาถือ 

(potato) chips  crisps  มันฝรั่งกรอบ 
railroad railway  ทางรถไฟ 
raise  rise (in salary)  ปรับข้ึน 
rest room  public toilet  หองนํ้า 
round trip  return journey  การเดินทางขากลับ 
schedule, timetable  timetable  ตารางเวลา 
sidewalk  pavement  ฟุตบาท 
sneakers  trainers รองเทาผาใบ 
spigot, faucet  tap (outdoors)  วาวลน้ํา 
stand in line  queue  เขาคิว 
stingy  mean (opposite of 

'generous')  
ข้ีเหนียว 

store, shop  shop  รานคา 
subway  underground  รถไฟใตดิน 
truck  van, lorry  รถบรรทุก 
trunk  boot (of a car)  กระบะทายรถ 
two weeks  fortnight, two weeks 2สัปดาห 
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vacation  holiday(s)  วันพักรอน 
windshield windscreen (on a car) กระจกหนารถ 
zipper zip ซิบ 

วลี กับ preposition และ particle ท่ีใช 
American British 

different from/than  different from/to  
check something (out)  check something  
do something over/again  do something again  
live on the street  live in the street  
on a team  in a team  
Monday through/to Friday Monday to Friday 

3 spelling 
คําจํานวนมากในที่ลงทายดวย -or ในแบบอเมริกัน จะลงดวย -our ในแบบ British English (เชน 
color/colour).  
สวนคําที่ลงทายดวย –er ในแบบอเมริกัน จะลงดวย –re ในแบบ  British English (เชน center / centre).  
คํากริยาที่ลงดวย –ize ในแบบอเมริกัน (เชน realize) อาจสะกดในแบบ British English เปน -is หรือ rise 
(ดูหัวขอ B020) 
ตัวสะกดที่แตกตาง ซ่ึงผมพบบอยคือ: 

American British 
aluminum  aluminium  
analyze  analyse  
catalog(ue)  catalogue  
center  centre  
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check  cheque (issued by a bank)  
color  colour  
defense  defence 
honor  honour  
jewelry  jewellery  
labor labour 
pajamas  pyjamas  
paralyze  paralyse  
practice  practice  
practice (verb)  program, programme 
realize  realise / realize 
theater  theatre  
tire tyre (on a wheel )  
trave(l)ler  traveller (ดูหัวขอ B022) 
whiskey(Scotch) whisky; (Irish) whiskey 

4 pronunciation 
อยาลืมภาษาอังกฤษมีเสียงสระและเสียงพยัญชนะมากกวาภาษาไทยนับสิบตัว ขณะที่เรามีโทนเสียงมากกวาเขาแค
สองโทน ฝรั่งเลียนเสียงภาษาไทยไดงายกวา คนไทยเลียนเสียงภาษาอังกฤษ 
ความแตกตางอันหนึ่งที่ไมมีในตํารา ก็คือ ชาวอเมริกันมักใสความรูสึกในโทนเสียงที่เปลงมากจนโอเวอร(ราวกับ
ดัดจริต แตฟงงาย) ชาวอังกฤษใสความรูสึกนอยจนโทนเสียงในประโยคไมคอยตางกัน(ผูดีมาก) สวนชาวแคเน
เดียนใสโทนเสียงกลาง ๆ ระหวางสองชาติ ตอไปนี้เปนความตางกันที่เปนหลักการ 
คําวาอังกฤษในที่นี้คือเสียงของคนลอนดอนเทานั้น คําวาอเมริกันคอืเสียงแบบนิวยอรค 
a  อเมริกัน ออกเสียงข้ึนจมูกมาก ๆ ตรงขามกับคนไทย 
b  อังกฤษมีสระมากกวาอเมริกัน 1 ตัว คือสระ ออ ส้ัน ในคําวา cot(ค็อด), dog(ด็อก), got(ก็อท), gone(ก็อน), 
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off(อ็อฟ), stop(สต็อพ), lost(ล็อสท) คนอเมริกันออก ออ ไมได เพราะเปนเสียงจากปากโดยตรงไมไชเสียงขึ้น
จมูก เขาจะออกเปนเสียงที่อยูระหวาง ออ กับ อา คําวา dog เขาจะใหเสียงที่อยูระหวางคําวา ด็อก กับ ดั้ก เมื่อเรา
ออกเสียง ด็อก ได ก็ใหออกเสียง ด็อก เต็มเสียงไดเลย 
c  สระ a อเมริกันออก แอ ขณะที่อังกฤษออก อา เชน คําวา fast, after อเมริกันออกเปน แฟสท แอฟเต็อ ขณะที่
ชาวลอนดอนออกเปน ฟาสท อาฟเต็อ 
d  สระในคําวา home, go อังกฤษออกเปนสระ โฮม โก ชัดเจน ขณะที่อเมริกัน ออกเปน โฮม อม เฮา และ โก 
อม เกา ไมตองตกใจใหออกสระ โอ เพราะมันงายสําหรับคนไทยเรา 
e  คําวา car turn offer ชาวลอนดอน ไมออกเสียง r แตชาวอเมริกันออกเสียง r ดวย 
f  ในบางสําเนียงของอเมริกัน t และ d ออกเสียงเบามากและคลายกัน จนคุณอาจแยกไมออกระหวาง writer(ไร
เต็อ) กับ rider(ไรเด็อ) นี่เปนอีกขอท่ีหามเลียนแบบ 
g  คําวา new อเมริกันออกเปน นูว อังกฤษออกเปน นิว 
Enthusiastic  อินธูวเศ็อแอสติค  อินธิ้วเศ็อแอสติค 
Duty  ดูวติ/ดิ ด๊ิวติ 
Tune  ทูวน  ทิวน 
illuminate  อิลูมเม็อเนท  อิลิ้วเม็อเนท 

h  คําวา missile อเมริกันออก มิ้ซไซล (“ล” ออกเสียง เอิล เบา ๆ ) อังกฤษออกเปน มิ้ซซิล 
fertile  เฟอไทล  เฟอทิล 
reptile  เรพไทล  เรพทิล 
senile  ซี้ไนล  ซี้นิล 
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I  คําวา secretary อเมริกันออก ซีเ้คร็ดเท็อร่ี อังกฤษอานรวบเปน ซีเ้คร็ดทร่ี ดังนั้นคําที่ลงดวย _ary, _ery 
และ _ory อเมริกันอานยาว ขณะที่อังกฤษอานรวบ 
J  คําวา thorough อเมริกันออกเปน ฏโร อังกฤษออก ฏเร็อ  
borough  บโร  บเร็อ 

k  คําที่มาจากภาษาฝร่ังเศส เนนเสียงตางกัน 
 pate  แพเต  แพเตะ 
 ballet  แบลเล  แบลเล 

B037 ภาษาพาดหัวขาว 
ภาษาอังกฤษมีวิธเีขียนยอที่เกงมากภาษาหน่ึงของโลก (ผมวาจะเปนรองก็แตภาษาจีน) คือเขียนไดส้ันมาก จนคน
ตางชาติอานไมรูเ ร่ืองก็เปนได บทนี้ผมไมไดสอนวิธีเขียนพาดหัวขาว (เขียนพาดหัวขาวภาษาอังกฤษเปนเร่ืองที่
ยาก แมแตฝร่ังเองก็ตาม แคทําความเขาใจไดก็เกงแลว) ดังนั้นทีจ่ะสอนคือ วิธีทําความเขาใจกบัพาดหัวขาว ซ่ึงยาก
กวาเนื้อขาวมาก คุณตองทําความเขาใจกับขอสังเกตเหลานีป้ระกอบ 

1 เขาใชภาษาพิเศษ 
headlines เปนการใชภาษาแบบพิเศษ เชน RUSSIAN WOMAN LANDS ON MOON ไมตองแปลกใจ ถา
คุณอานพาดหัวขาวแลวไมเขาใจ เพราะการพาดหัวขาวของหนังสือพิมพภาษาอังกฤษนั้น เขาใจยากกวาภาษาอื่น ๆ 
มาก เหตุผลก็คือ เขามีรูปแบบเฉพาะ มีไวยากรณพิเศษ ละคําที่ไมสําคัญ สังเกต เขาจะเขียนดวยตัวพิมพใหญ เพื่อ
ส่ือวาอยามาถือสาเร่ืองไวยากรณ มีคนไทยจํานวนหน่ึง ที่เขียนจดหมายภาษาอังกฤษดวยตัวพิมพใหญทั้งหมด โดย
ที่เขาใจวาฝร่ังจะไดไมถือสาเร่ืองไวยากรณ เปนความเขาใจที่ผิด และไมสุภาพอยางย่ิง ฝร่ังอาจใชตัวพิมพใหญใน
ภาษาแบบแสดง Sub-title เชนพากยภาพยนต แปลจากภาษาอ่ืน อันนี้ถือวาปกติ เพราะภาษาพูด มนัไมมีประโยค
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แนแนอน แตภาษาเขียน การเขียนดวยตัวพิมพใหญทั้งประโยคคือ การตะโกน หรือเนนขอความ  

2 ไวยากรณท่ีนาสังเกตไว และเทคนคิการอาน 
a Headlines มักไมมีกริยา มักมีแควลี ทีเ่ปนคํานาม 

• MORE WAGE CUTS 
• HOLIDAY HOTEL DEATH 
• EXETER MAN’S DOUBLE MARRIAGE BID 

b Headlines มักใชนามขยายนาม แมวาคําดังกลาวจะหนาที่เปนกรยิา หรอืกรรมก็ตาม 
• FURNITURE FACTORYPAY CUT ROW  

เทคนิคการอานก็คือ ใหอานจากหลังมาหนา เชน FURNITURE FACTORY PAY CUT ROW มองไปที่ a 
ROW (ขอขัดแยง=disagreement) เก่ียวกับ a CUT (การตัด=reduction) ในการ PAY (จายเงิน) ของ a 
FACTORY (โรงงาน) ที่ผลิต FURNITURE 
c Headlines มักละ article และ verb be 

• SHAKESPEARE  PLAY IMMORAL, SAYS HEADMASTER 
• WOMAN WALKS ON MOON 

d Headlines, ใชแต simple tense ไมมี progressive หรือ perfect 
เขาให simple present กับทั้งปจจบุันและอดีต 

• BLIND GIRL CLIMES EVEREST (= . . . has climbed . . .) 
• STUDENTS FIGHT FOR COURSE CHANGES (= . . . Are fighting.. . .)  

เขาอาจใชรูป present progressive, โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการเปล่ียน แตจะละ be 
• CANADA GETTING WARMER, SAY SCIENTISTS TRADE FIGURES 

IMPROVING 
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e คําบางคําใชเปนทั้ง คํานามและกริยา, จะไมมีโครงสรางประโยคใหเห็นเลย ตองเดาเอา 
ลองเปรียบเทียบ: 

• US CUTS AID TO THIRD WORLD  
= คือ The US reduces its help . . . สังเกตไววา CUTS เปนกริยา, AID เปนนาม 

• AID CUTS ROW  
= มีความขัดแยง(ROW) เก่ียวกับการลด(reduction) ความชวยเหลือ(aid) ขอนี ้AID และ CUTS ตางเปน
คํานาม 
แบบตอไปน้ี จะไมมีโครงสรางประโยคใหเห็นเลย ตองใชเทคนิคการเดา ซ่ึงผมจะบอกตอไป 

• CUTS AID REBELS 
คนไทยมักเขาใจเปน ตัดความชวยเหลือกบฎ ซ่ึงผิด แทจริงแลว มันมาจาก CUTS AID AID REBELS 
=การลดลง (CUTS=reduction) ของ aid (ความชวยเหลือแกประชาชน) เทากับไปสงเสริมหรือชวยเหลือ
(AID) แกพวกกบฎ(REBELS) ขอนี้ CUTS เปนคํานาม, AID มาจาก AID AID เปนตัวแรกเปนนาม ตัวที่
สองเปนกริยา 
ตัวอยางหลังน้ี ช้ีใหเห็นวา ถาคุณไมมีครูภาษาอังกฤษที่ดีแลว คุณจะเขาใจขาวพาดขาวผิดไดงาย ๆ ผมจึง
จําเปนตองสอน 
f Headlines ใช infinitive กับเหตุการณอนาคต 
to หมายถึง will 

• PM TO VISIT AUSTRALIA (นายกฯจะไปเยือน AUSTRALIA) 
• HOSPITALS TO TAKE FEWER PATIENTS (โรงพยาบาลจะรับผูปวยไดนอยลง) 

for หมายถึง should ใชกับแผนการณในอนาคต 
• TROOPS FOR GLASGOW? (= Are soldiers going to be sent to Glasgow?) 
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g ในโครงสรางแบบถูกกระทาํ เขาละกรยิาชวย be 
ในโครงสรางแบบถูกกระทํา เขาละกริยาชวย be คือเหลือแต past participle (ชอง 3) 

• MURDER HUNT: MAN HELD (= . . . a man is being held by police.) 
• SIX KILLED IN EXPLOSION (= Six people have been killed . . .) 

ระวัง! รูปกริยาพวก held, attacked มักเปน past participle ในแงถูกกระทํา, ไมใช past tense (ไมมีคอยมี 
past tense ในพาดหัวขาว) ลองเปรียบเทียบ : 

• AID ROW: PRESIDENT ATTACKED (= . . . the President has been attacked. 
ประธานาธิบดี ถูกโจมตี) 

• AID ROW: PRESIDENT ATTACKS CRITICS (= . . . the President has attacked 
his critics. ประธานาธิบดีสวนกลับคําวิจารณ) 

• BOY FOUND SAFE (= The missing boy has been found safe. เด็กถูกพบและ
ปลอดภัย) 

• BOY FINDS SAFE (= A boy has found a safe. เด็กเอาตัวไดอยางปลอดภัย) 
h เขาใช เครื่องหมาย เพื่อยอใหสั้นลงไปอีก 
colon (:) แยกระหวางหัวเร่ือง กับขาวเพิ่มเติม 

• STRIKES: PM TO ACT (เร่ืองนัดหยุดงาน นายกฯจะลงมาจัดการเอง) 
• MOTORWAY CRASH: DEATH TOLL RISES (เร่ืองอุบัติเหตุบนทางดวน มีการตาย
เพ่ิมขึ้นอีก) 

สําหรับ quotation marks ('. . .') ใชกับคําเลาลือ หรือขาวที่ไมเปนทางการ 
• CRASH DRIVER ‘HAD BEEN DRINKING’ 

สวน question mark (?) ใชกับส่ิงที่ยังไมแนนอน 
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• CRISIS OVER BY SEPTEMBER? 
� สําหรับรูปแบบอ่ืน ๆ  ของไวยากรณแบบพิเศษน้ี, ดูหัวขอ B061 

3 ศัพทขาว 177 ตัวท่ีนาจดจําท่ีสุด 
เขาใชคําส้ัน ๆ เพ่ือลดพ้ืนที ่ดังนั้นจึงมีการสรางคําพิเศษส้ัน  ๆข้ึนมา เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว เชน curb, แทนคํา
วา restrict หรือ ‘restriction', ใหความหมายพิเศษในคําที่มีอยูแลว เชน bid, ใหแปลวา 'attempt' และอาจมี
การใชศัพทบางคําเพ่ือใหดูตื่นตาต่ืนใจ เชน blaze (ซ่ึงปกติเรามักนึกถึง 'big fire') แตเขาจะใชแทน fire ทั้งเล็ก
และใหญ 
ในบทนีผ้มไดรวบรวมคําที่พบบอย ๆ ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ รวมถึง The Bangkok Post, The Nation 
แมแตใน The Student Weekly ผมมีกวา 500 ตัว คัดใหเหลือแคเปน 177 ตัวที่นาจดจําที่สุด มีดังนี้ (อยากรู
มากกวานี้ ใหไปดูจากดิกชันนารีของผม) 
act =take action; do something 

• FOOD CRISIS: GOVERNMENT TO ACT  
aid =military หรือ financial help; to help 

• MORE AID FOR POOR COUNTRIES 
• UNIONS AID HOSPITAL STRIKERS  

alert =alarm, warning 
• FLOOD ALERT ON EAST COAST  

allege =make an accusation 
• WOMAN ALLEGES UNFAIR TREATMENT  

appear =appear in court accused ของ crime 
• MP TO APPEAR ON DRUGS CHARGES  

axe =abolish, close down; abolition, closure 
• COUNTRY BUS SER VICES AXED 
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• SMALL SCHOOLS FACE AXE 
back =support 

• AMERICA BACKS BRITISH PEACE MOVE  
ban =forbid, refuse to allow something; prohibition 

• CHINA BANS US IMPORTS 
• NE W BAN ON DEMONS TRA TIONS 

bar =refuse / refusal to allow entry 
• HOTEL BARS FOOTBALL FANS 
• NEW BAR ON IMMIGRANTS  

bid =attempt 
• JAPANESE WOMEN IN NEW EVEREST BID 

blast =explosion; criticise violently 
• BLAST AT PALACE 
• PM BLASTS EC  

blaze =fire 
• SIX DIE IN HOTEL BLAZE  

block =stop, delay 
• TORIES BLOCK TEACHERS PAYDEAL  

blow =bad news; discouragement; unfortunate happening 
• SMITH ILL: BLOW TO WORLD CUP HOPES  

bolster =give support / encouragement to 
• EXPORT FIG ARES BOLSTER CITY CONFIDENCE 

bond =political / business association 
• INDIA CUTS TRADE BONDS WITH PAKISTAN  

boom =big increase; prosperous period 
• SPENDING BOOM OVER, SAYS MINISTER  

boost =encouragement); to increase; an increase 
• GOVERNMENT PLAN TO BOOST EXPORTS 
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brink =edge (of disaster) 

• WORLD ON BRINK OF WAR 
call (for) =demand/appeal (for) 

• CALL FOR STRIKE TALKS 
• HOSPITAL ROW: MP CALLS FOR ENQUIRY  

campaign =organized effort to achieve social หรือ political result 
• MP LA UNCHES CAMPAIGN FOR PRISON REFORM  

cash =money 
• MORE CASH NEEDED FOR SCHOOLS  

charge =accusation (by police) 
• THREE MEN HELD ON BOMB CHARGE  

chop =abolition, closure 
• 300 BANK BRANCHES FACE CHOP  

claim =(make) a statement that something is true (ใชเมื่อตกลงกันไมได) 
pay claim =demand for higher wages 

• SCIENTIST CLAIMS CANCER BREAKTHROUGH 
• RACISM CLAIM IN NAVY 
• TEACHERS PAY CLAIM REJECTED  

clamp down on =deal firmly with (usually something illegal) 
• POLICE TO CLAMP DOWN ON SPEEDING  

clash =quarrel, fight (คํานาม หรือกริยา) 
• STUDENTS CLASH WITH POLICE  

clear =find innocent 
• DOCTOR CLEARED OF DRUGS CHARGE 

Commons =the House of Commons (in Parliament) 
• MINISTERS IN COMMONS CLASH OVER HOUSING  

con =swindle 
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• TEENAGERS CON WIDOW OUT OF LIFE SAVINGS 
crackdown =firm application of the law 

• GOVERNMENT PROMISES CRACKDOWN ON DRUGS DEALERS  
crash =financial failure 

• BANK CRASH THREATENS TO BRING DOWN GOVERNMENT  
curb =restrict; restriction 

• NEW PRICE CURBS  
cut =reduce; reduction 

• BRITAIN CUTS OVERSEAS AID 
• NEW HEALTH SERVICE CUTS  

cutback =reduction(usually financial) 
• TEACHERS SLAM SCHOOL CUTBACKS 

dash =(make) quick journey 
• PM IN DASH TO BLAST HOSPITAL  

deadlock =disagreement that cannot be solved 
• DEADLOCK IN PEACE TALKS  

deal =agreement, bargain 
• TEACHERS REJECT NEW PAY DEAL  

demo =demonstration 
• 30 ARRESTED IN ANTI - TAX DEMO  

dole =unemployment pay 
• DOLE QUEUES LENGTHEN  

drama =dramatic event; tense situation 
• PRINCE IN AIRPORT DRAMA  

drive =united effort 
• DRIVE TO SAVE WATER 

drop =give up, get rid of; fall (คํานาม) 
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• GOVERNMENT TO DROP CHILD LABOUR PLAN 
• BIG DROP IN INDUSTRIAL INVESTMENT  

due =expected to arrive 
• QUEEN DUE IN BERLIN TODAY 

EC =The European Community 
• EC TRADE MINISTERS TO MEET  

edge =move gradually 
• WORLD EDGES TOWARDS WAR  

envoy =ambassador 
• FRENCH ENVOY DISAPPEARS 

face =be threatened by 
• HOSPITALS FACE MORE CUTS 
• STRIKERS FACE SACK  

feud =long-lasting quarrel หรือ dispute 
• FAMILY FEUD EXPLODES INTO VIOLENCE: SIX HEL 

 find =something that is found 
• BEACH FIND MAYBE BONES OF UNKNOWN DINOSAUR  

firm =determined not to change 
• PM FIRM ON TAX LEVELS 

flak =heavy criticism 
• GOVERNMENT FACES FLAK OVER VAT  

flare =begin violently 
• RIOTS FLARE IN ULSTER 

foil =prevent somebody from succeeding 
• TWELVE-YEAR-OLD FOILS BANK RAIDERS  

fraud =swindle, deceit 
• JAIL FOR TICKET FRAUD MEN 

freeze =keep(ing) prices etc at their present level; block (ing) a bank account 
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• MINISTER WANTS TWO-YEAR pay FREEZE 
• DRUG PROFITS FROZEN 

gag =censor(ship), prevent(ion) from speaking 
• AFRICAN PRESIDENT ACTS TO GAG PRESS  

gems =jewels 
• $2M GEMS STOLEN  

go =resign; be lost, disappear 
• PM TO GO? 
• 4,000 JOBS TO GO IN NORTH  

go for =be sold for 
• PICASSO DRA WING GOES FOR ?sM  

go-ahead =approval 
• SCOTTISH ROAD PLAN GETS GO-AHEAD 

grab =take violently 
• GERMANS GRAB SHARES IN BRITISH COMPANIES  

grip =control; hold tightly 
• REBELS TIGHTEN GRRP ON SOUTH 
• COLD WAVE GRIPS COUNTRY  

gun down =shoot 
• TERRORISTS GUN DOWN PRIEST 

hail =welcome, praise 
• PM HAILS PEACE PLAN  

halt stop 
• CAR PLANT TO HALT PRODUCTION  

haul =amount stolen in robbery, หรือ seized by police หรือ customs 
• TRAINROBBERY: BIG GOLD HAUL 
• RECORD DRUGS HAUL ATAIRPORT  
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head =lead; leader 

• PM TO HEAD TRADE MISSION 
• COMMONWEALTH HEADS TO MEET IN OTTAWA 

 head for =move towards 
• ECONOMY HEADING FOR DISASTER, EXPERTS WARN  

hike (US) =rise in costs, prices etc 
• INTEREST HIKE WILL HIT BUSINESS  

hit =effect badly 
• SNOWSTORMS HIT TRANSPORT 

 hit out at =attack (with words) 
• PM HITS OUT AT CRITICS  

hitch =problem that causes delay 
• LAST - MINUTE HITCH DELA YS SA TEL LITE LA UNCH  

hold =arrest; keep under arrest 
• POLICE HOLD TERROR SUSPECT 
• MAN HELD AFTER STATION BLAST 

in (the) red =in debt; making a financial loss 
• BRITISH STEEL IN RED 

jail =prison 
• JAIL FOR PEACE MARCHERS  

jobless =unemployed (people) 
• THREE MILLION JOBLESS BY APRIL ? 

key =important, vital 
• KEY WITNESS VANISHES 

landslide =victory by large majority in election. 
• LANDSLIDE FOR SCOTTISH NA TIONALISTS  

lash =criticise violently 
• BISHOP LASHES TV SEX AND VIOLENCE 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

launch =send (satellite etc) into space; begin (campaign etc); put (new product) on market 
• SPACE TELESCOPE LAUNCH DELAYED 
• ENVIRONMENT MINISTER LAUNCHES CAMPAIGN FOR CLEANER 

BEACHES 
• BRITISH FIRM LAUNCHES THROW-AWAY CHAIRS  

lead =clue(in police enquiry) 
• NEW LEAD IN PHONEBOX MURDER CASE  

leak =unofficial publication of secret information 
• PM FURIOUS OVER TAX PLAN LEAKS  

leap =big increase 
• LEAP IN IMPORTS  

life =imprisonment ‘for life' 
• LIFE FOR AXE MURDERER 

link =connection, contact 
• NEW TRADE LINKS WITH PERU 

loom =threaten to happen 
• VAT ON FOOD: NEW ROW LOOMS  

Lords =the House of Lords (in Parliament) 
• LORDS VOTE ON DOG REGISTRATION 

mar =spoil 
• CROWD VIOLENCE MARS CUP FINAL  

mercy =intended to save lives 
• DOCTOR IN MERCY DASH TO EVEREST  

mission =delegation (official group sent to conference etc) 
• SHOTS FIRED AT UN MISSION  

mob =angry crowd; organized crime / Mafia (US) 
• MOBS RAMPAGE THROUGH CITY STREETS 
• MOB LEADERS HELD  
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move =step towards a particular result (often political) 

• MOVE TO BOOST TRADE LINKS WITH JAPAN  
MP =Member of Parliament (ส.ส.) 

• MP DENIES DRUGS CHARGE 
nail =force somebody to admit the truth 

• MP NAILS MINISTER ON PIT CLOSURE PLANS  
net =win, capture 

• TWO SISTERS NET $3M IN POOLS WIN 
odds =chances, probability 

• JONES RE-ELECTED AGAINST THE ODDS  
on =about, on the subject of, concerning 

• NEWMOVE ON PENSIONS  
opt(for) =choose 

• WALES OPTS FOR INDEPENDENCE  
oust =drive out, replace 

• MODERATES OUSTED IN UNION ELECTIONS 
out to =intending to 

• SCOTS NATIONALISTS OUT TO CAPTURE MASS VOTE  
over =about, on the subject of, because of 

• ROW OVER AID CUTS 
pact =agreement 

• DEFENCE PACT RUNS INTO TROUBLE  
pay =wages 

• TRANSPORT PAY TALKS BREAK DOWN  
PC =police constable 

• PC SHOT IN BANK RAID 
peak =high point 

• BANK LENDING HITS NEW PEAK  
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peer =lord; Member of the House of Lords 
• PEERS REJECT GOVERNMENT WAGE-FREEZE PLAN  

peg =hold (prices etc) at present level 
• BANKS PEG INTERES T RA TES  

peril =danger 
• FLOOD PERIL IN THAMES VALLEY  

pit =coal mine 
• THREAT OF MORE PIT CLOSURES  

plant =factory 
• STEEL PLANT BLAZE  

plea =call for help 
• BIG RESPONSE TO PLEA FOR FLOOD AID  

pledge =promise 
• GOVERNMENT GIVES PLEDGE ONJOBLESS 

PM =Prime Minister 
• EGG THROWN AT PM  

poll =election; public opinion survey 
• TORIES AHEAD IN POLLS 

pools =football pools: a form of gambling in which people guess the results of football 
matches 

• SISTERS SHARE BIG POOLS WIN  
premier =head of government 

• GREEK PREMIER TO VISIT UK  
press =the newspapers 

• BID TO GAG PRESS OVER DEFENCE SPENDING 
press (for) =urge, encourage, ask for urgently 

• MINISTER PRESSED TO ACT ON HOUSING 
• OPPOSITION PRESS FOR ENQUIRY ONAIR CRASHES  
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probe =investigation; investigate 

• CALL FOR STUDENT DRUGS PROBE 
• POLICE PROBE RACING SCANDAL  

pull out =withdraw; pull-out =withdrawal 
• US PULLS OUT OFARMS TALKS 
• CHURCH CALLS FOR BRITISH PULL-OUT FROM ULSTER  

push (for) =ask for, encourage 
• SCHOOLS PUSH FOR MORE CASH 

quake =earthquake 
• HOUSES DAMAGED IN WELSH QUAKE  

quit =resign, leave 
• CHURCH LEADER QUITS 
• MINISTER TO QUIT GOVERNMENT  

quiz =question (verb) 
• POLICE QUIZ MILLIONAIRE SUPERMARKET BOSS 

raid =enter and search; attack (คํานาม and verb), rob, robbery 
• POLICE RAID DUCHESS’S FLAT 
• BIG GEMS RAID 

rampage =riot 
• FOOTBALL FANS RAMPAGE THROUGH SEASIDE TOWNS  

rap =criticise 
• DOCTORS RAP NEW MINISTRY PLANS  

record =bigger than ever before 
• RECORD LOSS  
• MISSING ENVOY RIDDLE: WOMAN HELD 

 rift =division, disagreement 
• LABOUR RIFT OVER DEFENCE POLICY  

rock =shock, shake 
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• BANK SEX SCANDAL ROCKS CITY 
• IRELAND ROCKED BY QUAKE  

row =noisy disagreement, quarrel 
• NEW ROW OVER PENSION CUTS  

rule out =reject the possibility of 
• PM RULES OUT A UTUMN ELECTION 

sack =dismiss(al) from job 
• STRIKING POSTMEN FACE SACK  

saga =long-running news story 
• NEW REVELATIONS IN BANK SEX SAGA  

scare =public alarm, alarming rum our 
• TYPHOID SCARE IN SOUTHWEST  

scrap =throw out (as useless) 
• GOVERNMENT SCRAPS NEW ROAD PLANS 

 seek =look for 
• POLICE SEEK WITNESS TO KILLING 

seize =take (โดยเฉพาะin police and customs searches) 
• POLICE SEIZE ARMS AFTER CAR CHASE 
• $30M DRUGS SEIZED AT AIRPORT 

set to =ready to; about to 
• INTEREST RATES SET TO RISE  

shed =get rid of 
• BRITISH RAIL TO SHED 5, 000 JOBS  

slam =criticise violently 
• BISHOP SLAMS DEFENCE POLICY  

slash =cut, reduce drastically 
• GO VERNMENT TO SLASH HEAL TH EXPENDITURE 
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 slate =criticise 

• PM SLATES BISHOP  
slay (US) =murder 

• FREEWAYKILLER SLAYS SIX  
slump =fall (economic) 

• EXPORTS SLUMP 
• CITY FEARS NEW SLUMP  

snatch =rob, robbery 
• BIG WAGES SNATCH IN WEST END  

soar =rise dramatically 
• IMPORTS SOAR FOR THIRD MONTH  

spark =cause to start 
• REFEREE S DECISION SPARKS RIOT  

split =disagreement 
• CABINET SPLIT ON PRICES POLICY 

 spree =wild spending expedition 
• BUS DRIVER SPENDS $30,000 IN THREE-DAY CREDIT CARD SPREE  

stake =financial interest 
• JAPANESE BUY STAKE IN BRITISH AIR WAYS  

storm =angry public disagreement 
• STORM OVER NEW STRIKE LAW  

storm out of =leave angrily 
• TEA CHERS LEADERS STORM OUT OF MEETING 

 stun =surprise, shock 
• JOBLESS FIGURES STUN CITY 

 surge =sudden increase; rise suddenly 
• SURGE IN JOBLESS FIGURES 

 swap =exchange 
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• HEART SWAP BOYBETTER 
 sway =persuade 

• HOSPITAL PROTEST SWAYS MINISTERS  
switch =to change; a change 

• DEFENCE POLICY SWITCH  
swoop =to raid; a police raid 

• POLICE IN DA WN SWOOP ON DRUGS GANG 
threat =danger 

• TEACHERS STRIKE THREAT  
toll =number killed 

• QUAKE TOLL MA Y BE 5, 000 
top (adj) =senior, most important 

• TOP BANKER KIDNAPPED 
 top (verb) =exceed 

• IMPORTS TOP LAST YEAR S FIGURES  
Tory =Conservative 

• VICTORY FOR TORY MODERATES  
trio =three people 

• JAILBREAK TRIO RECAPTURED  
troops =soldiers 

• MORE TROOPS FOR BORDER AREA 
UK =The United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) 

• EC CRITICISES UK JAIL CONDITIONS  
Ulster =Northern Ireland 

• PM IN SECRET TRIP TO ULSTER  
UN =The United Nations 

• UN IN RED: CANNOT BALANCE BUDGET  
urge =encourage 
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• GOVERNMENT URGED TO ACT ON POLLUTION 

US =The United States of America 
• US URGED TO PULL OUT OF ARMS DEAL 

VAT =value added tax 
• NEXT, VAT ON BABY FOOD?  

vow =promise 
• EXILED PRESIDENT VOWS TO RETURN 

walk out =leave in protest 
• CAR WORKERS WALK OUT OVER WAGE FREEZE  

wed =marry 
• BISHOP TO WED ACTRESS 

 
 
 
 

B038 ภาษาสแลง 
1 สแลงคืออะไร ? 
'Slang' เปนสํานวนที่ไมเปนทางการ, ใชกันในกลุม หรือทองถ่ินเทานั้น โดยใชกับคนที่รูจักกันดี เชน  

• See you down at the boozer. (pub)  
• He's a real peat. (fool) 
• OK, let's shove of I: (go )  
• Wait a minute – my shoelace has bust. (broken) 

ฝร่ังไมเอาสแลงมาเขียน และถือวาเปนการไมใหเกียรติกัน เมื่อเอาไปใชกับคนไมรูจัก 
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2 ใชสแลงเพ่ือ บอกความรูสึกอึดอัดใจ  
วัยรุนชอบใชสแลงเพราะเปนวัยท่ีอึดอัดใจมากกวาวัยอื่น ๆ ตองการใหสะใจในคําพูดของตน โดยเฉพาะนํามาใช
ในเรื่อง sex, family และ emotional relationship, drink, drug, conflict ระหวางกลุม, work, physical 
และ mental illness, death ตัวอยางตอไปนี้ เปนสแลงที่คอนขางกวาง และอาจกลายเปน idiom ก็ไดในอนาคต 

• She's got tits/boobs like ripe melons. (tits/boobs=breasts เธอมีเตาหยั่งกับ
แตงโมสุก) 

• I spent the weekend at my gran's. (grandmother's)  
• God, we got smashed last night (drunk) 
• Prods out! (Protestants) 
• Can you get that sitrep to the MD by five? (situation report; Managing 

Director)  
• I've got some sort of bug (illness)  
• He's lost his marbles. (gone mad)  
• When I kick the bucket, I want you all to have a big party. (die)  

ฝรั่งที่เปนผูใหญก็ชอบใช slang ในคําส่ัง เพ่ือใหสะใจในคําพูด  
• Shut your job! (mouth) 
• Kill the wags! (coloured people คือคนที่ผิวไมขาว) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ คําหยาบ หรือตองหาม, ดูหัวขอ B040 

3 สแลงของคนในกลุม 
สแลงที่วา long time no see เกิดจากพวกคนจีนอพยพในอเมริกา ท่ีใชไวยากรณไมถูก แตฝรั่งเองก็เห็นวาส้ันดี 
เลยเอามาพูดบาง เปนสแลง และปจจุบันใชกันทั่วไป จนเปน idiom ไปแลว 
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B039 ภาษาสํานวนและโวหาร 
1 idiom=สํานวนโวหาร 
เรื่องงู ๆ ปลา ๆ ไมไดแปลวา เรื่องงูกับปลา แตหมายถึง เล็ก ๆ นอย ๆ ฝรั่งก็มีสํานวนโวหารพวกนี้ เชนกัน และมี
แนวโนมวา คนมีการศึกษาสูงจะชอบใช ชอบพูด ชอบเขียน (ตรงขามกับคนไรการศึกษาที่ชอบพูดสแลง) เชน 
turn up (หมุนข้ึน แปลวา มาถึง 'arrive'), break even (เหตุการณเบรค แปลวา เทาทุน 'make neither a 
profit nor a loss') หรือ a can of worms (กระปองหนอน แปลวา ปญหาซับซอน 'a complicated 
problem') ส่ิงเหลานี้เวลาแปล หามไปแปลตามตัวอักษร ตองแปลจากความหมายจากภาพที่เกิดในหัวเมื่อไดยิน 
แตเวลาเรียน idiom คุณตองแปลตามตัวอักษรกอน เพื่อนึกภาพ ถารูท่ีมาของ idiomไดยิ่งดี ทําใหจํางาย ทุก 
idiom มีท่ีมา เพียงแตจะรูหรือไม เทานั้น ฝรั่งเองก็ไมรู เชนเดียวกับ ท่ีคุณอาจไมรูวา ทําไมเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ จึง
ไปเกี่ยวอะไร งู และปลาดวย 
ระลึกไวเสมอวา ถาอยากใหฝรั่งเขาใจวาภาษาอังกฤษของคุณดีเลิศ (เวลาสัมภาษณงาน) พยายามใช idiom ใหมาก
ท่ีสุด อยาไปพูดแบบศัพทธรรมดา และหามพูดสแลงหรือภาษาขางถนนเปนเด็ดขาด เชน Yep!(=yes, right), 
the guy(=the gentleman), Man! (=excuses me, you, hello etc.) 

2 กริยากับ particle/preposition 
สังเกตวาคํากริยาส้ัน ๆ เชน bring, come, do, get, give, go, have, keep, make, put, และ take มักใชกับ 
preposition หรือ adverb particle (เชน on, off; up, away) เพ่ือทําเปน two-word verb นักไวยากรณ
เรียกวา 'prepositional verb’ หรือ ‘phrasal verb', และโดยมากมักเปนสํานวนดวย 

• Can you look after the cats while I'm away?  
• She just doesn't know how to bring up child rent  
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• I gave up chemistry because I didn't like it.  
ฝรั่งมักใช two-word verb ในรูแบบที่ไมเปนทางการ ท้ังพูดและเขียน ลองเปรียบเทียบ: 

• What time are you planning to turn up? (ไมเปนทางการ) Please let us know 
when you plan to arrive. (ทางการ) 

• Just keep on till you get to the crossroads. (ไมเปนทางการ) Continue as 
far as the crossroads. (ทางการ) 

� สําหรับ รายละเอียดของ phrasal และ prepositional verb, ดูหัวขอ A022  

� สําหรับความแตกตางของ preposition และ adverb particle, ดูหัวขอ A047 

3 collocation (ผูแก-คนอวุโส) 
ในภาษาไทย คําวิเศษณบางตัว ไปกับคํานามบางตัวเทานั้น เชน “อวุโส” มักไปกับคําวา “ผู” เปน “ผูอวุโส” คํา
วา”แก” มักไปกับคําวา ”คน” เปน “คนแก” ไมเห็นมีใครพูด “คนอวุโส หรือ ผูแก” 
ฝรั่งก็มีลักษณะนี้เชนกัน เขามี a burning desire (ความปรารถนาที่เผาผลาญอยู) หรือ a blazing row (แถวที่
ลุกเปนไฟ), ไมมีใครผูวา a blazing desire และ a burning row. ฝรั่งพูดวา a heavy smoker (ผูสูบบุหรี่จัด) 
และ a devoted friend (เพื่อนที่หนักแนน), ไมใช a devoted smoker (ผูสูบบุหรี่ท่ีหนักแนน) a heavy friend 
(เพื่อนจัด) คําพูดเหลานี้ก็ถือวาเปน การเลนสํานวนดวยเชนกันคนที่สูบบุหรี่ อาจขยายไดหลายแบบ เชนสูบจัด สูบ
หนัก สูบมาก สูบบอย แตไมใชสูบหนักแนน ดิกชันนารีเลมใหญของผมจะมีตัวอยาง เพื่อใหคุณไมใหไปเขียนหรือ
พูดอะไรแปลก ๆ แบบขางตน แมวาฝรั่งจะเขาใจ แตเขาอาจมองวาคุณเปนพวกไรการศึกษา โดยเฉพาะชาว
อเมริกัน 80% ของเด็กอเมริกันเขาใจวา ตนเปนประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก แคนาดาเปนรัฐหนึ่งของประเทศ 
ท้ัง ๆ ท่ีตนเองเปนประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอเมริกาเหนือ ในอเมริกาเหนือถือวามี 2 ประเทศคือ แคนาดากับ
สหรัฐอเมริกา เวลาอเมริกันพูดวา NA (North America) หมายถึง อเมริกากับแคนาดาเทานั้น (ไมนับญาติกับ
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แมกซิโก) 
ตัวอยางที่เจอบอยคือ 

• a crashing bore (ไมใช a crashing nuisance) 
• a golden opportunity (ไมใช a golden chance) 
• change one's mind (ไมใช change one's thoughts) 
• Thanks a lot. (ไมใช Thankyou a lot) 
• slightly annoyed (ไมใช slightly interesting) 

4 เหมาะกับเทศะ จะล่ืนห ู
คําบางคําใหแทนกันไดก็จริง แตไมควรใชในบางสถานการณ เชน ในปมน้ํามัน คนไทยพูดวา “นอง ๆ ชวยเช็ค
น้ํามันเครื่องใหพ่ีหนอยซิ” ไมใช “กรุณาตรวจสอบน้ํามันจักรใหขาพเจาดวยเถอะครับ” เด็กปมก็คงเขาใจวาคุณ
ตองมีอาชีพเปน ลิเก แน ๆ เลย (สวนกลับวา พี่มาจากคณะไหนครับ) ตัวอยางที่เจอบอยคือ 

• Could you check the oil? (ลื่นหูกวา Could you inspect the oil? Could you see 
how much oil there is in the engine?) 

• Is it a direct flight or do I have to change? (ลื่นหูกวา Does the plane go 
straight there or do I have to get another one?) 

• Sorry I kept you waiting. (ลื่นหูกวา Sorry I made you wait.) 
• Could I reserve a table for three for eight o'clock? (ลื่นหูกวา Could you 

keep me a table for three persons for eight o'clock?) 
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5 การเรียน idiom 
คนไทยฟงฝรั่งพูดกันไมรูเรื่อง50%มาจากไมรูคําศพัท 30% มาจากไมรู idiom เรียกวา แปลไดหมดทุกคํา แตฟง
ไมออก เหมือนฝรั่งที่ไดยินคําวา งู ๆ ปลา ๆ นึกวาเรากําลัง พูดเรื่องสัตวน้ํา ขอสอบ TOEFL ชอบออก idiom 
มากในการฟง เด็กไทยทําไมได เพราะไมมีการสอน idiom ในหองเรียน ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งที่ครูสอน
ภาษาอังกฤษไมเห็นความสําคัญของ idiom จึงไมตองสงสัยเลยวา ครูสอนภาษาอังกฤษหลายคน ก็ฟงฝรั่งพูดไมรู
เรื่อง ตอใหเปดดิกชันนารีแปลเปนคํา ๆ ไดหมดทุกคํา ก็แปลทั้งประโยคไมออก (ยกเวนไปเปดดิกชันนารีของผม 
ฮา…) 

� สําหรับภาษาทางการและไมเปนทางการ, ดูหัวขอ B033 

B040 ภาษาหยาบ และคําตองหาม 
1 ทําไมตองสอน คําตองหาม 
ทุกภาษา มีคําบางคําในดิกชันนารีท่ีดูเหมือนไมมีพิษ มีภัย แตถาใชไมถูกบริบท ก็เปนอันตราย หรือทําใหคน
ฟงช็อคได เชน พวกพี่นองมุสลิมที่จะไมเอยนามพระเจาโดยงาย หรือคําศัพทบางคํา นักบวชเทานั้นที่จะพูดได คน
สามัญหามพูดเด็ดขาด ชาวปาแอฟริกันบางเผา หามเอยสรรพนามแทน อดีตหัวหนาเผาที่ลวงลับไปแลว ฝรั่งเรียก
คําเหลานี้รวมกันวา 'taboo words' หรือคําตองหาม 
ผมแบงคําตองหาม เปน 3 กลุม ตามลําดับจากอันตรายนอยไปอันตรายมาก ดังนี้: 
a  คําที่เกี่ยวของกับศาสนา ในเมืองฝรั่งก็คือ Christian religion (เชน ช่ือ Christ, God) เพราะคนที่เครงครัด
มาก ๆ เขาจะไมพอใจ (be upset) ถาไดยินพูดแบบที่ไมเคารพ หรือไมไตรตรองถึงความจําเปนที่ตองเอยนาม
เหลานี้กอน (careless) 
b  คําที่ไปเกี่ยวของกับ sexual activity และอวัยวะที่บงบอกเพศ (เชน puck หรือ fuck, balls) อาจทําใหบาง
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คนตกใจได ฝรั่งมีคําที่สุภาพกวา คือ make love หรือ have sexual intercourse (มีเพศสัมพันธ), testicles 
(ลูกอัณฑะ) 
c  คําที่เกี่ยวกับการขับถาย (elimination of bodily wastes) อวัยวะขับถาย หรือ กิจกรรมในหองน้ํา (what 
one does in the lavatory) เชน piss, shit เมื่อพูดกับหมอ คุณตองใชใหถูกตองและสุภาพ เชน urinate, 
defecate ไปหองน้ํา ก็เหมือนภาษาไทยคือ go to the lavatory, wash one's hands 
นอกจากนี้ ยังมีคําอีกกลุมหนึ่งคือ คําดา เรียกวา swearwords ก็เหมือนภาษาไทย ท่ีเอาคําตองหามมาใชดาได 
เรื่องนี้ ครูหัวโบราณไมสอนกัน และไมพูดถึงกันเลย ท้ัง ๆ ท่ีก็รู วามีศัพทเหลานี้ในชีวิตประจําวัน คนไทยที่ไร
การศึกษาดาวา เย็ดแม! ก็ไมเกี่ยวกับการรวมเพศ และไมเก่ียวกับแมเลย คือเปลี่ยนความหมายโดยสิ้นเชิง ฝรั่งก็
เหมือนกัน พูดวา fuck off! และ piss off! ก็ไมเกี่ยวอะไรกับการรวมเพศ หรือฉ่ีแมแตนอย  
ฝรั่งที่มีการศึกษาหนอย จะใช เชน go away (ไปไกล ๆ ) 
ทีวี วิทยุฝรั่งตั้งแต ป1970 เริ่มออกอากาศคําดาเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ จนปจจุบัน ถาคุณดูทีวีในสหรัฐฯ จะไดยินคําวา 
Fuck เกือบทุกวัน รายการที่ผลิตในแคนาดาจะไดยินนอยกวามาก โดยเขาจะใชคําเสมือนแทน ดูมีการศึกษากวา 
เชน ใช honk แทน fuck, หรือใช willy แทน prick (=penis) 
คุณตองระวังการใชคําพวกนี้ใหดี เพราะฝรั่งเขาใชไดถูกกาละ อาจเปน joke แตคุณอาจไปใชผิดสถานการณ อาจ
เปน ภัยพิบัติตอตนเองได และเชนเดียวกับคนไทย ท่ีฝรั่งจะไมกลาวคําหยาบตอหนาเด็ก ๆ และเด็ก ๆ กจ็ะไมกลาว
คําหยาบตอหนาผูใหญ 
2 taboo words 
คําตองหามมีหลายระดับ ตั้งแตดาวเดียว ถึงระดับ 4 ดาว ซ่ึงพวกดาวเดียว 2 ดาว ถือวา เปนการบน พวก 3 ดาว จึง
จะเริ่มถือวา เปนคําดา เชน 
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ศาสนา 
taboo word meaning 

damn * condemn to hell 
blast * (GB) strike with divine punishment 
hell *  
God *  
Jesus **  
Christ **  
อวัยวะ 
taboo word meaning 
arse ***(US ass **)  bottom, buttocks, anus 
arsehole ***(US asshole **)  anus 
balls ***  testicles  
bollocks ***(GB)  testicles  
cock ***  penis  
dick***  penis  
prick ***  penis  
tits ***  breasts 
cunt **** woman's sex organs 
เพศสัมพันธ 
Taboo word meaning 
tuck *** have sex (with) 
wank ***(US jerk off 
***) 

 masturbate (have sex with oneself) 

bugger *** (GB)  have anal intercourse with a person หรือ 
animal; person who does so 

come **  reach a sexual climax (orgasm) 
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sod ** (GB)  homosexual (abbreviation of sodomite; rare 
in literal sense) 

bitch **  female dog; earlier used for 'immoral' 
women 

whore **  prostitute 
bastard **  child of unmarried parents 
ในหองน้ํา หองสวม 
Taboo word meaning 
piss *** urine; urinate 
shit *** excrement; defecate 
crap ** excrement; defecate 
Fart ** let digestive gas out from the anus 

3 คําดา (swearwords) 
ถาคุณเขาใจความหมายของคําที่เปน คําหยาบ (taboo) เมื่อฝรั่งนาํมาใชเปนคําดา (swearwords) เปนส่ิงที่เขาใจ
ไดไมยากแลว แตขอย้ําวาความหมายของมัน จะเปลี่ยนไปทันที ลองเปรียบเทียบ 2 ประโยคนี้ จะเขาใจ: 

• What are you doing fucking in my bed? (= Why are you making love in 
my bed?) 

• What are you fucking doing in my bed? (= Why the hell are you in my 
bed?)  

การใช swearword มักอยูในรูป idiom คือ มีรูปแบบของตนเอง ท่ีนอกเหนือ grammatical form ปกติ เชน 
piss off! แปลวา go away; pissed แปลวา drunk; pissed off อาจแปลวา forded up  
นอกจากนี้ swearwords อาจมีหนาที่เอนกประสงค เชน Fucking, เปนไดท้ังคํานาม adjective, intensifying 
adverb เชน fucking idiot และเปน intensifying adverb เชน fucking good, fucking soon, it's 
fucking raining, fucking well, shut up  
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ดังนั้นการใช swearwords จึงไมมีไวยากรณ ยกตัวอยาง เชน 

a การดาเพราะผิดหวัง 
Damn (it)!  Hell! (My)  Bugger (it)! (GB)  
Blast (it)!   God!  Sod (it)! (GB)  
God damn it!  Jesus!  Shit!  

Christ!  Fuck (it) God damn!(especially 
US) Jesus Christ!  

ตัวอยางประโยค: 
• Damn it! Can't you hurry up?  
• Christ! It's raining again!  
• Oh, fuck!, I've lost the address! 

b ดาแบบคาดไมถึง 
• (My) God! Jesus!Christ! Jesus Christ!  
• God damn! (especially US) Well, I'll be damned! 
• Son of a bitch! (especially US)Damn me! Bugger/Fuck me! (GB) 
• Well, I'm damned/buggered! (GB) 

ตัวอยางประโยค: 
• My God! Look at that!  
• Well, I'm damned! What are you doing here?  
• Bugger me! There's Mrs Smith. I thought she was on holiday. 

c ดาเปนคําถาม 
Who/What/Why etc the hell . . . ? (US also . . . in hell . . . ?) 
Who/What/Why etc the fuck . . . ? 
ตัวอยางประโยค: 
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• What the hell do you think you're doing? 
• Where the fuck are the car keys? 

d ดาแบบดูถูก (insult noun) 
ระวัง! คําเหลานี้ ไมมีความหมายที่แทจริง แต พูดเพราะ ความเกลียด (hatred), ความโกรธ (anger), อิจฉา 
(envy) หรือ ดูถูก (contempt) 
bastard  shit son ของ bitch (US) 
fart  sod (GB) asshole (US) 
prick  bugger (GB)  motherfucker (US) 
pucker  wander (GB)  cocksucker(US) 
cunt bitch (applied to women)  dickhead (= 'idiot') 
ตัวอยางประโยค: 

• You bastard-, Stupid old fart! He's a real prick! Stupid fucker! 
• Lucky sodas She's such a bitch! That guy's a real asshole! 

e insult (imperative verb + object) 
Damn . . .!  Blast. . .! (GB) Sod . . .! (GB) 
Bugger. . .! (GB) Fuck. . .! Screw. . .! 
ตัวอยางประโยค: 

• Damn that child! 
• Fuck you! 
• Screw the government! 

f การบอก ‘ไปใหพน’ (insulting request to go away) 
•  Fuck off! Bugger off! (GB) 
• Screw!  
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• Piss off!  
• Sod off! (GB) 

ตัวอยางประโยค: 
• 'Can I have a word with you?' 'Fuck off!'  
• If Andy comes asking for money, tell him to piss off. 

g การบอกไมสนใจใยดี (= 'I don't care')  
• I don't give a damn/shit/fuck; . . . a bugger (GB).  

ตัวอยางประโยค: 
• They can come and arrest me if they want to. I don't give a fuck.  
• 'Mary's very angry with you.' 'I don't give a bugger.' 

h การปฏิเสธอยางรุนแรง 
(I'll be) damned/fucked if I will! Get stuffed! (GB) 
. . . badgered if I will! (GB)  Balls! 
Stuff it(up your arse)! (GB)   Balls to...! (GB) 
Stuff it up your ass! (US)   Bollocks! (GB) 
ตัวอยางประโยค: 

• 'Mr Parsons wants you to clean out the lavatories.' 'Fucked if I will./'  
• 'Management are offering another $8 a week. "They can stuff it.'  
• 'Give me a kiss.' 'Get stuffed.,'  
• 'You're afraid to fight.' 
• 'Balls!' Balls to the lot of you! I'm going home. 

i intensifying adjective/adverb (เพื่อใสอารมณ) 
• damn(ed), goddam (US), blasted (GB), Lucking 
• bloody (GB), sodding (GB), bleeding (GB) 
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ตัวอยางประโยค: 
• That car's going damn fast. 
• She's a Ducking marvelous singer 
•  Where's the bloody switch? 
• Put the fucking cat out! 
• It's bloody raining again. 

ถาคนอังกฤษเผอิญตัวไปพูดคําหยาบออกไปแลว เขาอาจแทรกคําวา well กอนจะตามดวยกริยา เพื่อท้ิงความเปน
ผูดีไวบาง 

• I damn well hope you never come back.  
• I'm not fucking well paying this time.  
• It's bloody well raining again. 

j อื่น ๆ  
fuck (up), screw (up) และ bugger (up) (GB) แปลวา 'win', 'spoil’ หรือ ‘destroy'. 

• Somebody's fucked up the TV. 
• You've buggered my watch. 

fucked และ buggered แปลวา 'exhausted' (GB) 
• 'Want another game of tennis? "No, I'm fucked.' 
• Screw (especially US) can mean 'cheat'. 
• Don't buy a car from that garage - they'll screw you. 

cock up (GB), balls up (GB), fuck up และ screw up มักใชเปนกริยา หรือคํานามเพื่ออางถึง ขอผิดพลาด
ขององคกร โดยที่เมื่อใชเปนคํานาม, มักเขียนดวย hyphen 
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• That bloody secretary's cocked up my travel arrangements. 
• Sorry you didn't get your invitation -Mary mace a balls-up. 
• The conference was a complete fuck-up. 
• Well, we really screwed up this time, didn't we? 

balls (GB), bullshit (US) และ crap แปลวา ไรสาระ ตอแหล (=nonsense) 
• 'What's his new book like?' A load of balls.' Don't talk crap! 

ใน American English, shit แปลวา ตอแหล (lies) หรือ อะไรที่ตอแหล 
• Janie's getting married.' 'No shit?' 
• He don't know his ass from a hole in the ground. He don't know shit. 

bugger/fuck/damn/sod all ใชใน British English หมายถึง ไมมีเหลือเลย (nothing) 
• There's fuck all in the fridge. We'll have to eat out. 

ใน British English, pissed แปลวา 'drunk' และ pissed off แปลวา 'fed up' 
• Steve was pissed out of his mind again last night. 
• I'm getting pissed off with London. 

ใน American English, pissed แปลวา 'annoyed', 'angry' 
• I'm pissed at him because of what he's been saying about me. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ slang, ดูหัวขอ B038 

B041 วิธี give some action 
ฝรั่งชอบเปล่ียนจากกริยา เปน give something เชน give + cough, cry, scream, chuckle, laugh, shout 

• He gave a cough to attract my attention. 
• Suddenly she gave a loud scream and fell to the ground. 

อาจมีกรรมออม (indirect object) เชน  
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She gave me a smile. ใชแทน push, kick, clean 
• If the car won't start, wed give it a push. 
• If something doesn't work, I usually give it a kick. 
• Could you give the carpet a clean? 

ท่ีพบบอยคือ: 
• 'Perhaps salt will make it taste better.' 'OK, let's give it a try.' 
• I'll give you a call/ring if I hear anything. 
• ‘Are you coming to the film?' 'No, I'm tired. I'll give it a miss.' (GB) 
� สําหรับ คําหยาบ เชน I don' give a damn, ดูหัวขอ B040 

� สําหรับ โครงสรางอื่นที่ใชคํานามแทนกริยาได, ดูหัวขอ B047 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ give, ดูหัวขอ A023 

B042 วิธีการขอรองใหทํา 
1 การขอดวย yes/no question 
ฝรั่งมักขอโดยการ ต้ังเปนคําถาม เพ่ือใหสุภาพ ไมดูเปนคําส่ังแบบทหาร:  

• Could you possibly help me for a few minutes? (แบบนี้จะสุภาพมาก ๆ )  
• Would you mind helping me for a few minutes?  
• Would you like to help me for a few minutes?  
• Could you help me for a few minutes? (พบบอยท่ีสุด)  
• You couldn't help me for a few minutes, could you? (ไมเปนทางการ)  

ฝรั่งอาจใชวิธี indirect yes/no question เพื่อใหดูสุภาพเขาไปอีก เชน I wonder if you could (possibly) 
help me for a few minutes. 
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2 โครงสรางอ่ืน ๆ : ในการเชิญชวนใหคนอ่ืนทํา 
โครงสราง imperative, should, had better, ใชในการขอรอง ฝรั่งถือวาไมสุภาพโดยเฉพาะคนที่ไมรูจักกันดี 
ตัวอยางตอไปนี้ คนไทยมักเขาใจผิด ๆ วาสุภาพ แตจริง ๆ แลว ฝรั่งเขาใชกับคนที่สนิทกันจริง ๆ เทานั้น เชน แม
บอกลูก นายทหารส่ังลูกนอง 

• Please help me for a few minutes.  
• Help me, would you?  
• Carry this for me, please.  
• Please answer by return of post.  
• Please type your letter.  
• You ought to tell me your plans.  
• You should shut the door.  
• You had better help me.  
• You are kindly requested not to smoke. 
� สําหรับการใชงาน imperative ในการใหคําแนะนํา ดูหัวขอ B050 

3 ในรานคา รานอาหาร 
ลูกคาหรือแขกของราน จะพูดกับพนักงาน ดวยภาษาที่สุภาพกวา แบบแมส่ังลูกขางตน เปนตนวา  

• Can I have one of those, please?  
• Could I have a look at the red ones?  
• I’d like to see the wine list, please.  
• I would prefer a small one. 

ในสถานที่จอแจ หรือตองการความรวดเร็ว เชน จะซ้ือแมกกาซีนไทม ก็พูดวา 'The Times', please.ตัวอยางเชน 
• Pint of bitter, please.  
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• Two cheeseburgers, please.  
• Second-class return to Lancaster, please. 
• Two twenty three, please. (ชวยตอสายโทรศัพทไปที่ 223)  

4 คําถามเชิงปฏิเสธ 
หามใช Negative question ในการขอรองเด็ดขาด จะกลายเปนการเยาะเยย ตอวา ไปเลย 

• Could you give me a light? (ไมใช Couldn't you give me a light? ซ่ึงเปนการบน
วา ไมยอมใหยืม) 

หรือใหใชเปนประโยคปฏิเสธที่มี question tag ซ่ึงจะดูกันเองกวา ก็ได 
• You couldn't give me a light, could you? 
• I don't suppose you could give me a light, could you? (very polite) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ คําถามเชิงปฏิเสธ, ดูหัวขอ A141  

� สําหรับ (I should be grateful) if you would . . ., ดูหัวขอ C190.3 

� สําหรับกฎเกณฑอื่น ๆ ท่ีเรียกวา 'social language', ดูหัวขอ B034 

� สําหรับการ ความสัมพันธของภาษาที่เปนทางการ และความสุภาพ, ดูหัวขอ B033 
 

B043 วิธีการใชคําที่มีเพศ 
ภาษาอังกฤษไมคอยมีปญหาเรื่อง การใชใหถูกเพศเหมือนภาษายุโรปอ่ืน ๆ แตกลับมีแงมุมที่ควรเขาใจ ในภาษา
สมัยใหมดังนี้ 
1 สัตว, รถ, เรือ และประเทศ 
ฝรั่งมักเรียกสัตวท่ีฉลาด หรือสัตวเลี้ยงตามเพศเปน he หรือ she, อยาไปเรียกสัตวเลี้ยง แมว หมา ของเขา วา it 
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เปนอันขาด เขาจะโกรธนาด ู
• Once upon a time there was a rabbit called Joe. He lived . . . 
• Go and find the cat and put her out. 

ถาไมรูเพศ ฝรั่งใช he 
• Look at the little frog, darling Isn't he sweet?  

ฝรั่งบางคนบารถ จะเรียกรถ(ท้ังรถเกงและมอเตอรไซด) ตัวเองวา she ;เชนเดียวกับกะลาสีท่ีรักเปนชีวิตจิตใจ 
เรียกเรือท้ัง boat และ ship วา she เวลาคุณไปพูดกับกะลาสี ตองเรียกเรือวา she ตามเขาดวย แตลับหลังพูดกับ
ผูโดยสารดวยกัน ก็เรียกวา it ได ไมเปนไร 

• 'How's your new car? "Terrific. She's running beautifully.' 
• The ship's struck a rock. She's sinking! 

ระยะหลัง ฝรั่งมักใหเกียติการเรียกประเทศวา she เพราะเรียกประเทศวา it มันดูบาเถื่อนในหลาย ๆ ภาษา เชน 
• Thailand has decided to increase its trade with Laos. (หรือ ... her 

trade...) 
2 he หรือ she 
ในสมัยกอน เขาใช he เมื่อไมรูเพศแนชัด 

• If I ever find the person who did that, I'll kill him. 
• If a student is ill, he musts end his medical certificate to the College 

of fire. 
• A doctor can't do a good job if he doesn't like people.  

ฝรั่งระยะหลัง โดยเฉพาะภาษาทางการ ราชการ จะใช he or she เมื่อไมรูเพศ 
• If a student is ill, he or she musts end a medical certificate to the 

College of fire. 
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3 unisex they 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งชอบใช they เมื่อหมายถึง 'he or she', โดยเฉพาะหลังคําที่ไมชัดเจน เชน 
somebody, anybody, nobody, person ซ่ึงมีนักไวยากรณบางคนไมเห็นดวย แตคนมีการศึกษาก็ใชกัน มาเปน
รอยปแลว 

• If anybody wants my ticket they can have it. ' 
• There's somebody at the door.' 'Tell them I'm out.'  
• When a person gets married, they have to start thinking about their 

responsibilities.  
• God send everyone their heart's desire. (Shakespeare) 

สําหรับรายละเอียดโครงสรางแบบนี้, ดูหัวขอ B005 

4 actor กับ actress 
มีบางอาชีพ/ตําแหนง ท่ีเรียกผูชาย-ผูหญิงไมเหมือนกัน 

Man Woman 
actor  
(bride) groom 
duke  
hero  
host  
monk  
policeman  
prince  
waiter  
widower (พอมาย) 

actress 
bride 
duchess 
heroine  
hostess  
nun  
policewoman 
princess  
waitress  
widow (แมมาย) 
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สวน mayor (ผูวาการรัฐ) เปนไดท้ัง man และ woman; ชาวอังกฤษเรียกภริยาของ mayor วา mayoress 
คําที่ลงทายดวย -ess (เชน authoress, poetess) เลิกใชไปหลายสิบปแลว (ดิกชันนารีของไทยบางเลม ยังเขียน
อยู) author และ poet ใชไดท้ังหญิงและชาย คําที่นักวิชาการฝรั่งเพ่ิงยกเลิกไปเมื่อไมนานนี้ แตชาวบานยังชอบ
พูดกันอยูก็มี เชน steward ท่ีคนไทยเรียก สจวด และ stewardess ท่ีดิกชันนารีของไทยสวนใหญยังเรียกแบบ
โบราณมาก ๆ วา แอรโฮสเตจ เขาเปลี่ยนเปน flight attendant  
สวน waiter (ชาย) waitress (หญิง) ตรงกับคนไทยที่ไรการศึกษาจะเรียกวา บอย (มาจากคําวา boy) เขา
เปลี่ยนเปน server (บริกร) 
ระวัง! คําวา เช็คบิล ไมมีในภาษาอังกฤษนะครับ คําวา ใบเสร็จ คนอเมริกันเรียกวา check สวนคนอังกฤษเรียกวา 
bill  
สวนจะพูดใหบริกร วางบิลเก็บเงิน ฝรั่งใชวา  

• Excuse me! Could you please give me the check/bill? 
อยาไปเรียกแบบ เส่ียคาเฟ ‘บอย ๆ เช็ก-บิน ๆ’ 
5 คําที่ลงทายดวย -man 
ชวงปทศวรรษ1990 คนหญิงอเมริกันบาสิทธิสตรีมาก เดี๋ยวนี้หายบาไปบางแลว ผูหญิงฝรั่งบาศักด์ิศรีเล็ก ๆ นอย 
ๆ ใชในทางปฏิบัติไดหรือไมสนใจ ซ่ึงคุณตองระวังใหดี คําที่ลงทายดวย -man อาจทําใหดูไมเสมอภาค ฝรั่งรุน
ใหมเขาไมชอบ เชน chairman, fireman, spokesman ระยะหลังผูประกาศขาวก็เอาใจโดยเปลี่ยนมา
ใช -person แทน –man แตคนทั่ว ๆ ไป ไมเปนทางการ โดยเฉพาะกลุมผูชายคุยกันก็ยังใชเหมือนเดิม 

• Alice has just been elected chairperson (or chairman) of our 
committee.  

•  A spokesperson said that the Minister does not intend to resign. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

ในบางกรณีท่ีรูวาเปน woman ก็เอาใจเปนพิเศษ (เพราะเปนการโชวความเอาใจใสสตรีเพศ) เปลี่ยนให
เปน -woman เชน spokeswoman ฝรั่งสวนใหญมองวามันเปนเรือ่งนาเบื่อในการเปลี่ยนไปมาแบบนี้ สูคิดคํา
ใหมเลยงายกวา เชน foreman ใชวา supervisor, ambulance men ใชวา ambulance staff , fireman ใชวา 
firefighter ท้ัง ๆ ท่ีไมมีใครเคยเห็น ผูหญิงไปอุมคนลงมาจากตึกก็ตาม นักผจญเพลิงฝรั่งมักเปนผูชายรางใหญ สูง
190ซ.ม.ขึ้นไป ในอเมริกา สมัยกอนมีกฎหมายหามผูหญิงเปนพนักงานดับเพลิง แตพอผูหญิงเรียกรองมาก ก็
อนุญาตใหทําได มีคนไปสมัครกันเยอะ เผื่อจะชวยอุมคนลงมาจากตึกได ปรากฏวา แคใสชุดทนไฟ ใสถัง
ออกซิเจน ใสหมวกเหล็ก หนักรวมกัน 10 กวากิโล ก็ลาออกแลว ยังไมทันถือขวาน ลากสายน้ําเดินข้ึนบันไดตึก
เตี้ย ๆ ดวยซํ้า  
เรื่องเพศทําอยางไรก็ไมเทาเทียมกันครับ ถาไมใหสิทธิเทากัน ขนาดภรรยาของ King ฝรั่งเรียกวา Queen สวน
สามีของ Queen กลับเรียกวา Duke (พระสวามี) ก็ได สวนคําที่ไมใชส่ิงมีชีวิต เขาไมสนใจไปเปลี่ยน มิฉะนั้นเรา
คงไดเห็น snowwoman 
ผมวาคาํเรียกยากพวกนี้ ฝรั่งอาจใชไปพักหนึ่ง เปนไปไดท่ีในที่สุดแลว หันกลับมาใชแบบเดิม ก็แคมองวา man 
แปลวา human ก็ส้ินเรื่อง โชคดีท่ีผูหญิงไทยไมบาแบบนี้ ผมเห็นดวยถาจะอนุญาตใหผูหญิงสงจดหมายในบาง
พื้นที่ได (ถาไมกลัวเขาไปในบาน เจอท้ังหมา และคนเมา) แตไมจาํเปนตองไปเรียกรองใหราชบัณฑิตบรรจุคําวา 
“สตรีไปรษณีย” 

6 man 
man หรือ mankind มีภาพของ มนุษยชาติ เผาพันธุมนุษย 

• Why does man have more diseases than animals? 
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• That's one small step for a man, one giant leap for mankind. (Neil 
Armstrong, on stepping onto the moon) 

พิธีกรฝรั่งพยายามไมพูดอะไรที่เปนการเจาะจงเพศ โดยไปใชคําวา people, humanity หรือ the human race. 
ระวัง! มีคําใหมท่ีสนใจ และใชมากทุกวันนี้ คือ synthetic fibers แทนคําวา man-made fibers 

7 นาง(สาว) 
มีคําใหมคําหนึ่งที่ผมชอบคือ Ms (อานวา มิศ หรือ มึศ อานไมเหมอืนกับ Miss ซ่ึงอานวา มิส วิธีออกเสียงหาดูได
จากดิกชันนารีของผม) ใชแทนผูหญิง Mrs ท่ีแตงงานแลวและ Miss ยังไมแตงได เชนเดียวกับที่เรียกผูชายวา Mr 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ และ title, ดูหัวขอ B049 

B044 วิธีการใชคําวา please และ thank you 
1 การขอรอง (request) 
ฝรั่งมีมรรยาทดีทุกคน จะขอรองใคร ก็ตองใช please เสมอ แมแตประธานาธิบดีจะขอกาแฟจากคนใชก็ตาม 
เพราะแสดงถึงความมีอรรยะธรรม มิฉะนัน้จะกลายเปนคําส่ังทันที 

• Could I have some more rice, please? 
• 'Would you like some help?' 'Yes, please.' 

ระวัง!ภาษาอังกฤษ เปนภาษาผูด ีผมเคยเขาใจผิดวาใช please แลวถือวาสุภาพ ซ่ึงผิดถนัดเลยครับ ก็ยังดูเปนคําส่ัง
อยูดี ลองเปรียบเทียบ: 

• Stand over there. (คําส่ังแบบทหาร) 
• Please stand over there. (คําส่ังแบบพอส่ังลูก อยาพูดแบบนี้กับลูกนองเปนอันขาด) 
• Could you stand over there, please? (คําขอรองแบบสุภาพชนท่ัวไป แมแตผูคุมพูดกับ
นักโทษในเรือนจํา ก็ตองสุภาพแบบนี้) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

Please do เปนคําตอบใหอนุญาตที่สุภาพ และดูเปนทางการ  
• 'Do you mind if I open the window?' Please do.' 

แตคําตอบที่เปนกันเอง จะเหมาะกวา ในการใหอนุญาตคนที่รูจัก ประโยคที่ผมใชบอย คือ  
• 'Do you mind if I smoke?’ ‘Go ahead, don’t ask me.’ 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการขอรอง, ดูหัวขอ B042 

2 เม่ือไมใช please 
ฝรั่งไมใช please เมื่อเปนการซํ้าซอนกับคําอ่ืนที่มีความหมายเหมอืนกัน 

• 'I've got a bit of a headache.' Pardon me?' (ไมใช pardon me, Please? )  
• ฝรั่งที่ไมมีการศึกษาจะพูดวา say again please 

ฝรั่งไมใช please เมื่อตนเปนฝายให 
• 'Have you got a pen I could use?' 'Yes, here you are.'(ไมใช 'Yes, here 

you are, Please. ) 
หามเด็ดขาด หามพูดวา Please ตอบคําขอบคุณ Thank you (ดูหัวขอถัดไป) จะอยากเปนความทนงตนไปทันที 

• 'Thanks a lot.' 'That's OK' หรือดีกวาคือ my pleasure (ไมใช . . . 'Please.') 

3 ระหวาง thank you และ thanks 
thank you เปนการใชแบบเปนทางการ สวน thanks เปนแบบไมเปนทางการ 

• Thank you. (ไมใช Thanks you.)  
• Thank you very much. 
• Thanks very much.  
• Thanks a lot. (แตไมใช Thank you a lot.) 
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• Thank God it's Friday. (ไมใช Thanks Cod . . .) 
อนึ่ง Thank God it’s Friday. คนอเมริกันชอบพูดวา T.G.I.F. ผมไดยินปลอยในวิทย ุ
indeed สามารถใชตอจาก very much ได แมจะมีความหมายเหมือนกันก็ตาม 

• Thank you very much indeed. (แตไมใช hank you indeed.)  
Thank you for/ Thanks + for doing something 

• 'Thank you for coming' 'Not at all. Thank you for having me.' (ไมใช 
'Thank you for your coming.'. . .) 

4 accepting กับ refusing 
ฝรั่งชอบใช Thank you / Thanks เหมือนกับ Yes, please แปลวา ก็ดีเหมือนกัน 

• 'Would you like some potatoes?' 'Thank you.' 'How many?'  
ถาตองการปฏิเสธ ใหชัดเจน ฝรั่งใช No thank you /No thanks 

• Another cake?' 'No thanks. I've eaten too many already.'  
อนึ่งฝรั่งใช yes, thanks เพื่อ confirm วา things are all right  

• 'Have you got enough potatoes?' 'Yes, thanks.' 
5 การตอบตอคํา thanks 
เมื่อมีใครขอบคุณเรา คนไทยที่ท่ีไมมีการศึกษาจะไมพูดอะไร สวนคนที่มีการศึกษาหนอยจะพูดวา “ไมเปนไร” 
พวกมีการศึกษาสูงจะตอบวา “ดวยความยนิดีครับ/คะ”  
ในภาษาอังกฤษ เขา thanks ในเรื่องเล็กนอยมาก ๆ เขาจะไมพูดอะไร อยางไรก็ตามคนที่มีการศึกษาจะมีประโยค
ท่ีเปนอัตโนมัติตอบกลับทันที เชน  

• Not at all (คอนขางเปนทางการ),  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• You're welcome,  
• Don't mention it,  
• That's (quite) all right  
• That's Old (informal British)  

ลองเปรียบเทียบ: 
• 'Could you pass the salt?' 'Here you are.' 'Thanks.' (no answer) 
• 'Here's your coat.' 'Thanks.' (no answer) 
• 'Thanks so much for looking after the children.' 'That's all right. 

Any time.' (answer necessary) 
คนอเมริกันชอบใชวา  

• Thanks a lot. You are welcome. (ไมเปนทางการ) 
• Thanks a lot. You are more than welcome. (ไมเปนทางการ) 
• Thank you very much. My pleasure. (เปนทางการ) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับภาษาที่เปน common social situation, ดูหัวขอ B034 

B045 วิธีการทํานามเอกพจน ใหเปนพหูพจน: แบบปกต ิ
ผมถือวาคุณรูอยูแลววา การทํานามเอกพจนใหเปนพหูพจน โดยทั่วไปก็คือ แคเติม -s แตตองไปนี้เปนขอยกเวนที่
ตองระวัง 
1 คําที่ลงทายดวย y 
ถาลงทายดวยสระ (vowel) + y (เชน day, boy, guy, donkey), ใหเติม -s ไดเลย (days, boys, guys, 
donkeys) 
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ถานามเอกพจนท่ี ลงทายดวยพยัญชนะ (consonant) + y เชน -by, -dy, -ry, -ty, ตองเปลีย่น y เปน i แลวเติม -
es 

เอกพจน พหูพจน 
consonant + y  consonant + ies 

baby  babies 
lady  ladies 
ferry  ferries 
party  parties 
ยกเวนนามเฉพาะ แมวาลงทายดวยพยัญชนะ (consonant) + y ก็ใหเติม –s ไดเลยเชนกัน  

• Do you know the Kennedys? 
•  I hate Februarys. 

2 คําที่ลงทายดวย ski, ch, s, x และ z 
นามที่ลงทายดวย -sh, -ch, -s, -x or -a, ตองเติม -es 

เอกพจน พหูพจน 
…ch/sh/s/x/z ches/shes/ses/xes/zes 

church churches 
crash  crashes 
bus  buses 
box boxes 
buzz  buzzes 
คําที่ลงทายดวย -z ตัวเดียว ตองเติม -zes เชน quiz เปน quizzes, fez เปน fezzes 

3 คําที่ลงทายดวย o 
คําที่ลงทายดวย สระ(vowel) + o ใหเติม -s ไดเลย (เชน radios, zoos) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

คําสวนใหญท่ีลงทายดวยพยัญชนะ(consonant) +o อาจเติม -s หรือ –es ตองดูกันเปนตัว ๆ ไป 
ตัวอยาง คําที่ลงทายดวย -o ตองเติม –es 

เอกพจน พหูพจน 
echo  echoes  
hero  heroes  
Negro negroes 
potato  potatoes  
Tomato tomatoes 
ตัวอยาง คําที่ลงทายดวย -o ตองเติม –s 

เอกพจน พหูพจน 
commando commandos 
concerto concertos 
Eskimo Eskimos 
kilo kilos 
logo logos 
photo  photos  
piano  pianos  
solo  solos  
soprano soprans 
บางคํา ฝรั่งนิยมเติมได ท้ัง -s และ –es แตผมถือวา การเติม –s เฉย ๆ ถูกหลักกวา 

เอกพจน พหูพจน 
buffalo  buffalo(e)s  
mosquito mosquito(e)s 
tornado tornado(e)s 
volcano volcano(e)s 
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B046 วิธีการทํานามเอกพจน ใหเปนพหูพจน: แบบพิเศษ 
1 คําที่ลงทายดวย -f(e) 
คํานามที่ลงทายดวย -f(e) ตองเปลี่ยน f เปน v แลวเติม es 

เอกพจน พหูพจน 
calf calves 
elf elves 
half halves 
knife knives 
leaf leaves 
life lives 
loaf loaves 
self selves 
sheaf sheaves 
shelf shelves 
thief thieves 
wife wines 
wolf wolves 
ยกเวนคําวา dwarf, hoof, scarf และ wharf ทําได2 แบบ คือเปน -fs หรือ –ves ก็ได 
2 รูปพหูพจนที่เปล่ียนสระ หรือ/และตัวสะกด 

เอกพจน พหูพจน 
child children 
foot feet 
goose geese 
louse lice 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

man men 
mouse mice 
ox oxen 
penny pence 
person people 
tooth teeth 
woman women 
เมื่อพูดถึง เหรียญ penny coins (พหูพจน) ฝรั่งใช pennies แตถาพูดถึงราคา 1 pence ฝรั่งใชวามีราคา 1 
pence ไมใชราคา 1 penny (one-cent coins ใน USA ก็ใชแบบเดียวกัน); คนอังกฤษที่มีการศึกษาบางคน 
อาจใช pence เปน เอกพจน (เชน That'll be three pounds and one pence, please). 
ในภาษาที่เปนทางการ ฝรั่งอาจใช persons เปนนามพหูพจนแทน people สวนการใช peoples(เติม -s) เขา
หมายถึง 'nations'  

3 นามพหูพจนที่ไมตองแปลงรูป 
คํานามเอกพจนท่ีลงทายดวย -s อยูแลว ไมตองไปเติม –s ใหอีก: 

เอกพจน พหูพจน 
barracks barracks 
crossroads crossroads 
headquarters headquarters 
means means 
series  series 
species  species 
works (= factory)  works 
Swiss  Swiss 
ระวัง! คํานามเอกพจน นับไมได ท่ีลงทายดวย -s ไมมีรูป plural เชน news, billiards, draughts (และ ช่ือ
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เกมส การแขงขันกีฬา ท่ีลงทายดวย –s อยูแลว), measles และโรค (illness) อื่น ๆ  
คําที่ลงทายดวย -ics สวนใหญ (เชน mathematics, physics, athletics, politics) มักเปนคํานามเอกพจนนับ
ไมได ถานับก็นับไดแคอันเดียว กอนเดียว เราจึงถือวานับไมได จึงไมมีรูปพหูพจนดวย 

• Too much mathematics is usually taught in schools. (ไมใช Too many 
mathematics are. . .) 

ยกเวนคําที่ลงทายดวย -ics บางคํา (เชน politics, statistics) อาจเปนนามพหูพจนก็ได ในตัวมันเอง  
• Politics is a complicated business. (แต What are your politics?)  
• Statistics is useful in language testing. (แต The unemployment statistics 

are disturbing.) 
คํานามที่ท้ังรูปเอกพจนและพหูพจนเหมือนกัน เชน craft (แปลวา ยาน หรือ vehicle'), aircraft, hovercraft, 
spacecraft, Chinese, Japanese, Vietnamese และชนชาติอ่ืน ๆ (nationality) ท่ีลงทายดวย -ese), sheep, 
fish, deer, และชื่อของ living creatures ท่ีมนุษยคุนเคยเปนประจําวัน ตองลาเอาเนื้อเปนอาหาร เพราะมักเปน
ศัพทดึกดําบรรพ ต้ังแต ชาวอังกฤษยังไมไดคิดคนรูปพหูพจน จึงไมปรากฎเปนรูปพหูพจนจนปจจุบัน 
percent, dozen, hundred, thousand, million, stone (= 14 pounds) และ foot (= 12 inches) 
โดยทั่วไป คุณจะพบในรูป plural ท่ีไมมีการเติม -s รายละเอียดเรือ่งนี้ ใหดูหัวขอ B053.14 
dice (ลูกเตา) ถือวาเปนนามพหูพจน ของ die ซ่ึงฝรั่งก็ไมคอยใช ดังนั้นฝรั่งในปจจุบันใช dice เปนทั้ง เอกพจน 
และพหูพจน data ตามหลักภาษาลาติน เปนพหูพจน ของคําวา datum, ซ่ึงฝรั่งเองก็ยังไมรูเหมือนผมดวยซํ้า ใน
ปจจุบันใช data ท้ังเอกพจน และพหูพจน 
4 คําที่เปนรูปพหูพจน เพราะมาจากภาษาอื่น 
เนื่องจากภาษาเกา ๆ รูปพหูพจน ไมใชการเติม s แตเปนการเปลี่ยนสระ ตัวสะกด ของเสียงทาย เชน 
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เอกพจน พหูพจน 
analysis  analyses (Latin)  
appendix  appendices (Latin) หรือ appendixes  
bacterium  bacteria (Latin)  
basis bases (Greek)  
cactus  cacti (Latin) หรือ cactuses  
crisis  crises (Greek)  
criterion  criteria (Greek)  
diagnosis  diagnoses (Greek)  
formula  formulae (Latin) หรือ formulas  
fungus  fungi (Latin) หรือ funguses  
hypothesis  hypotheses (Greek)  
kibbutz  kibbutzim (Hebrew)  
medium  media (Latin) หรือ mediums  
nucleus  nuclei (Latin) หรือ nucleuses  
oasis  oases (Greek)  
phenomenon  phenomena (Greek)  
radius  radii (Latin) หรือ radiuses  
stimulus  stimuli (Latin)  
vertebra vertebrae (Latin) หรือ vertebras 

ระวัง! คําภาษายุโรปบางภาษาบางตัว เชน agenda, spaghetti ซ่ึงเปนพหูพจน แตเมื่อนํามาใชในภาษาอังกฤษ 
กลับถือวาเปนเอกพจน (ดูหัวขอ B002.2) 
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5 รูป plurals ที่เติม 's 
คือการเติม apostrophe (') กอนเติม s มักใชเวลาพูดถึงอักษร หลายตัว, วันที่ และตัวยอ (abbreviation) 

• She spelt 'necessary' with two c’s. (มี Cสองตัว) 
• I loved the 1960's. (หรือ . . . the 1960s)  
• Do you think MP's do a good job? (หรือเขียนเปน MPs ก็ได โดยที่ MPs คือ 

Members of Parliament คือ ส.ส. นั่นเอง) 
ผมเห็นการใชท่ีไมถูกตามส่ือโฆษณา ตองระวัง เชน ปายโฆษณากางเกงยีนยี่หอหนึ่ง เขียนวา Jean's ท่ีถูกคือ 
Jeans หรือช่ือบริษัทส่ือในเมืองไทย Media of Media ท่ีถูกตามหลักภาษาจริง ๆ ตองเขียนเปน Media of 
Medium เพราะ Medium เปนเอกพจน แตทําใหเรียกยาก จําลําบาก ผมวาเขาก็ตั้งถูกแลวตามหลักการตลาด 

6 คําประสม (compound noun) 
คํานาม + adverb combination, มักใชคํานามนัน้ ในรูปนามพหูพจน คือเติม -s 

เอกพจน พหูพจน 
passer-by  passers-by  
runner-up runners 
นามพหูพจนของ mother-in-law (แมยาย) และอื่น ๆ โดยทั่วไป ฝรั่งใช mothers-in-law แตก็มีบางคนใช 
mother-in-laws นามพหูพจนของ court martial (= 'military court') คืออาจใช courts martial (more 
formal) หรือ court martial (less formal) ก็ได 
ระวัง อยาสับสนกับ คํานาม + คํานาม, คํานามตัวแรกเปนเอกพจน แมวามีความหมายเปนพหูพจน (เชน shoe 

shop , two bed room apartment) สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ B008 
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7 คําทีมี่แตรูปพหูพจนอยางเดียว (ไมมีรูปเอกพจน) 
cattle เปนนามพหูพจน เปนฝูงวัวควาย คือ bulls, cows และ calves; จึงไมมีรูปเอกพจน, แตไมมีการนับดวย 
คือเปนนามนับไมได แบบพหูพจน คือ ไมมีการพูดวา three cattle (ไมใชไปแปลวา วัวควาย 3 ฝูงนะครับ) 
ผมใหทฤษฎีวา คํานามที่นับไมได พหูพจน แทจริงแลว มันนับได แตข้ีเกียจนับตางหาก คือมันมีหลายกอน หลาย
ช้ินจนไมรูจะนับอยางไร จึงตองใช many ไมใช much 

• Many cattle are suffering from a disease called BSE. (ไมใช Much cattle 
is . . .) 

police ก็ใชเปน plural 
• The police are looking for a fair-haired man in his twenties. (ไมใช The 

police is looking. . .) 
trousers, jeans, pajamas (US pyjamas), pants, scales, scissors, glasses, binoculars, pliers, and 
the names of many similar divided objects are plural, and have no เอกพจน forms. (The 
equivalent words in some other languages are เอกพจน.) 

• Your jeans are too tight. (ไมใช Your jean is) 
• 'Where are my glasses?' 'They're on your nose.' 

คําบางคํามักใชแตในรูปพหูพจน เชน: 
clothes (ดูหัวขอ C107), congratulations, contents, customs (at a frontier),funds(=money),goods, 
manners(= social behaviour), the Middle Ages(ยุคกลางaของยุโรป), oats (แต corn, wheat และ 
barley เปนนามเอกพจน นับไมได), odds (= chances), outskirts, premises (= building), regards, 
remains, savings, stairs (=a fight of stairs), steps (=a flight of steps),surroundings, thanks 
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ระวังคําวา Aerobics ใชเปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ได ขึ้นกับ context เหมือนกับ Statistics 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นามพหูพจน นับไมได' คํานาม, ดูหัวขอ B002.7 

� สําหรับกรณีที่นามพหูพจนใชกับกิริยาหรือ pronoun เอกพจนได (หรือนามเอกพจนใชกับกริยาหรือ pronoun พหูพจน), 
ดูหัวขอ B003-B004 

B047 วิธีการเปลี่ยน กริยาเปนคํานาม 
1 การใชคํานาม แสดงการกระทํา 
เชน คนไทยพูด เธอรอท่ีนี่ ฉันจะไปซื้อดื่ม ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งอาจนําคํากริยา มาทําหนาที่เปนคํานาม ท้ังที่ใน
ดิกชันนารีไมมีหนาที่คํานาม คือพูดผิดหลักไวยากรณท่ีเขียนไวในดิกชันนารี นักภาษาศาสตรเรียกวา related 
verb ฝรั่งโดยเฉพาะคนอังกฤษชอบใชแบบนี้ในภาษาพูด และถือวาอนุโลมได จริง ๆ แลวภาษาอ่ืน ๆ แมแตภาษา
ของปลาโลมา ก็ใชคํากริยา มาเปนคํานามเชนกัน 

• There was a loud crash.  
• Did I hear a cough? 
• I need a wash. (GB)  
• Let's have a talk about your plans.  
• Let your sister have a go on the swing. (informal GB)  
• Just take a look at yourself.  
• What about a drink? 
• Would you like a taste? 
• Come on - one more try! 

2 โครงสรางที่พบบอย 
คําเหลามักพบในโครงสรางเฉพาะ คือประโยคที่เริ่มตนดวย have, take, give, make, go for 
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• I'll have a think and let you know what I decide. (ภาษาพูด GB) 
• I like to take a bath before I go to bed. (แบบ US - ดูหัวขอ C339.4) 
• If it won't start, let's give it a push. 
• I don't know the answer, but I'm going to make a guess. 
• I try to go for a run every day. 

คุณสามารถใชรูป ing ในทํานองเดียวกัน เชน 
• Would you like to go swimming tomorrow? 
• She does a bit of painting, but she doesn't like to show people. 
� สําหรับการใชคํานามกับ have, ดูหัวขอ C173 

� สําหรับ give, ดูหัวขอ B041 

� สําหรับ go for, ดูหัวขอ C164 

� สําหรับ go . . . ing, ดูหัวขอ C165 

� สําหรับ do . . . ing, ดูหัวขอ C118.3 

3 ประโยคที่ลงทายดวยกริยา 
ฝรั่งนี่แปลก ในภาษาพูดเขาไมชอบใชประโยคที่ลงทายดวยกริยา หรือใช simple tense แตใชประโยคที่ปดทาย
ดวยคํานาม ลองเปรียบเทียบ: 

• I'd like to have a drink. (ลื่นหูกวา I'd like to drink.) 
• Do you want to go swimming? (ลื่นหูกวา Do you want to swim?) 
• 'what did you do this afternoon?' 'I went for a walk.' (ลื่นหูกวา I 
walked.) 
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B048 วิธีการเรียกช่ือประเทศ และคน  
1 หลักพ้ืนฐาน 
หลักพ้ืนฐานนี้ตอไปนี้ ถูกตองถึง 80% ควรทําความเขาใจ กอนไปดูขอยกเวน 

คํานาม (country) 
ใชเรียกช่ือประเทศ (the name of the country) หรือ region (ถิ่นฐาน) 

•  Denmark, Japan, France, Catatonia  
คุณศัพท (national adjective)  

• Danish, Japanese, French, Catalan  
คํานามเอกพจน  
ใชเรียกคนที่มาจากประเทศนั้น  

• a Dane, a Japanese, a Frenchman/woman, a Catalan 
ถามีหลายคนก็เติม s หรือเปลี่ยนจาก man เปน men 

• Danes, Japaneses, Frenchmen/women, Catalans 
คํานามพหูพจน  
ใชเรียกแบบเหมารวมทั้งประเทศ ไมใชแคคนกลุมเดียว แมจะหลายคนก็ตามก็หามใชพหูพจน  

• the Danes, the Japanese, the French, the Catalans  
นามเอกพจน ก็คือคําที่เปน adjective 
เชน Japanese, Mexican, และนามพหูพจน ก็คือนําadjective มาเติม s (เชน Mexicans) ดูหัวขอยอยท่ี 2 
ขางลาง แตก็มันมีขอยกเวน ใหดูขอยอยท่ี 3 
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ทุกคําตองข้ึนดวย capital letter 
• American literature (ไมใช american literature)  

ภาษาที่เขาพูด (national language)  
ก็คือ national adjective เชนกัน 

• Danish is difficult to pronounce.  
• Do you speak Japanese? (คุณพูดญ่ีปุนไดไหม ฝรั่งมักไมถามวา Can you speak 

Japanese?) 
2 ตัวอยาง 

Country Adjective Person Population 
Belgium Belgian a Belgian the Belgians 
Brazil Brazilian a Brazilian the Brazilians 
China Chinese a Chinese the Chinese 
Congo Congolese a Congolese the Congolese 
Europe European a European the Europeans 
Greece Greek a Greek the Greeks 
Iraq Iraqi an Iraqi the Iraqis 
Israel Israeli an Israel  the Israelis 
Italy Italian an Italian the Italians 
Kenya Kenyan a Kenyan the Kenyans 
Morocco Moroccan a Moroccan the Moroccans 
Norway Norwegian a Norwegian the Norwegians 
Portugal Portuguese a Portuguese the Portuguese 
Switzerland Swiss a Swiss the Swiss 
Siam Siamese a Siamese the Siameses 
Thailand Thai a Thai the Thais 
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The United 
States 

American an American the Americans 

Tyrol Tyrolean a Tyrolean the Tyroleans 

3 ยกเวน 
Country/ region Adjective Person Population 
Britain British a British person  

(Briton, Brit)  
the British 

Denmark Danish a Dane  the Danes  
England English an Englishwoman  

/ an Englishman 
the English 

Finland Finnish a Finn  the Finns  
France French a Frenchman /woman  the French 
Ireland Irish an Irishwoman / man  the Irish 
Poland Polish a Pole  the Poles  
Scotland Scottish, 

Scotch 
a Scot  the Scots  

Spain Spanish a Spaniard  the Spanish  
Sweden Swedish a Swede  the Swedes  
The Netherlands
/ Holland 

Dutch a Dutchwoman  
/man  

the Dutch 

Turkey Turkish a Turk the Turk 
Wales Welsh a Welshman/ woman  the Welsh 

ของแถมจากประสบการณ 
a. The Scots เรียกตนเองวา Scottish(ตามหลักการ), แตชาวโลกเรียกตามอังกฤษวา Scotch ซ่ึงเปนหนึ่งใน

เรื่องความข้ีเหนียว อะไรที่ตองการโฆษณาวา เหนียวมากใชทนทาน นาน 7 ช่ัวโครต เชน tape และ bites จึง
มีคําวา Scotch นําหนา เพ่ือใหรูสึกวาเหนียวจริง ๆ  
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b. คําวา Briton แปลวา British people มีใชแตการพาดขอขาวหนาหนังสือพิมพ เชน TWO BRITONS 
KILLED IN AIR CRASH ผมเห็นบางครั้งก็ใช Brit แตนอย (สวนมากแลว British people เรียกตนเอง
วา Scottish, Welsh, Irish หรือ English ไปเลย) 

c. English หมายถึง ชาวอังกฤษ เฉพาะแควน England ไมรวม Scottish, Welsh และ Irish people (ดู
หัวขอ C089) 

d. แมวาคําวา American จะหมายถึง United States citizens, แตคนบางประเทศไมชอบพูด เพราะชาว
อเมริกันเรียกตนเองราวกับเปนเจาของถึงสองทวีป (ถาคนจีนเกิดเรยีกตนเองวาชาวเอเชีย คุณจะมั่นไสแคไหน 
ลองคิดดู คนไทยไมใชชาวเอเชียแท ๆ หรอกหรือ) ท้ังที่ USA ก็มีพื้นที่นอยท่ีสุดในอเมริกาเหนือ (บังเอิญใน
ทวีปอเมริกาเหนือ มีแค2ประเทศ เขาไมนับญาติกับ Mexico) พวกท่ีไมชอบอเมริกันจะเรียกวาชาวอเมริกันวา 
the US people, the Sams, the Yankees, the Yanks คนไทยยังเรียก ไอกัน 

e. ผมถือโดยสวนตัววา ภาษาไทยกับภาษาลาวคือภาษาเดียวกัน ตางกันที่สําเนียง คือพูดกันรูเรื่อง ไมตองแปล 
ฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกัน มีนิสัยท่ีไมชอบแยกแยะอะไรใหคนอื่น แตชอบแยกตนเองใหเหนือกวาคนอื่น เชน 
ภาษาจีน มีเปนรอยภาษา เพราะพูดกันไมรูเรื่อง แตเขาถือวา ตางกันที่สําเนียง สวนภาษาที่ตนเองใช ซ่ึงรับมา
จากอังกฤษทั้งดุน 99% ใชเหมือนกันยิ่งกวาสําเนียงกรุงเทพกับโคราช กลับเรียกวา American language 
(ภาษาของทวีปอเมริกา) ไมใชภาษา US (ภาษาของประเทศสหรัฐฯนะ) เพราะ America เปนช่ือทวีป ไมใช
ช่ือประเทศ ตามหลักแลว ชาวอารเจนตินา ก็ตองถือวาเปน American ดวย เพราะเขาก็อาศัยอยูในทวีป 
America ดวยเหตุนี้คนประเทศอื่นจึงไมชอบ US People ท่ีมาเรียกตนเองวา American เทากับตนเปน
เจาของทวีป 
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f. Arabic เปนภาษาที่ใชใน Arab countries; ในกรณีอ่ืน ๆ เขาใช adjective เปน Arab สวน Arabian เขา
ใชในเฉพาะบางกรณี ไดแกช่ือสถานที่ เชน Saudi Arabian, the Arabian Sea 

g. คนไทยในอดีต แมไมเคยเรียกตนเองวาชาวสยามก็ตาม เรียกแต ชาวไทยในประเทศสยาม แตฝรั่งในสมัยกอน
ไมไดเรียกเราวา Thais นะ เขาเรียกเราวา Siameses ปจจุบัน คําวา Siamese แปลวา (adj.) แบบสองหัว มา
จากแฝดสยามอินจันทรสมัยรัชการที ่4 เดินทางไป US และคนอเมริกันสมัยนั้นรูจักฝาแฝดคูนี้ มากกวา
ประเทศสยามเสียอีก 

h. การออกเสียงคําที่ลงทายดวย man หรือ men เชน Irishman/men, Dutchman/men ไมวาจะเขียนเปน
เอกพจน หรือนามพหูพจนก็ตาม ตางออกเสียงเหมือนกัน คือ ไอ-ริฌ-มึ่น และ ดั๊ดช-มึ่น ไมใช ไอ-ริฌ-แมน/
เม็น และ ดั๊ดช-แมน/เม็น (ผมเห็นคนไทยออกเสียงผิดประจํา ฝรั่งจะมองคุณวาไมการศึกษา ถาคุณออกเสียง
ผิด) 

B049 วิธีการเรียกช่ือและ titile แบบฝรัง่  
คนไทยตองเรียนวิธีเรียกช่ือ แบบฝรั่ง เมื่อฝรั่งพูดถึงคน และพูดถึงเกี่ยวกับคน มันไมเหมือนกันนะครับ surname 
เปนคํามาตรฐานที่ใชเรียกนามสกุล คือยกใหเปนช่ือท่ีใชเรียกทาน Sir แตชาวอเมริกันถือวา ไมมีทาน Sir ใน US 
(ยกเวนคนบางคน เชน Sir Ronald Reagan) เขาเปลี่ยนไปใชคําวา family name แทน อยางไรก็ตาม ถาคุณ
เรียกชายอเมริกันวา Sir เขาจะปลื้มอกปลื้มใจเลยทีเดียว ถาคุณจะขายของใหเขา ลองเรียกเขาวา Sir (คุณชาย, 
ทานชาย) เขาจะเช็คหัวแหวนกับอกเลย (อเมริกันชอบบายอ) สวนผูหญิงเรียก Madam (คุณหญิง) ไมใช lady 
(ทานผูหญิง) 
ชาวอังกฤษเขียน title เชน Mr ไมมจีุด สวนชาวอเมริกันจะเขียน Mr. แบบมีจุด 
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1 การกลาวถึง (คนที่ไมไดมาคุยดวย, talking about people) 
เมื่อฝรั่งพูดถึงคน เขาจะเรียกช่ือไดถึงหาแบบ ดังตอไปนี้ 
a เรียก ช่ือเลน (nick name) 
ในรูปแบบพูดถึงคนที่สนิทกับคนที่สนิท คือใชในหมูญาติ เพื่อน(ไมจําเปนตองอายุเทากัน) และเด็ก ๆ เทานั้น แต
ผมก็เห็นในอเมริกันเหนือ เรียกช่ือเจานายที่เจอหนากันทุกวัน ตอหนาเพ่ือนรวมกัน ดวยช่ือเลนเชนกัน 

b เรียก ช่ือจริง first name 
ถาไมมสนิทกันจริง มักจะไมอางช่ือใครดวยช่ือเลน เพราะจริง ๆ แลว ฝรั่งไมมีช่ือเลน มีแตช่ือยอ เชน Jim มาจาก 
James ถือวา ดูเปนทางการขึ้นมาเล็กนอย ฝรั่งใช first name โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงญาติ เพ่ือน(ไมจําเปนตองอายุ
เทากัน) และเด็ก ๆ  

• Where's Peter? He said he'd be here at three. 
• How's Maud getting on at school? 

c เรียก first name + surname / family name  
เปนคํากลาง ๆ ก่ึงเปนทางการ และไมเปนทางการ มักใชบอกช่ือ เพ่ือปองกันการสับสนมากกวา 

• Isn't that Peter Connolly the actor? 
• We're going on holiday with Mary and Daniel Sinclair. 

d เรียก Mr./Ms./Miss/Mrs. + surname / family name 
แบบนี้จะเปนทางการมาก เมื่อเรากลาวถึงดวยการแสดงความนับถือ และในทางธุรกิจ ฝรั่งที่เปนผูดีมีการศึกษาจะ
กลาวถึงเพ่ือนบาน โดยใหเกียรติกันแบบนี้ 

• Can I speak to Mr. Lewis, please?  
• We've got a new teacher called Mrs Campbell. 
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• Ask Miss Andrews to come in, please. 
• There's a Ms Sanders on the phone. 

ระวัง! ฝรั่งไมเรียกแบบเต็มยศ ท่ีผมเห็นคนชอบใชกัน คือ title + first name + surname / family name 
(เชน Mr. John Parker) เพราะมีธรรมเนียมอยูวา เขาไมใช Mr./Ms./Miss/Mrs. กับ first name 

e เรียกแต surname / family name เทานั้น 
ฝรั่งจะใชแค surname / family name ก็ตอเมื่อพูดถึงคนที่มีช่ือเสียง นักการเมือง นักกีฬา นักเขียน 
นักวิทยาศาสตร เชน เราเรียก Einstien ไมตองไปเรียกวา Albert Einstien เพราะใคร ๆ ก็รูจัก (เปนบุคลแหง
ศตวรรษที่ยี่สิบ จากการ vote ของ Time Magazine) 

• Do you think Bush would make a good President?  
• The women's 5,000 meters was won by Jones.  
• I don't think Eliot is a very good dramatist.  

ฝรั่งชอบใช surname / family name กับคนงาน (โดยเฉพาะผูชาย), และเรียกกันในหมูสมาชิก ท่ีสนิท 
โดยเฉพาะในหมูผูชาย เชน soldiers, schoolboys, สมาชิกของทีมกีฬา เพ่ือทําใหเขาดูมีช่ือเสียงราวกับเปนที่
รูจักของมหาชน 

• Tell Patterson to come and see me at once / now. 
• Let's put Billows in goal and move Carter up. 

2 การเรียกชื่อตอหนา (talking to people) 
เมื่อเรียกตอหนา มีแคสามแบบเทานั้น 

a nick name (ช่ือเลน) 
เมื่อเรียกคนที่สนิทกัน คือใชในหมูญาติ เพื่อน(ไมจําเปนตองอายุเทากัน) และเด็ก ๆ เทานั้น แตผมก็เห็นในอเมริกัน
เหนือ เรียกช่ือเจานายตัวเอง ดวยช่ือเลนเชนกัน 
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b first name 
ไมคอยมีใครเรียกช่ือ first name ตอหนา เพราะถาสนิทก็เรียกช่ือเลนไปเลย อยางที่บอกไว ฝรั่งไมมีช่ือเลน มีแต
ช่ือยอ จึงมีใครไมตางกันนัก 

• Hello, Pamela. How are you? 
c title + surname / family name 
แบบนี้จะเปนทางการมาก เปนการแสดงความนับถือ และกับคนที่ไมรูจักกันมากอน และในทางธุรกิจ ฝรั่งที่เปน
ผูดีมีการศึกษาจะใชเรียกช่ือเพ่ือนบาน โดยใหเกียรติกันแบบนี้ 

• Good morning, Miss Williamson. 
 ระวัง! ฝรั่งไมเรียกทั้งช่ือท้ังนามสกุลตอหนา อาจมีเหมือนกันที่ผมใชอยูบอย ๆ ก็คือ ใชทักทาย เพ่ือใหเขา
ประทับใจวา ผมจําทั้งช่ือและนามสกุลเขาได 

• Peter Matthews!! How are you? 
ระวัง ฝรั่งไมเรียกใครดวย surname โดยไมมี Mr./Mrs. นะครับ และไมเรียกแต title แบบที่คนไทยชอบเรียก 
เชน Excuse me, Mr. Can you tell me the time? เขาใชแค 

• Excuse me. Can you tell me the time? 
ระวัง ฝรั่งใชคําวา doctor กับหมอที่ใชคําปรึกษามากกวาใชกับนายแพทยผูเช่ียวชาญ งานวิจัย คนควา ซ่ึงคุณเรียก 
Mr. + นามสกุล จะดีกวา ดูใหเกียรติกวา (โดยเฉพาะกับหมอชาวอังกฤษ) 

• Doctor, I've got this pain in my elbow. 
ชาวอังกฤษ และแคเนเดียน จะเรียกลูกคาวา sir และ madam ลูกจางบางคนก็เรียกนายจาง แบบนี้เชนกัน รวมถึง
นักเรียนเรียกครูผูชายดวย ครูผูหญิงเรียก Miss และนิยมขึ้นหัวจดหมายวา Dear Sir/Madam กับคนที่ไมรูจัก 
(คนอเมริกันไมคอยชอบใหใครเขียนมาแบบนี้ ซ่ึงผมเองก็ไมชอบ ผมชอบเขียนไปยังผูรับผิดชอบ เชน ถาจะสมัคร
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งานก็ใช Dear Human Resourses Manager ถาคุณอยากรูวาเปนเพราะอะไร ใหไปดูหัวขอ B052 เรื่องการ
เขียนจดหมาย)  
สังเกตวาเขาใช capital letters (ตัวพิมพใหญ) สองคํานี้ชาวอังกฤษจะไมเขียนดวยตัวพิมพเล็ก แตชาวอเมริกัน
อาจจะเขียนดวยตัวพิมพเล็ก เพราะเปนคําที่ใชไมบอย ท่ีเจอคนไทยใชผิดบอยคือ ขอประทานโทษ ฝรั่งใช แค 
Excuse me! ไมใช Excuse me, sir! 
ใน American English, คําวา sir และ madam ใชนอยโดยเฉพาะรัฐทางใตและตะวันตก ขณะที่ยังใช
กวางขวางในรัฐผูดี แทบ New England และ Canada 

3 เก่ียวกับการใช titles 
คุณตองอาน title กอนช่ือ แมวา คุณจะเห็นเขาเขียน title หอยทาย ช่ือจริงก็ตาม ออกเสียง คําใน UK ตั้งแตป 
1970s ไมใช Miss หรือ Mrs.(ออกเสียงเปน มิดซ) อีกตอไปแลว เขาเปลี่ยนมาใช Ms.(ออกเสียงเปน มิดศ 
รายละเอียดและวิธีการออกเสียงใหดูจากดิกชันนารีของผม) ซ่ึงบอกไมไดวาแตงงานแลวหรือยัง เพื่อใหเทียบเทา
ผูชาย Mr. นั่นเอง สวนในอเมริกาเหนือในปจจุบัน ก็ใชแบบนี้เชนกัน 

อยาอวดแบบนี้ใหฝร่ังไดยิน ไดเห็น 
บางกลุมอาชีพ มีประเพณีท่ีชอบใหคนอ่ืนเรียก tiltle เชน แพทย ตองเรียก คุณหมอ…. แมแตไปเปนนักการเมือง
เต็มตัว ก็ยังเรียกตัวเองวา นายแพทย 
ผมวาคนไทยบา tiltle มาก โดยเฉพาะพวกที่ขี้อวด ถาไมเรียก title จะโกรธเปนฝนเปนไฟ คนที่ไปจบปริญญาเอก
มา ก็ตองเรียกเขาวา ด็อกเตอร… พวกนี้นิยมพมิพ title ใหกับตนเองในนามบัตร ซ่ึงเมื่อผมไดนามบัตรเหลานี้ ผม
จะรูสึกวาพวกนี้ปญญานิ่ม กลัวชาวบานเขาจะไมรู เปนอาการเดียวกับพวกที่ขับรถคันใหญเกินตัวนั่ง ใสเพชรทอง
เต็มตัว เพราะกลัววาชาวบานจะเขาใจไมถูกวา “รวย” 
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ท้ังนี้ผมเขาใจวา เปนเพราะคนเอเชียยังมีจิตใจที่ดอยพัฒนา คือขี้อิจฉา เลยมาซ่ึงความเดือดรอนตอตนเองและสังคม 
ผมยิ่งเศราใจที่ไดยินมาวา ผูนําทางจิตใจคือพระสงฆบางรูปยังยึดติดกับ tiltle เชน ทานเจาคุณ + อื่น ๆ เลยไมรูวา 
ตกลงทานเปนศิษยของพระพุทธหรือเปลา 
ฝรั่งเขาอวดกันที่ผลงานครับ ไมใชท่ีตําแหนง, title หรือฐานะ และโดยทั่วไปจะไมอวด ถาไมไปเกี่ยวกับการ 
promote ตนเอง เพื่อรับงาน สรางความเชื่อถือในทางธุกิจ หรือเปนการแสดงผลงานทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องนั้น ๆ  
ดังนั้นที่เขียนมาต้ังยาว เพ่ือใหคุณไมใช แคใชั title ใหถูกเหมือนฝรั่งใช แตตองพัฒนาความคิด ควบคูไปดวย เลิก
ประเพณียกยองตนเองดวยตําแหนง พรอมกับยกยองคนอื่นที่ผลงาน มิฉะนั้นฝรั่งเขาจะมองคุณวา เปนพวกไร
การศึกษา 
Doctor 
คําวา Doctor เปนภาษาพูด ใชเรียกหมอที่ใหคําปรึกษาแกคุณ เหมือนกับ นักวิชาการที่จบปริญญาเอก โดยทั่วไป
ถาเขาไมไดเปนนักวิชาการ แมวาจะจบปริญญาเอก เชน นักการเมืองในตางประเทศหลายคนจบปริญญาเอก แต
ไมไดทํางานทางวิชาการอีกตอไป ก็จะไมเรียก Dr. เขาแคเขียน อักษรหอยทายช่ือวา Ph.D. หรือ D.B.A. 
คนที่เปนหมอ แตทําหนาที่คนควาวิจัย ไมไดมาคอยบริการตอบคําถาม ใหคําปรึกษาแกคุณ ในอังกฤษคุณหามไป
เรียกเขาวา Doctor เพราะเขาไมใชหมอกระจอก ๆ ตองเรียกเขาวา Mr. หรือ Ms. ถาเขาสอนในมหาวิทยาลัยก็
เรียกเปน Professor 

Post Doctor 
เปนการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาเอก คือ แสดงผลงานทางทฤษฎีหรือวิจัยระดับสากล แต title ไมเปล่ียน คือ
เปน Dr. หนาช่ือเชนกัน เลยเปนเหตุคนไทยไมนิยม เพราะคนไทยสวนใหญยังเรียนปริญญาเอกเพราะอยากได 
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title นําหนา 
ผมมีเพ่ือนเปนศาสตราจารยทางคณิตศาสตร จบ Post Doctor จากมหาวิทยาลัยช่ือดังของโลก นักเรียนแคลคูลัส 
1 ใน 4 ของโลกใชหนังสือของเขา รูจักตอนที่มาอยูแคนาดาใหม ๆ เขาแนะนําตนเองวา I’m a mathamatics 
teacher. 
Professor 
ไมไดแปลวา teacher แตเปนตําแหนงทางวิชาการ แปลวา ผูเช่ียวชาญพิเศษ เทียบไดกับ Senior Researcher 
สําหรับตําแหนงพวก Assistant Professor (ผูชวยศาสตราจารย) และ Associate Professor (รอง
ศาสตราจารย ซ่ึงสูงกวา Assistant Professor) ฝรั่งนิยมเรียกในภาษาพูดวา Professor เชนกัน เพ่ือเปนการยก
ยองใหเกียรติ 
ระวัง!  
เปนไปไดท่ีคนไทยอาจจะมีคนช่ือ ศาสตราจารย พลเอก ม.ร.ว. ดร. นายแพทย สมชาย โคตรสกุล ฝรั่งไมมีการใช
ลูกผสมแบบนี้ แมแตคําวา Prof. Dr. (ศาสตราจารย ดร.) ก็ไมมี เพราะเขาถือวาคนที่มีตําแหนงระดับ
ศาสตราจารย คําวา ดร. ไมมีความหมายเลย จะจบ Master degree หรือ Doctoral degree หรือ Post 
Doctoral degree ก็ไมมีความหมาย เพราะผลงานไดรับการยกยองจนเปน Professor ไปแลว เขาจะเอาแค title 
ท่ีเกี่ยวของกับงานที่พูดถึงเทานั้น 

ที่จุฬา 
สมัยท่ีผมอยูจุฬาฯ เราเรียก title ผูสอนทุกตําแหนงต้ังแตอาจารยใหมถึงอธิการบดีวา “อาจารย” รวมถึงผูท่ีเราเชิญ
มาบรรยายทางวิชาการ หรือแมแตไปอางบทความทางวิชาการดวยความเคารพวา “อาจารย” แตเปนเรื่องแปลกอยู
วา อาจารยผูชายเรียกแทนตัวเองวา “ผม” สวนอาจารยผูหญิงเรียกแทนตัวเองวา “ครู” 

� สําหรับ วิธีเรียกชื่อคนในจดหมาย, ดูหัวขอ B052 
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� สําหรับ วิธีแนะนําคนอื่นใหรูจัก, ดูหัวขอ B034.1 

� สําหรับ การใสจุด (full stop / period) ใหกับอักษรยอของ title, ดหูัวขอ B057 

B050 วิธีการสั่งใหทํา (Imperative)  
1 การใช 
ในประโยคพวก Come here, Be quiet, Have a drink หรือ Don't worry about it 
รูปกริยาพวก come, be, have และ don't worry เรียกวา 'imperatives' ตามดวย infinitive without to; 
สวนในแงปฏิเสธ ใช do not (don't) + infinitive 
ฝรั่งใช imperative เพื่อบอกใหทํา หรือใหคําแนะนําในส่ิงที่จะทําใหผูฟงไดประโยชน 

• Look in the mirror before you drive off Try again-you nearly did it. 
• Please do not lean out of the window. Have some more tea. 
• Tell him you're not free this evening Enjoy your holiday. 

imperative ตามดวย and หรือ or จะมีความหมายเดียวกับ if-clause 
• Walk down our street any day and you'll see kids playing (= If you walk 

. . .) 
• Shut up or I'II lose my temper. (= If you don't shut up . . .) 
• Don't do that again or you'll be in trouble. 

2 การเนนดวย imperative 
ฝรั่งใช do + infinitive เพื่อใหดูเปนการสุภาพ  

• Do sit down.  
• Do be a bit more careful  
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• Do forgive me - I didn't mean to interrupt. 
3 passive imperative 
เพื่อบอกใหคนอ่ืนไปทํา, ฝรั่งชอบใช get + past participle 

• Get vaccinated as soon as you can. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ get ในแงกริยาชวยใน passive, ดูหัวขอ C162.4 

4 do(n't) be 
ในประโยคปฏิเสธและประโยคเนน เขาใช do กอน be (รายละเอียดเพ่ิมเติม ดูหัวขอ C065) 

• Don't be silly!  
• Do be quiet! 

5 ประธานในประโยค imperative 
ประโยคแบบ imperative มักไมมีประธาน แตใชคํานาม หรือ pronoun เพื่อทําใหชัดเจน 

• Mary come here - everybody else stay where you are. 
• Somebody answer the phone. Nobody move. 
• Relax, everybody. 

ขอรองใหทําก่ึงขอโทษที่ตองพูดเชนนั้น ฝรั่งอาจใช you + imperative 
• You just sit down and relax for a bit.  
• You take your hands off me!  

ระวัง! ลําดับคําในการปฏิเสธใน pronoun subject 
• Don't you believe it. (ไมใช You don't believe it.) 
• Don't anybody say a word. (ไมใช Anybody don't say. . .) 

หลัง imperative, ใน question tag (ดูหัวขอ A133-A134) เชน will you? won't you? would you? can 
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you? can't you? and could you? หลัง negative imperative, ใช will you? 
• Give me a hand, will you?  
• Sit down, won't you?  
• Get me something to d rink, can you?  
• Be quiet, can't you? Don't tell anybody, will you? 

7 ลําดับคํา 
ถามี always และ never ตองวางกอนหนา imperative เสมอ 

• Always remember what I told you. (ไมใช Remember always. . .)  
• Never speak to me like that again. 

8 let 
ในภาษาไทยเราใช ฉัน(พวกเรา)ควรกลับบานได แตในภาษาอังกฤษ เขาละคํา pronoun เหลานี้ ดวยการใช let + 
infinitive โดยโดยเฉพาะ Let us ยอเปน Let's  

• Let me see. Do I need to go shopping today?  
• Let's go home. (=Let us go home) 
• Let us pray. (ภาษาทางการใชใน church) 

Let + บุรุษที่สาม / คํานาม / pronoun เชน 
• 'Mr Parker's in the waiting room.' 'Let him stay there all day as far as 

I'm concerned.' 
� สําหรับ รายละเอียดของการใช let, ดูหัวขอ C218 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

B051 วิธีการออกเสียงของนามพหูพจน  
1 คําที่ลงทายดวย /s/, /z/ และหางเสียงอ่ืน ๆ  
หลัง sibilant sound หรือทายเสียง เชน /s/, /z/ /sh/, /ge/, /ch/ และ /dge/, นามพหูพจนท่ีลงทายดวย -es ให
ออกเสียงเปนตัว Z (อิศ /IZ/) 
buses  
/บั๊สซิศ/  

crashes  
/แครฌฌิศ/  

watches  
/วอดชิศ/  

quizzes  
/คว้ิศศิศ/ 

 garages  
/การาจจิศ/  

bridges  
/บริ้ดจิศ/ 

2 คําที่ลงทายดวยอักษรที่ไมออกเสียง 
หลัง unvoiced sound เชน /p/, /f l, /th/, /t/ หรือ /k/, นามที่ลงทายดาย -(e)s ออกเสียงเปนตัว S (ซ.โซ 
ธรรมดา) 
cups  
/คัพซ/  

cloths  
/คลอดฬซ/  

books  
/บุคซ/ 

beliefs  
/บิลีฟซ/ 

plates  
/เพลทซ/ 

 

3 คําที่ลงทายดวยเสียงอ่ืน ๆ  
หลังสระ (vowel), และพยัญชนะที่ออกเสียง (voiced consonant) ยกเวน -z, -ge และ -dge, ท่ีลงทาย
ดวย -(e)s ใหออกเสียงเสมือนสะกดดวย Z (ศ.=ซ.ส่ันเสียง /z/) 
days  
/เดศ/  

 clothes  
/โคลฬศ/ 

legs  
/เลกศ/  

boys  ends  dreams  
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/บอยศ/ /เอ็นศ/  /ดรีมศ/  
trees  
/ทรีศ/  

hills  
/ฮีลศ/ 

songs  
/ซ็องศ/ 

Knives  
/ไนฟศ/ 

  

4 คํานามพหูพจนที่ออกเสียงแบบนอกกฎ 
� คําทั้งหมดชาวอังกฤษ จะออกเสียง แอ เปน อา 

เอกพจน พหูพจน 
bath  
แบดฬ 

baths  
/แบดฬศ/แบดฬซ 

house  
/เฮาซ/ 

houses  
/เฮาศิศ/ 

mouth  
/เมาฬ/ 

mouths  
/เมาฬศ/ หรือ /เมาฬซ/  

path  
/แพดฬ/ 

paths  
/แพฬศ/ หรือ /แพฬซ/ 

roof  
/รูฟ/ 

roofs  
/รูฟศ/ หรือ /รูฟซ/ 

truth  
/ทรูฬ/ 

truths  
/ทรูฬศ/ หรือ /ทรูฬซ/ 

wreath  
/รีฬ/ 

wreaths  
/ริฬศ/ หรือ /ริฬซ/ 

youth  youths  
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/ยูฬ/ /ยูฬศ/ หรือ /ยูฬซ/ 

กริยาที่ใชกับบุคคลที่สามเอกพจน ตองเติม s เชน catches, wants, runs และ possessive form ท่ีตองเติม s 
เชน George's, Mark's, Joe's ใหใชหลักการเดียวกับการออกเสียงคําพหูพจนขางตน 

B052 วิธีเขียนจดหมาย  
ผมหมายถึงจดหมายที่เปนทางการ โดยเฉพาะจดหมายระหวางประเทศ ถาตองติดตอกับประเทศที่ไมใช สหรัฐฯ 
ผมอยากใหคุณยึดแบบอังกฤษเปนหลัก (แคนาดารับไดท้ังสองแบบ) ฝรั่งถือวาการเขียนจดหมายที่เปนทางการเปน
การใหเกียรติผูรับ และมีรูปแบบที่คนไทยที่ไมเขาใจหลายจุด จากประสบการณผม มีขอแตกตางที่คนไทยอาจไม
คอยเขาใจ และตองเนนดังนี้ 
เริ่มดวย ใสท่ีอยูดานขวา บน และเริ่มจากหนวยเล็กที่สุดกอน: คือ house number, แลว street, แลว town, 
postal/zip code, country และ telephone / fax number ท่ีหลังสุด ท่ีเจอผิดบอย คือ คนไทยชอบไปใส ช่ือ
ตัวเองในที่อยู 
ตามดวยวันที่ ยอหนาใหตรงกับที่อยู ฝรั่งทุกประเทศใชแบบนี้ 17 May 2002 ยกเวน US ใช May 17, 2002 
(สําหรับความแตกตางระหวางอังกฤษกับอเมริกันในแงอ่ืน ๆ ดูหัวขอ C113)สําหรับกระดาษจดหมายที่มีท่ีอยู
พิมพไวแลว เปนหัวกระดาษ ฝรั่งนิยมใส วันที่ดานซาย 
ในบรรทัดถัดไป ในจดหมายที่เปนทางการ, ใหใสช่ือ และที่อยูของผูรับ ลงดานซาย 
สวนช่ือของผูเขียนจดหมายนั้น ใหใสท่ีทายของจดหมายหนาแรก 
ฝรั่งมีคําเริ่มตนหลายแบบ เชน Dear และตามดวย : 
first name (ไมเปนทางการ):  

• Dear Loy 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

title และ surname / family name (ทางการ):  
• Dear Mr. Chunpongtong ไมใช Dear Mr. Loy แบบที่คนไทยชอบเขียนกัน (คนอังกฤษ จะไม
ใสจุดหลัง Mr แตอเมริกันใส) 

Dear Sir(s), Dear Sir/Madam, Dear Madam (ใชกับคนที่ไมรูจัก) 
ถาคุณตองการใส first name ละก็ ผมแนะนําใหใส family name แตหามใส Mr ดวย ฝร่ังถือวา หามใช Mr. 
กับ first name 

• Dear Loy Chunpongtong ไมใช Dear Mr. Loy Chunpongtong 
เมื่อทศวรรษ 1970s อเมริกันเร่ิมต่ืนตัวในสิทธิทางเพศ ขนาดที่เรียกวา ไมอยากใชคําใด ๆ ที่บอกเพศ ดังนั้นจงึมี
การใชวา 

• To Whom It May Concern: 
ตอมาสหวรรษ 2000 เขามองวาเปนการไมสุภาพ ที่ไมช้ีชัดวาใครรับกันแน (เขียนถึงใครกันแน เธอมาอานหนอย
ซิ บางทีอานกันทั้งแผนก ก็ยังไมรูวา ไอหมอนี่เขียนถึงใคร) ฝร่ังจึงเร่ิมหันมาเขียนตามดวยตําแหนงแทน 

• Dear Dictionary Author:, Dear Manager: 
หลัง 'Dear XXXX', อเมริกันชอบใส comma หรือไมก็ colon ในจดหมายธุรกิจ (:) แตชาวอังกฤษไมชอบใส
อะไรตอทายทั้งส้ิน ที่สําคัญคือ หามใส exclamation mark (เคร่ืองหมายอุทาน ‘!’)  
หลัง 'Dear XXXX' คุณจะเวนบรรทัดหรือไมก็ได (อเมริกันนิยมเวน และนิยมเย้ืองยอหนาใหสวนที่เปนการ
เน้ือหาดวย) 
จดหมายที่ขึ้นดวย Dear Sir(s) or Dear Madam ฝร่ังมักลงทายดวย Yours faithfully (ดวยความสัตยซ่ือ) 
สวนจดหมายที่ข้ึนดวย Dear Mr. Chunpongtong, Dear Loy Chunpongtong, มักลงทายดวย Yours 
sincerely, (ดวยความจริงใจ) 
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สําหรับจดหมายที่ไมเปนทางการ คุณอาจลงทายวา Yours, See you หรือ Love ระวัง คําวา Love ใชเขียนถึง
คนไดทุกเพศทุกวัย แตแปลกคํานี้มักจะเขียนโดยผูชาย (เพศที่ใจงาย ... กวา) 
ในจดหมายที่เปนทางการ ฝร่ังมีสูตรสําเร็จลงทายวา Yours xxxxx, และ With best wishes หรือจะเปน With 
kind regards ซ่ึงสูตรหลังนี้ นิยมใชกับคนที่เขารูจักเทาน้ัน 
จดหมายที่ไมเปนทางการ มักการลงชื่อดวย first name สวนที่เปนทางการตองลงช่ือดวย ช่ือเต็ม โดยไมมีวงเล็บ 
และไมมี title (ผมเห็นคนไทยจํานวนไมนอยมีนิสัยชอบข้ีอวด กลัวเขาจะไมรูวาจบ Ph.D. เลยใส Dr. ซะหนอย 
เลยขอเตือนไววา อยาอวดโงออกมา)  
จากน้ันพิมพช่ือเต็มในบรรทัดถัดไป ซ่ึงจะใชเปน Loy Chunpongtong, L Chunpongtong หรือ L K 
Chunpongtong (K เปนช่ือกลาง) ก็ได และโดยมากเขาเวนไวใหเซ็นช่ือสามบรรทัด  
ถาเปน Friendly business letters มักลงช่ือดวย first name เทานั้น แตยังคงตองพิมพช่ือเต็มกํากับขางลาง
เสมอ 

• Yours sincerely 
• Loy (ลายเซ็น) 
• L Chunpongtong (ไมใช Mr. Chunpongtong, L) 

คนไทยมี ป.ล. คําน้ีเราไปยืมมาจากภาษาแขก ‘ปจฉิมลิขิต’ แปลวา แถมทายอีกหนอย! ฝร่ังเขาใชวา PS ซ่ึงไปยืม
มาจากภาษา Latin คือ post scriptum แปลตามตัวอักษรวา='written afterwards' ก็มีความหมายเหมือนๆ กัน
คือ ขอเขียนตอหนอยอีกนิด! 
บนซองจดหมาย, ฝร่ังใส first name กอน family name (อังกฤษเรียก surname) และใส title เชน Mr. Mrs. 
ใหดวย 
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จุดหลัก ๆ ของจดหมายแบบอเมริกันที่จะตางจากอังกฤษ คือ 
• ชาว British เขียนตัวยอโดยไมใส comma หรือ full stop (อเมริกันเรียก period) สวนชาว
อเมริกัน ใช comma คั่นในที่อยู และอาจใช period กับอักษรยอในที่อยู และทายที่อยู รวมถึงใช 
colon (:) หรือ comma หลัง Dear Xxxx โดยเฉพาะในจดหมายธุรกิจ 

• ชาวอเมริกันอาจใช Gentlemen แทน Dear Sirs เพราะ sir เปนบรรดาศักด์ิของอังกฤษ ชาว
อเมริกันไมชอบ 

• ลําดับวันที่แบบอเมริกัน คือ เดือน วันที ่(comma) ป (ดูหัวขอ C113) 
• ชาวอเมริกัน ไมนิยม Yours faithfully มักใช Sincerely, Sincerely yours, หรือ Yours truly, 

(ตามดวย comma) กับจดหมายที่เปนทางการทุกประเภท 
• American มักกํากับชื่อ เปนแบบน้ี Loy K. Chunpongtong 

จดหมายถึงคนที่เขาไมรูจักคุณ คุณตองเร่ิมดวยเหตุผลกอนวาเขียนมา มีธุระอะไร 
• Dear Xxxx 
• I am writing to ask . . . 

ไมตองไปถาม ทุกขสุข เขาละ  
• ไมใช Dear Mr. President, How are you?, How are you getting on? 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ name และ title, ดูหัวขอ B049 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ การใช comma และ full stop / period, ดูหัวขอ B014, B017 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ การยอหนา, ดูหัวขอ B060 

� สําหรับการใชภาษาสอบถามที่สุภาพ เรื่องเก่ียวกับ hearth (How are you getting on?), ดูหัวขอ B034.1 
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ตัวอยาง การเขียนจดหมายและซอง แบบเปนทางการ 
เน้ือจดหมาย  
14 Plowden Road 
Torquay 
Devon 
TQ6 IRS 
Phone: 0742 06B030 
 
16 June 1995 
 
The Secretary  
Hall School of Design  
39 Beaumont Street  
London  
W4 4LJ 
 
Dear Sir / Madam: (ฝร่ังถือวาผูชายเกิดกอนผูหญิง) 
 
I should be grateful if you would send me information about the regulations for admission to 
the Hall School of Design. Could you also tell me whether the School arranges 
accommodation for students? 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
Keith Parker 
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บนซอง 
ใหเขียนที่อยูเรียงเปนแนวดิ่งเดียวกัน 
The Secretary  
Hall School of Design  
39 Beaumont Street  
London  
W4 4LJ 
ตัวอยาง การเขียนจดหมาย แบบไมเปนทางการ 
Green Street 
London  
WIB 6 DH 
Phone: 07’066 B044 
 
19 March 
Dear Keith and Ann, 
 
Thanks a lot for a great weekend. We really enjoyed Ourselves. 
Bill and I were talk about holidays. We thought it might be nice to go camping in Scotland for a 
couple of weeks. Are you interested ? Let me know if you are, and we can talk about dates etc. 
See you soon, I hope. Thanks again 
 
Love, 
Catty (ลงชื่อ) 
Catty 
PS Did I have a pain of jeans behind in the bedroom? If so, do you think you could send them on? 
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B053 วิธีเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ  
1 เศษสวน (fraction) และทศนยิม (decimal) 
ฝรั่งอานเศษสวน (fraction) กันแบบนี:้ 
1/8  one eighth 
3/7  three sevenths 
2/5 two fifths 
11/16  eleven sixteenths 
3/4 hour  three quarters of an hour 
7/10 mile  seven tenths of a mile 
ถาเปนเศษสวนที่ซับซอน ๆ ฝรั่งใช over 

• 317/509 “three hundred and seventeen over five hundred and nine” 
ฝรั่งอานทศนิยม(decimal) แบบนี้: 

• 0.375 =“zero point three seven five” (ชาวอังกฤษ อานตัวเลข 0 วา nought “น็อต” 
ออกเสียงเหมือนคําวา “not“) 

• 4.7= “four point seven” 
2 จะใชนามเอกพจนหรือนามพหูพจนดี 
เศษสวน ท่ีมีคาไมเกิน 1, เราใชนามเอกพจน 

• three quarters of ton 
แตทศนิยม ท่ีมีคาไมเกิน 1 จะใช นามเอกพจนหรือพหูพจนก็ได เชน 0.1625 cm = 

• nought/zero point one six two five of a centimetre/centimeter 
• nought/zero point one six two five centimetres/centimeters 
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เศษสวนหรือทศนิยมที่เกิน 1 ตองใชนามเปนพหูพจน 
• one and a half hours (ไมใช one and a half hour ) 
• 1.3 millimetres (ไมใช 1.3 millimeter ) 

ระวัง! 1.5 เขาใช one and a half เชน 
• I've been waiting for an hour and a half: 

เมื่อมีการตวงแลว ฝรั่งถือวาทั้งกอนเปนนามนับไดเอกพจน คือมีแคกอนเดียว จึงตองตามดวยกิริยาเอกพจน 
(รายละเอียดดูหัวขอ B004) 

• Three quarters of a ton is too much. (ไมใช Three quarters of a ton are. . 
.) 

• 3.6 kilometres is about 2 miles. 
3 การใช nought, zero, nil 
ในแบบอเมริกันนั้นงาย ตัวเลขศูนยก็อานวา zero (ศี้โร) ไดอยางเดียว แตคุณควรรูไว เพื่อไปเจอฝรั่งอานแบบ
อังกฤษ เลขตัวศูนย (0) แบบนี้ ชาวอังกฤษเรียกวา nought (น็อต ออกเสียงเหมือนคําวา not), และเมื่อพูดในแงตัว
เลขที่ไมไดแปลวาศูนย แบบไมมีคา ชาวอังกฤษก็จะอานวา “โอ” (oh) (เหมือนอักษร O) เชน หมายเลขบัญชี
ธนาคาร หมายเลขโทรศัพท 

• ชาวอังกฤษอานวา My account number is four one three oh six.  
• อเมริกันอานวา My account number is four one three zero six. 

ในการวัดอุณหภูมิอากาศ ท่ัวโลกรวมถึงแคนาดาใช Celsius ยกเวน US ใช Fahrenheit ท่ีศูนยองศาตางอานวา 
zero เหมือนกัน 

• Zero degrees Celsius is thirty-two degrees Fahrenheit.  
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zero scores ในการแขงขัน ฝรั่งเรียกวา nil ชาวอเมริกันอาจเรียกวา zero หรือ nothing ก็ได สวนในการแขง
กีฬาจําพวก tennis ฝรั่งใช love จากภาษาฝรั่งเศส l'oeuf แปลวา ไข (ท่ียังไมแตก) 

• And the score at half-time is: Brazil one, France nil. 
• Forty-love; Andrews to serve.(40-0 Andrews เปนฝายเซิรฟ) 

4 telephone numbers 
ฝรั่งอานเปนตัว ๆ แยกกัน, โดยเวนชวงสามตัว หรือส่ีตัว เมื่อมีอักษรซํ้ากัน ชาวอังกฤษอานวา double แตชาว
อเมริกันอาจอานหรือไมอาน double ก็ได เชน โทรศัพทหมายเลข 307-4922 

• ชาวอังกฤษและผูดีอเมริกันอานวา “three oh seven, four nine double two” 
• ชาวอเมริกันมักอานวา “three zero seven, four nine two two”  

5 การเขียนตัวเลขแบบ Roman 
ฝรั่งนิยมใชตัวเลขโรมันกับส่ิงที่สูงคายิ่ง เชน ช่ือกษัตริย บทนําของหนังสือ หรือใชแทนหัวขอใหญ ๆ หรือบท 
หรือตอนในตําราเรียน ในสมัยกอนมีการใชเปนเลขศตวรรษ นอกจากนี้ใชเพื่อความสวยงาม เชน บนหนาปด
นาฬิกา 

• It was built in the time of Henry V. 
• For details, see Introduction page ix. 
• Do question (vi) or question (vii), but not both. 
• A fine XVIII Century English walnut chest of drawers 

เลขโรมันมีหลักในการนับคือ ถาตัวนอยอยูหนาตัวใหญ คือเอามาลบออกจากตัวใหญ ถาอยูดานหลังใหเอาไปเพิ่ม 
เชน V=5, IV=5-1=4, VI=5+1=6 เปนตน 
1  I  10  X   40  XL  
2  II  11  XI  45  XIV 
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3  III  12  XII   50  L 
4 IV  13  XIII   60  LX 
5  V   14  XIV   90  XC 
6  VI  19  XIX   100  C 
7  VII   20  XX   500  D 
8  VIII   21  XXI   1000  M 
9  IX  30  XXX  1995  MCMXCV 

6 ตัวเลขธรรมดา กับตัวเลขลําดับที ่
cardinal number คือตัวเลขจํานวน เชน 1, 2, 3, 4 สวน ordinal number คือ ตัวเลขลําดับที่ เชน 1st, 2nd, 
3rd, 4th  
ท่ีนารูคือ หลังคํานาม ฝรั่งใชตัวเลข cardinal แทน ordinal พบบอยใน title ท่ัวไป ลองเปรียบเทียบ:  

• the fourth book - Book Four 
• the third act - Act Three 
• Mozart's thirty-ninth symphony - Symphony No. 39, by Mozart  
• the third day of the course 
• Timetable for Day Three 

แตช่ือของกษัตริย ชาวอังกฤษกลับใช the + ordinal number 
• Henry VIII อานวา Henry the Eighth (ไมใช Henry Eight)  
• Louis XIV อานวา Louis the Fourteenth  
• Elizabeth II อานวา Elizabeth the Second 

7 ศตวรรษ (centuries) 
ระวัง! การใชเลขศตวรรษ เชน ศตวรรษที่18 หมายถึง 1701- 1800 ฝรั่งเรียก 18th century; 1801-1900 
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เรียกวา 19th century 

8 ชัน้ในอาคาร (floor) 
ช้ันลางสุด ชาวอังกฤษเรียก The ground floor ขณะที่ชาวอเมริกนัและแคเนเดียนเรียก the first floor ดังนั้น 
อาคารเดียวกัน ถานบัแบบอังกฤษจะไมนับช้ันลาง(ถือวาเปน0) ถานับแบบอเมริกันใหนับช้ันลางดวยเปนช้ันที่ 1 

9 การใช and คั่นในตัวเลข 
ชาวอังกฤษนิยมพูด and กอนอานหลักสิบ แตชาวอเมริกันอาจจะละ (ไมพูด and) 

• ชาวอังกฤษอาน 310 วา Three hundred and ten  
• ชาวอเมริกันอาน 310 วา Three hundred ten 
• ชาวอังกฤษอาน 5,642 วา Five thousand, six hundred and forty-two 
• ชาวอเมริกันอาน 5,642 วา Five thousand, six hundred forty-two 

ในการอานตัวเลขแบบที่มีสองหนวยวัด เชน ช่ัวโมงและนาทsี, ฝรัง่อาจจะใส and หรือไมก็ได 
• two hours (and) ten minutes 
• two meters (and) thirty centimeters 

ในการเขียน ฝรั่งนิยมใช commas (,) คั่นทุก ๆ สามหลัก จากจุดทศนิยม เพื่อใหอานงาย 
• 5,106,243.458,7 

ถาตัวเลขมีแค 4 หลัก คือแคหลักพัน ฝรั่งไมนิยมใส comma แตจะใสก็ได ถามีตัวเลขเปนชุดหรืออยูในตาราง ซ่ึง
บางตัวมี 5 หลัก บางบางมี 4 หลัก ท้ังนี้เพ่ือใหดูเปนระเบียบมากกวา 

• นิยมเขียน 4709 มากกวา 4,709 
ป ค.ศ. ฝรั่งไมนิยมใส comma 

• the year 2005 (ไมใช the year 2,005) 
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ชาวอังกฤษ เวลาพิมพ อาจใชการเวนวรรคแทน comma 
• There are 1 000 000 millimetres in a kilometres. 

10 a กับ one 
จริง ๆ แลว คุณตองใช one hundred ไมใช a hundred เพราะเขาอนุโลมในกรณีท่ีไมเปนทางการ ดังนั้นไมวา
คุณจะพูดวา a hundred หรือ one hundred ก็ใหความหมายเหมอืนกัน แต one hundred จะดูหนักแนน เปน
คณิตศาสตร และเปนทางกฏหมายมากกวา สวน a hundred ฟงแลวเหมือนเปนคาประมาณ ไมแนนอน 

• Pay Mr. J Baron one thousand dollars on a cheque (Br., Can.)/check(US). 
(ไมใช a thousand เพราะเปนการเขียนเช็ค ตองใชภาษาที่หนักแนน ไมใชการประมาณ) 

จุดที่คนไทยผิดบอยตองเตือน มีดังตอไปนี้ 
1) ชอบไปละ a กัน เพราะเขาใจวา ใช a กับนามพหูพจนไมได เชน 

• I want to live for a hundred years. (ไมใช...for hundred years.) 
2) หามอาน a แทน one ในตําแหนงกลางตัวเลข ลองเปรียบเทียบ:  

• three thousand one hundred (ไมใช three thousand a hundred) 
3) หามอาน a แทน one เมื่อตัวเลขมันยาว โดยไมมี and คั่น คุณตองลองอานออกเสียงประโยคตอไปนี้ด:ู  

• 1000 = a thousand  
• 1049 = a thousand and forty-nine (อานแบบนี้ได เพราะแมจะยาวแตมี and ค่ัน) 
• 1602 = one thousand, six hundred and two (อยาอานเปน a thousand, six 

hundred and two. เพราะ มันมีท้ัง thousand และ hundred ในทอนเดียวกัน ) 
แบบที่มีหนวยวัด คุณอานวา a ได ในกรณีท่ีเปนตัวเลขงาย ๆ ไมมีหนวยยอยเทานั้น เชน 
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• a/one kilometer (แตตองอาน one kilometre, six hundred metres) 
ถาไมมี and คั่น ตองอานวา one 

• an/one hour and seventeen minutes (แต one hour, seventeen minutes)  
• a/one pound (แต one pound twenty-five) 

หลักงาย ๆ คือ อานวา one ไวกอนจะปลอดภัยกวา ยกเวน ส่ิงที่เปนตัวเลขส้ัน ๆ งาย ๆ ไมเปนทางการ ใหอาน a 
จะไดดูเปนธรรมชาติของเจาของภาษา 
11 การใชคําแสดงความเปนเจาของ หนาตัวเลข  
คําแสดงความเปนเจาของ + ตัวเลข หรือ ตัวเลข + of + คําแสดงความเปนเจาของ เรื่องนี้จําตัวอยางงายกวาจาํสูตร 
เชน 

• You're my one hope. 
• One of my friends gave me this. (ไมใช One my friend . . .) 

12 eleven hundred (=C0850) 
แทนที่จะพูด 1100 วา one thousand one handred ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งชอบใช eleven 
hundred (สิบเอ็ดพัน) นิยมใชกับราคาสินคา แตเขาใชกับชวงระหวาง 1101 กับ 2000 เทานั้น 

• We only got fifteen hundred dollars for the machine.  
• ไมใช อาน 5500 วา fifty-five hundred เพราะมนัเกิน 1999 มาแลว 
• ดังนั้นป ค.ศ. 2010 ฝรั่งถึงอานวา Two thousand ten ไมใช twenty ten เพราะมากเกิน 

2000 มาแลว 
รูปแบบนี้ มันมีท่ีมา จากวันในประวัติศาสตร (historical date) (ดูหัวขอ C113) 

• He was born in thirteen hundred. (1300) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• It was built in fifteen (hundred and) twenty-nine. (1529) 
13 billion 
ในแบบ American, คําวา billion แปลวา พันลาน (thousand million=1,000,000,000.) ขณะที่แบบ 
British แปลวา ลานลาน (million million=1 000 000 000 000.) และคนไทยสับสนบอย แมแตขาว
ประจําวันทางโทรทัศน ท่ีแปลมาจากแหลงขาวคนละประเทศ ตองเช็คในดีวาเขาใชแบบอเมริกันหรืออังกฤษ กอน
แปล 

14 ใชรูปเอกพจน ในความหมายพหูพจน 
คําจําพวก dozen, hundred, thousand, million และ billion ถาอยูหนานามถือวาเปน adjective ตองไมมี –
s ตอทาย แตอยูหนา of ถือวาเปนนามตองมี -s ลองเปรียบเทียบ:  

• five hundred dollars (hundred เปน adjective จึงไมเติม-s) 
• hundreds of dollars (hundred เปนนาม จึงเติม -s) 
• several thousand times 
• It cost thousands. 
• a few million years 
• millions of years 

และถาตองยกท้ังคํา ไปขยายคําอ่ืนอีกตอหนึ่ง คือใชแบบนามขยายนาม คุณตองใชเครื่องหมาย - คั่นและหนวยวัด
นั้นตองเปนเอกพจน ลองดูตัวอยาง 

• a five-dollar note (ไมใช a five-dollars note เพราะมนัทําหนาที่เปน adjective อยู) 
• a three-mile walk  
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• six two-hour lessons (lessons ตองเติม -s เพราะ มันมีถงึ 6 บท แต hour ไมตองเติม 
เพราะเปนแค adjective) 

• a three-month-old baby  
• a four-foot deep hole  
• a six-foot tall man 

 ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งชอบใช foot แทน feet, โดยเฉพาะเมื่อบอกความสูงของคน (people's 
heights) แตขอใหรูไววา มันไมถูกหลักไวยากรณ หามเอาไปเขียน 

• My father's just over six foot two. (จริง ๆ 6ฟุต 2นิ้ว ตองใช six feet two) 
� สําหรับการใชงาน be ในการวัด, ดูหัวขอ C066 

� สําหรับการใชงาน ตัวบอกเวลาหนานาม เชน ten minutes' walk; four days' journey, ดูหัวขอ A108.7 

� สําหรับ of หลัง half ดูหัวขอ C168 

� สําหรับ กิริยาเอกพจนหลังปริมาณและจํานวน, ดูหัวขอ B004 

15 การอานเงนิอังกฤษ 
หนวยสตางคของเงินของอังกฤษ ถาเปนเอกพจน อานวา a penny (เพนน)ี ถาเปนพหูพจน อานวา pence (เพนซ) 
และ 100 pence = 1 pound 

• 1 p อานวา one penny ภาษาพูดชาวอังกฤษใช one pee (พ)ี หรือ a penny (เพนน)ี 
• 5 p อานวา five pence (หรือเรียกงาย ๆ วา five p.) 
• f3.75 อานวา three pounds seventy-five หรือ three pounds and 

seventy-five pence 
คุณอาจไปเห็นชาวอังกฤษขางถนนบางคน อานทั้งเอกพจนและพหูพจนเหมือนกันหมด คือ pence  
บางคนใช pound เปนพหูพจนโดยไมเติม –s ก็มี แตผมวา คุณอยาไปเลียนแบบพวกขางถนนจะดีกวา เชน 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• That's two pounds and one pence, please. (ภาษาขางถนน) 
• It cost me eight pound fifty. (ภาษาขางถนน) 

พูดธนบัตร 5 pound ชาวอังกฤษเขียนวา a five-pound note ตามหลักการหัวขอกอนหนา เพราะถือวาทําหนา
เปน adjective ตองใชเปนเอกพจน 
แตเวลาพูดถึงอะไรที่หนวยเปน pence กลับไมใชเอกพจน penny เชน แสตมป 10 pence แทนที่จะใชตามกฎ
คือ a five-penny stamp กลับไปใช 

•  a five pence stamp 
16 การอานเงนิ American 
หนวยสตางคของเงินของอเมริกันและแคเนเดียน คือ cent และ 100 cents = a dollar($) มีเรื่องที่นารูดังนี้ 

• เหรียญ one-cent เรียกวา pennies 
• เหรียญ five-cent เรียกวา nickels 
• เหรียญ ten-cent เรียกวา dimes 
• เหรียญ twenty-five cent เรียกวา quarter 

dollar มีช่ือเลนวา buck (มาจาก กวาง แพะ แกะ กระตาย ท่ีเปนตัวผู) อาจเติม s หรือไมเติม s ก็ได 
• 5 dollars = 5 bucks = 5 buck (ภาษาขางถนน) 

เหรียญ 1 dollar ของแคเนเดียน เรียกวา loony มาจากนกเปดน้ําทีพิ่มพลงบนเหรียญขนาดดังกลาว 

17 การอานหนวยที่ไมใช metric 
ขณะที่ท่ัวโลก รวมทั้งUK และแคนาดา หันมาใชหนวยเมตริกซ ยกเวน US เทานั้น ท่ียังคงวัดแบบอังกฤษอยู จน
หนวยท่ีวานี้ บางคนเรียกวาหนวยอเมริกัน เพราะขนาดอังกฤษเองยังยอมเปลี่ยนเปนแบบ metric เพื่อนบานที่อยู
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ใกล US ใชรหัสทุกอยางตาม US ท้ังหมด ยังยอมเปล่ียน ผมเช่ือวาสักวัน US ก็ตองเปลี่ยนตามโลก โดยเฉพาะ
เมื่อจีนกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจในอีกไมนาน  

• 1 inch (1 in) = 2.5 cm 
• 12 inches = 1 foot (30 cm) 
• 3feet (3ft) = 1 yard (90 cm) 
• 5,280feet/ 1, 760yards = 1 mile (1.6 km) 5miles=8km 
• 1 ounce (1 oz) = 28 gm 
• 16 ounces = 1 pound (455 gm) 
• 2.2 pounds (2.2 lb) = 1 kg 
• 14 pounds (14 lb) = 1 stone (6.4 kg) (British only) 
• 1 British pint = 568 cl 
• 1 US pint = 473 cl 
• 8 pints (8 pt)= 1 gallon 
• 1 British gallon = 4.55 liters 
• 1 US gallon = 3.78 liters 
• 1 acre = 4,840 square yards = 0.4 hectares 
• 1 square mile = 640 acres = 259 ha 

ชาวอังกฤษยังนิยมวัดน้ําหนักเปน stones และ pounds; แตชาวอเมริกันใชแต pounds สวนสูงวัดกันในหนวย 
feet; เชนเดียวกับความยาว และความลึก ระดับความสูง ระยะทางอาจวัดเปน yards และmiles ตามความ
เหมาะสม 

• I weigh eight stone six. (ไมใช . . . eight stones six)  
• We are now flying at an altitude of 28,000 feet. 
• The car park's straight on, about 500 yards on the right. 
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18 การอานพ้ืนที ่
ฝรั่งอาจเรียกขนาดของหอง เชน  

• twelve feet by fifteen feet 
ขนาดของสวนหลังบาน เชน  

• thirty metres by forty-eight metres 
หองขนาด twelve feet by twelve feet เรียกอีกอยางวา  

• twelve feet square 
หรือเรียกเปนพื้นที่ซ่ึงเทากับ 

• 144 square feet room 
19 การใช a กับ per 
จะใช per month หรือ a month ก็ใหความหมายเหมือนกัน แต per month จะดูเปนทางการกวา 

• It costs 700 dollars per month หรือ 700 dollars a month ก็ได 
• We're doing seventy miles an hour. (หรือ 70 miles per hour หรือ 70 mph.) 

20 ใชบอกจํานวนเปนตัวเลข 
คุณจะใชตัวเลขเปนประธาน หรือกรรมก็ได แตคนไทยชอบใชผิด คือไมใชหลัง verb be เชน 

• I've got three sisters. (ไมใช My sisters are three.) 
• There are twelve of us in my family. (ลื่นหูกวา We are twelve…) 

21 การบอกผลการคํานวณ 
ผมใหคุณดูตัวอยางตอไปนี้เปนกฎเกณฑท่ีฝรั่งใช ในเรื่องนี้ แบบอเมริกันจะคงเสนคงวากวา 
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• 2 + 2 = 4 Two and two is/are four. (ไมเปนทางการ) 
•  Two plus two equals/is four. (ทางการ) 
• 7 - 4 = 3 Four from seven is/leaves three. (ไมเปนทางการแบบอังกฤษ) 
•  Seven take away four is/leaves three. (ไมเปนทางการแบบอังกฤษ) 
•  Seven minus four equals/is three. (ทางการ) 
• 3 x 4 = 12Three fours are twelve. (ไมเปนทางการแบบอังกฤษ) 
•  Three times four is twelve. (ไมเปนทางการ) 
•  Three multiplied by four equals/is twelve. (ทางการ) 
• 9 / 3 = 3 Three(s) into nine goes three (times). (ไมเปนทางการแบบอังกฤษ) 
•  Nine divided by three equals/is three. (ทางการ) 

22 ตัวอยางการอานการคํานวณ 
ยกตัวอยางการคํานวณอัตราดอกเบี้ย, เปนการคูณระหวาง C110 x A076 แบบเด็ก ป.3 ดังนี้ 
 C110  
 x A076 
 C110 
 11,68_ 
 29,2__ 
 41,026 
ขอใหคุณอานออกเสียงตอไปนี้ เพียงเที่ยวเดียวจะจําได และเขาใจเลย อยาลืมที่บอกไวกอนหนา ชาวอังกฤษอาน
ศูนยวา nought (น็อต แบบเดียวกับ not) สวนอเมริกันอานวา zero (ศี้โร) อยาลืมวา times ตองเติม s ดวยนะ
ครับ เพราะประธานเปนเอกพจน  

• A hundred and forty-six times two hundred and eighty-one. 
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เร่ิมตน (beginning) 
• One times one forty-six is one forty-six. 

บรรทัดตอไป (next line) 
• Put down one nought/zero.  
• Eight sixes are forty-eight;  
• put down Eight and carry four;  
• eight fours are thirty-two and four is thirty-six;  
• put down six and carry three;  
• eight ones are eight and three is eleven. 

บรรทัดตอไป (next line) 
• Put down two noughts/zeros.  
• Two sixes are twelve;  
• put down two and carry one;  
• two fours are eight and one are nine;  
• two ones are two. 

การรวม (the addition) 
• Six and nought/zero and nought/zero is six;  
• four and eight and nought/zero is twelve;  
• put down two and carry one;  
• one and six are seven and two is nine and one is ten;  
• put down nought/zero and carry one;  
• one and nine are ten and one is eleven;  
• put down one and carry one;  
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• one and two are three and one are four. 
รวม (total) 

• forty-one thousand and twenty-six. 
ระวัง! ในภาษาพูด ฝรั่งนิยมใช is และ are สลับกันไป เพื่อไมใหซํ้าซาก (แตใช is ถูกตองตามหลักกวา) 

� สําหรับการพูดและเขียนวันที,่ ดูหัวขอ C113 

� สําหรับการบอกเวลา, ดูหัวขอ B059 

B054 วิธีเขียนแบบเนน (emphasis) 
1 อารมณ กับการเนนที่ตางกัน 
ฝรั่งอาจเนนคํา (emphasize/strengthen) เพื่อแสดงความรูสึกอันแรงกลา 

• You do look nice today! Your hair looks so good like that. 
เนนเพื่อแสดงความมั่นใจในส่ิงที่พูดออกมา 

• 'Why weren't you at the meeting?' 'I was at the meeting' 
• I don't take much exercise now, but I did play a lot of football when I 
was younger. 

• I don't have much contact with my family, but I do see my mother 
occasionally. 

เนนจุดที่ตองการพูดหรือตอบ 
• I thought I'd pass the exam, and I did pass. 

2 การออกเสียงที่เนน: stress 
ตองออกเสียงเนน (เสียงดัง, โทนสูง และลากเสียง) คุณตองหยุดกอนพูดคําที่เนน ในการพิมพดวย Word 
Processor ฝรั่งใช ตัวอักษรเอียง (italics)หรือเขม (bold) ในการเขียนใช CAPITAL LETTERS หรือขีด
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เสนใต underlining 
• This is the last opportunity.  
• He lived in France. not Spain. 
• Mary, I’m IN LOVE! Please don’t tell anybody! 

เปลี่ยนจุดที่เนนเสียง ก็เปล่ียนความหมายไดเชนกัน ลองเปรียบเทียบ: 
• Jane phoned me yesterday. (ไมใชใครอ่ืน)  
• Jane phoned me yesterday. (ไมได email มานะ) 
• Jane phoned me yesterday. (ไมไดโทรหาคนอื่น)  
• Jane phoned me yesterday. (ไมใชเพิ่งโทรมาวันนี)้ 

ปกติฝรั่งมักรวบเสียง verbชวย กับประธานอยูแลว ถาฝรั่งออกเสียงเนน verbชวย ข้ึนมา ทําใหความหมายเปลี่ยน
ไดเลย 

• It was a nice party ! 
• You have grown!  
• I am telling the truth - you must believe me! 

เมื่อเนนเสียง verbชวย เขาอาจเปลี่ยนลําดับคําได (ดูหัวขอ A051.12) 
3 เนนดวยการใชศัพท 
เชน so, such, really และ just 

• Thank you so much.  
• It was such a lovely party. I really enjoyed it. 
• I just love the way she talks. 

ใชคําหยาบเนน (swearword ดูหัวขอ B040) เชน คนไทยอาจพูด “โคตรดี” 
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• That's a bloody good idea. 
ใส question word ใหเพ่ือเนน ก็เหมือนภาษาไทย 

• Why ever did he marry her? (ทําไมเขาไมแตงงานกับเธอซะตอนนั้น =เขาโงเสียจริง ๆ ) 
• Where the hell have you been. (คุณไปอยูนรกขุมไหนมา ถึงไมรูจัก Internet) 

ไมใชคําถามนะ คนพูดก็ไมไดตองการคําตอบดวย 
หรือใส ever (ดูหัวขอ C372), on earth หรือ the hell 

4 เนน ดวยการเปลี่ยนโครงสรางประโยค 
ภาษาฝรั่งจะใสตัวท่ีเนนไวหนาประโยค (ภาษาเอเชียชอบใสเนนตัวหลัง) เมื่อเขาจะเนนตัวไหนก็เปล่ียนตองมาไว
หนา  
ครูคนนี้ทําโทษเด็กคนหนึ่งในหองนั้น (คนไทยมักเขาใจวาประโยคนี้ เนนหองนั้น เด็กไทยช้ีใหดูวาหองไหน ช้ัน
ไหน) 

• This teacher punished a student in that class. 
แตประโยคเดียวกันนี้ ฝรั่งจะเขาใจวา เนนที่ตัว teacher (ดูหัวขอ B055) เด็กฝรั่งช้ีนิ้วไปที่ครู มิฉะนั้นแลว เขาจะ
เขียนใหมเปน 

• In that class, a student was punished by this teacher. 
ส่ิงเหลานี้ตองใชเวลาทําความคุนเคย และใชเวลา จึงจะเกิดภาพที่ชัด วาคนพูดช้ีนิ้วไปที่ไหน ลองดู 

• That film-what did you think of it?  
• Asleep, then, were you?  
• I knew he was going to cause trouble, and cause trouble he did! 

โครงสรางที่มี with it และ what สามารถใชเนนสวนใด สวนหนึ่งของประโยคได และใหความหมายเนนเปน
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พิเศษดวย (ดูหัวขอ A156) 
• It was john who paid for the drinks. What I need is a good rest.; 

do สามารถใชขยาย verb (ดูหัวขอ above) 
• She does seem to be trying Do come in. 

Myself, yourself ใชเนนคํานาม (ดูหัวขอ A109) 
• I got a letter from the Managing Director himself: 

indeed ใชเนน very และ adjective หรือ adverb (ดูหัวขอ C204) 
• I was very surprised indeed. 

very สามารถเนนการเปรียบเทียบข้ันสูงสุดได, next, last, first และ same (ดูหัวขอ A038.4) 
• I'd like a bottle of your very best wine. 
• The letter arrived on the very next day. 
• We were born in the very same street in the very same year. 

หรือใชคําซํ้า เพื่อเนนเสียเลย 
• She looks much, much older than she used to. 

B055 วิธีเขียนแบบเนนคํา แบบ‘fronting’  
ฝรั่งเนนคําหรือวลี โดยยายมันมาไวขางหนา ซ่ึงตางจากภาษาเอเชียท่ีเอาสิ่งสําคัญไวขางหลัง การยายมาไวหนา
ประโยคเพื่อเนนแบบนี้ นักไวยากรณฝรั่งเรียกวา 'fronting' 

1 คําแรก คอืส่ิงที่เนน 
เชน ประโยคแบบเด็ก ๆ ฝรั่งถือวา เนนคําแรก 

• Jake is a vegetarian. (ถือวาเนน Jake) 
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ถาฝรั่งกําลังจะพูดส่ิงใด มักเริ่มตนประโยคดวยคําคํานั้น แมวามันจะไมใชประธานของประโยคก็ตาม 
• People like that I just can't stand. 

จับมาวางขางหนาเพ่ือเนน  
• Crazy, that driven  

2 การเนน object กับ complement 
การยาย object กับ complement มาไวขางหนา ทําใหมันดูสําคัญข้ึนมาทันที ซ่ึงมักใชใน informal speech 

• Very good lesson we had yesterday.  
• Strange people they are! 

การทํา fronting ใหกับ object ทําใหดูเปนทางการก็ได  
• This question we have already discussed at some length.  

ในประโยคแบบที่มีเครื่องหมายตกใจ (exclamatory expression), เขาใชคํานามหนา that, แตฝรั่งสมัยนี้ไม
คอยใชกันแลว 

• Fool that I was! 
ถาเนนวาเปนคําถาม(ตองการคําตอบ) ควรวาง Question-word อยูหนา  

• What I'm going to do next I just don't know.  
• How she got the gun through customs we never found out. 
� สําหรับการใชแบบ ถูกกระทํา (passive) เพ่ือนํากรรมมาไวหนา, ใหดูหัวขอ A149.3 

3 พูดแบบแยกเปนสองตอน 
ใน informal speech, ฝรั่งอาจทําใหประโยคยาวเพื่อเนนบางคํา คือเอาคําที่เนนข้ึนตน แลวใช pronoun แทนใน
ประโยคหลัง 

• This guy who rang up, he's an architect. 
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• That couple we met in Berlin, we don't want to send them a card, do 
we?  

• One of my brothers, his wife's a singer, he says . . .  
คําที่ขึ้นตนเพื่อเนน ตองใชเปนกรรม เชน me และ myself โดยแยกเปนสองตอน ลองดู 

• Me, I don't care.  
• Myself I think you're making a big mistake. 

4 ขึ้นตนดวย adverb 
adverb และ adverbial expression สามารถข้ึนตนประโยคได (ดูหัวขอ A050-A051) และนํามาใชเนนได
เชนกัน 

• Once upon a time there were three little pigs. One day. . . Then . . .  
• Soon after that . . . After dark, . . . 
• Inside the front door there is . . .  
• Opposite the living room is . . .  
• On the right you can see . . .  
• At the top of the stairs there are. . .  

พูดกับเด็กเล็ก ตองเนนกอนขยายความ 
• Off we go! 
• Down you come! 

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพ่ือเนนวา มีคําหมายแฝงของคําที่ใชข้ึนตน (มีอะไรไมดี) 
• Now you tell me! (= Why didn't you tell me before?) 

ระวัง คุณตองใช inversion (ไมเขาใจวาคืออะไร ใหดูหัวขอ A030 - A031) หลังรูปแบบปฏิเสธ (หรือถือวา
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ปฏิเสธ)  
• Under no circumstances can we accept cheques. (ไมใช Under no 

circumstances we; can. . .)  
• Round the corner came Mrs Porter. 

5 เนนแบบ as และ though 
โครงสรางแบบขึ้นดวย as และ though (ทําไดอยางไร ดูหัวขอ C049) ลองดูตัวอยาง 

• Young as I was, I realized what was happening. 
• Tired though she was, she went on working.  
• Fast though she drove, she could not catch them.  
• Much as I respect his work, I cannot agree with him. 

6 เนนแบบละคํา 
ในภาษากันเอง จะละ articles, pronoun และ verbชวย และเอาคําที่เนนมาไวตนประโยค (การละคํา='ellipsis': 
ดูหัวขอ B064) 

• Postman been?  
• Seen John?  

บางครั้ง ขึ้นดวย verb หรือ complement, และใสประธานและ 'tag' ไวดานหลัง (โครงสรางนี้ ดูหัวขอ A135)  
• Likes his beer, Stephen does.  
• Funny, your brother.  
• Nice day, isn't it? 

หาดูโครงสราง ท่ีไมเปนทางการแบบนี้ไดจากหัวขอ B056, โครงสรางการเนนคําไดจากหัวขอ B054 และ 
ประโยคแบบแบงเปนสองตอนไดจากหัวขอ A156 
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B056 วิธีเขียนรายงาน/ขาว 
บทนี้ ไมไดแสดงความแตกตางระหวาง การเขียนแบบคนมีการศึกษาสูงกับพวกมีศึกษาต่ํา แตเปนความแตกตาง
ระหวางภาษาผูใหญกับภาษาเด็ก 

1 เขียนไดหลายแบบ 
ฝรั่งอาจบรรยายเหตุการณเดียวกันไดหลายแบบ เชน 

• The storm blew Margaret's roof off. 
• Margaret's roof was blown off in the storm. 
• Margaret had her roof blown off in the storm.  

ระลึกไววา ในภาษาอังกฤษ เขาถือวาน้ําหนักที่เนน อยูท่ีคําขึ้นตนประโยค คือส่ิงที่เขากําลังพูดถึง แตไมใชเปนส่ิง
ท่ีเปนขอมูลใหม(ขาว) จะใชแบบไหน มันขึ้นอยูกับวา เขากําลังพูดถึงอะไร อยูกอนหนา หรืออะไรที่ผูฟง/อาน 
รูอยูกอนแลว ซ่ึงผมจะอธิบายตอไป 

2 ลําดับปกต:ิ ส่ิงที่เปนขาวเอาไวทายสุด 
ฝรั่งจะกลาวส่ิงที่รูอยูแลวกอน ส่ิงที่เปนขาวเอาไวทายสุด เชน 

• 'How's Joe these days?' 'Oh, fine. He's just got married to a very nice 
girl.' (ลื่นหูกวา '. . . A very nice girl 's just got married to him.') 

• My father was bitten by a dog last week. (ลื่นหูกวา A dog bit my father 
last week.) 

• Our dog bit the postman this morning. (ลื่นหูกวา The postman was bitten 
by our dog this morning) 
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• 'I can't find my trousers.' 'Well, your trousers are under my coat.' 
(ลื่นหูกวา '. . . My coat's on your trousers.')  

เพื่อเลี่ยงการเริ่มประโยคดวยส่ิงที่เปนขอมูลใหม, ฝรั่งใช there is สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C347 
• There's a cat on the roof (ลื่นหูกวา A cat's on the roof.) 
� สําหรับการใช 'ขอมูลสิ่งท่ีรูอยูแลว' และ 'ขอมูลท่ีเปนขาวใหม' กับคําพวก as, since และ because, ดูหัวขอ C050 

3 เลือกประธานใหเหมาะสม: 
ส่ิงที่เปนตัวกระทํา ฝรั่งเรียกวา agent สวนตัวถูกกระทํา เรียกวา recipient ส่ิงที่เนนกําลังพูดถึงใหเปนประธาน
ใชเริ่มตนประโยค สวนส่ิงที่เปนขาวใหมใหเปนกรรมเอาไวทาย  
โครงสรางแบบ active ก็คือเลือก agent เปนประธาน (ดูหัวขอ A123) 

• The storm blew Margaret's roof off. 
• Somebody's stuck chewing gum all over the carpet.  

ถาเราเลือก recipient เปนประธาน, ก็จะเปนแบบ passive (ดูหัวขอ A147) 
• Margaret's roof was blown off in the storm. 
• Chewing gum's been stuck all over the carpet. 

ถาคุณเลือกตัวอ่ืนเปนประธาน, อาจเปล่ียนโครงสรางเปน have + object + past participle (ดูหัวขอ 
C175.2) 

• Margaret had her roof blown off in the storm. 
• The carpet's had chewing gum stuck all over it. 

คุณอาจสรางประธานแบบตามใจชอบ โดยใช have ลองเปรียบเทียบ: 
• แบบ active : The house is full of children. 
• แบบ passive: There are children all over the house. 
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• แบบ ใช have: I've got the house full of children. 
อยาลืม เลือกกริยาใหสอดคลองกับประธานดวย ลองเปรียบเทียบ: 

• The biscuit factory employs 7,000 people. 
• 7,000 people work for the biscuit factory.  
• He led the children through the silent streets. 
• The children followed him through the silent streets.  

กริยาบางตัว (ergative) ใชไดกับประธานที่เปนทั้ง agent และ recipient สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A020.3 
• She opened the door.  
• The door opened. 

4 end-weight 
ส่ิงที่ยาวและตองการพูดเนน ควรเอาไวทาย เรียกวาเปนทําเลที่มีแพงที่สุด 

• Children are sometimes discouraged by the length of time it takes to 
learn a musical instrument. (ลื่นหูกวา The length of time it takes to learn 
a musical instrument sometimes discourages children.)  

ดวยเหตุนี้ ฝรั่งจึงชอบใช it เปนตัวแทนนําหนากอน (preparatory it) ถือวาตัวปลอมกอนตามดวยตัวจริงที่ทาย
ประโยค สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A115 

• It worried me that she hadn't been in touch for so long. (ลื่นหูกวา That 
she hadn't been in touch for so long worried me.) 

• It's important to tell us everything you know. (ลื่นหูกวา To tell us 
everything you know is important.) 

ในประโยคของคนมีการศึกษาสูง อาจแตงแบบนี้ 
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• He made it clear that he was not in the least interested. (ลื่นหูกวา He 
made that he was not in the least interested clear.) 

ภาษาเด็ก ๆ ไมแยก adverb ออกจากกริยา แตถาประโยคยาว และตองการใชadverb เปนตัวเนนก็แตงแบบนี้ได 
ลองเปรียบเทียบ: 

• She plays the violin very well. (ไมใช She plays very well the violin;) 
• She plays very well almost any instrument that you can think of, and 
several that you can't. 

นี่เปนเหตุให ฝรั่งใช indirect question กเ็พื่อลากประโยคใหยาวข้ึนนั้นเอง ลองเปรียบเทียบ: 
• I'm not sure what the point is. 
• I'm not sure what is the point of spending hours and hours discussing 

this. 
5 วิธีเนน 
วิธีงาย ๆ ท่ีเห็นฝรั่งทําบอย คือ 'cleft sentence' ดวย it หรือ what: แลวใสตัวท่ีจะเนนใน subordinate clause 
สําหรับรายละเอียดของโครงสรางดูหัวขอ A156 

• It was my mother who finally called the police.  
• What I need is a hot bath and a drink.  

มีอีกโครงสรางหนึ่งที่ดูเหมือนสลับกันคือ เอาตัวเนนไวหนา เพราะปกติมันอยูหลัง แตเมื่อตะโกนออกมา มันก็เดน 
สําหรับรายละเอียดของโครงสราง ดูหัวขอ B055 

• The other plans we'll look at next week.  
• Nice man, your uncle. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ emphasis, ดูหัวขอ B054. 
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B057 วิธีเขียนอักษรยอ และอานรวบ 
1 การใสจุด 
คนอเมริกันใสจุด เมื่อยอเปนอักษรพิมพเล็กไมเกิน 3 ตัวอักษร หรือยอเปนอักษรพิมพใหญไมเกิน 2 ตัวอักษร แต
คนอังกฤษมักไมใสจุด (คนอเมริกันเรียกจุดวา 'periods' คนอังกฤษเรียกจุดวา 'full stop') 

• Mr (US Mr.) = Mister (ไม usually written in full) Ltd (US Ltd.) =Limited 
(company) kg (US kg.) = kilogram 

2 การเขียนอักษรยอ 
มักใชอักษรตัวแรกของแตละคํามาเขียนติดกัน โดยเฉพาะช่ือขององคกรตาง ๆ  

• the BBC = the British Broadcasting Corporation 
• UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization  
ถาไมเกิน 3 ตัวอักษร ใหออกเสียงตามอักษร ถาเปน 4 ตัวอักษรข้ึนไปและอานรวบได ก็จะอานรวบ 

• BBC =บีบีซี (อานตามอักษรเพราะมีแค 3 อักษร) 
• UNESCO =ยูเนสโก (อานรวบ) 

3 การใส article และการออกเสียง 
ใหใสตามเสียงที่เปลงจริง  

• an IRA attack 
• a US diplomat (ไมใช an US. . .) 
• a BA degree 
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• an MP (ไมใช a MP) 
• the USA (เฑ็อ) 
• the RSPCA (ฑิ) 

ใหถือวา คําที่อานรวบได ถือวาเปน คําเฉพาะ จึงไมตองใส the 
• UNESCO (ไมใช the UNESCO) 

ในคํายอท่ีเปน plurals บางคนใช apostrophe (') กอน s ท้ังนี้ไมใชก็ได ไมผิดอะไร 
• MP's หรือ MPs; CD's (= 'compact discs') หรือ CDs 

B058 วิธีซอนประโยคและปญหาการอานบทความไมเขาใจ 
บทนี้มีประโยชนมาก แมจะเรียนเปนทฤษฎียากมากก็ตาม แตคุณควรมีแนวคิดแบบนี้ เปนพื้นฐาน 

1 ซอนประโยคคืออะไร 
ประโยคยาว ๆ อาจมีประโยคยอยซอนอยู เรียกวา 'embedding' บางทีอานประโยคพวกนี้ แลวไมคอยเขาใจ ซ่ึงมี 
5 แบบที่พอจับแนวทางใหคุณเรียนได ผมจะไลแบบที่นากลัวจากงายไปยาก 

2 การขยายความหลัง subject 
เมื่อsubject ถูกตอดวยวลี ทําให verbของมันอยูหางออกไป คนที่ไมเขาใจเรื่องโครงสรางประโยคอาจอานแลวงง 
ๆ ได 

• That picture of the children being talked to by the Prime Minister is 
wonderful.  

ประโยคหลัก(sentence) คือ The picture is wonderful. ตอไปนี้เปนตัวอยางจากหนังสือพิมพท่ียากขึ้นอีก 
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• A 24-year-old labourer who was arrested in Trafalgar Square when he 
allegedly attempted to knife a traffic warden is said to have injured 
three policemen.  

มองยากเพราะ subject (a 24-year-old labourer) และ verb (is said to have injured ) อยูหางกันมาก ส่ิง
เหลาทําใหคนอานบทความงงได เทคนิคคือคุณตองระลึกวา ท่ีตามหลังตามนั้นไมใช verbหลัก 

3 การละ relative pronoun 
ประโยคที่ละ relative pronoun ก็อานยากเชนกัน เพราะละกันตั้งแตตนอนุประโยค ตองระวังดวย 

• The film she was talking about at Celia's party turned out to be very 
boring. (=... the film which she was talking about...) 

• Calloway Brown, the chemists, have confirmed that bottles of shampoo 
it took off its shelves after animal rights protesters claimed to have 
put bleach into them did contain poisonous chemicals. (= . . . bottles of 
shampoo which it took off. . .) 

• Pictures of the baby the judge ordered should not be identified by 
reporters appeared in a Sunday newspaper. (= . . . the baby which ...) 

4 past participle ที่ดูเหมือน past tense 
past participles เชน arrested, accused มักใชบรรยายหลังคํานาม, ดูเหมือน relative clause แบบลดรูป (ดู
หัวขอ A114.6). และคลายกับ past tenses, เมื่ออยูในประโยคหลักใหญ ๆ ทําใหคนอานที่ไมใชเจาของภาษางง
ได เชน arrested แปลวา คนที่ถูกจับกุม 'who was arrested', accused แปลวา คนที่ถูกกลาวหา 'who is 
accused', และ asked แปลวา คนที่ถูกถาม 'who were asked'. 
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• A court has heard that a young civil servant arrested after shootings 
on Tyneside left one man dead is to be charged with murder. 

• A Karnak separatist accused of leading an attack on a French police 
barracks in which four gendarmes died has been arrested. 

• A number of the children asked for comments on the proposals to expel 
~ some immigrants told the police they disagreed.  

ใครถูกถามละ (Who asked?) ก็คือคนที่พูดวา I they disagreed? นั่นคือ some immigrants 

5 adverbial clause 
การซอนอนุประโยคที่เปน adverbial ทําใหอานยากเชนกัน เปนพบบอยในหนังสือพิมพ เปนตนวา 

• One way of deciding what to do when you have difficulty in choosing the 
best course of action is to toss a coin. 

• Arthur was not sure which way to go, for he had been left alone by 
his friends, and, when an old man came along the road accompanied 
by a little boy, he said 'Excuse me'. (ใครพูด 'Excuse me'?) เนื่องจาก 
Arthur หลงทางอยูเห็นคนแกเดินมากับเด็ก 

• The really important point is that because he did not invite the one 
man he certainly should have asked his father was furious. (เขาควรถาม
พอของเขาไหม?) เนื่องจากพอเขาโกรธมากที่เขาไมไปถามคนที่ควรจะถาม 

• The rebel leader found out that in spite of the precautions of the 
soldiers he had bought the guns from the police had planted an 
informer among them. (เขาเอาปนมาจากตํารวจอยางนั้นหรือ?) เนื่องจากตองสูกับทหาร 
ทหารคงไมใหปนแน 
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6 การกลาวรายงาน 
ถามีการใสคํากลาวรายงานลงไป ท่ีกลางประโยคทําใหอานยาก 

• This is the man who Ann said will tell us all about the church. 
• He's gone I don't know how far. 
� สําหรับ โครงสรางผสมของ relative และindirect speech,ดูหัวขอ A114.10, C009 

� ปญหาอื่น ๆ ของ conjunction และ clause, ดูหัวขอ A061 

� สําหรับความยากของ relative clause, ดูหัวขอ A114 

B059 วิธีบอกและถามเวลา 
1 การบอกเวลา 
ฝรั่งมีการบอกเวลาได สองวิธี คือ แบบสมัยเกาเวลาจากนาฬิกาเข็ม กับแบบสมัยใหมเปนนาฬิกาดิจิตอล ปจจุบัน 
รายการวิทยุ และทีวีจะบอกเปนนาฬิกาตัวเลข ซ่ึงอานจากตัวเลขไดเลย 

• 8.05 แบบตัวเลขอานวา eight oh five หรือแบบเข็มอานวา five past eight 
• 8.10 eight ten หรือ ten past eight 
• 8.15 eight fifteen หรือ a quarter past eight 
• 8.25 eight twenty-five หรือ twenty-five past eight 
• 8.30 eight thirty หรือ half past eight 
• 8.35 eight thirty-five หรือ twenty-five to nine 
• 8.45 eight fort five หรือ a quarter to nine 
• 8.50 eight fifty หรือ ten to nine 
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• 9.00 nine o'clock 
ผมใหขอสังเกตวา ฝรั่งจะไมพูด o'clock เมื่อมเีศษนาที เชน seven minutes past eight, three minutes to 
nine  

• Wake me at ten past seven. (ไมใช . . . ten past seven o'clock.) 
เขาจะใช o'clock ก็ตอเมื่อไมมีเศษนาที เชน: 

• Wake me at seven o'clock. หรือจะละ o'clock ก็ได 
ฝรั่งอาจละคําวา past ก็ได เมื่อใชแบบไมเปนทางการ 

• OK, see you at half two . (= . . . half past two.)  
ชาวอเมริกันอาจใช after แทน past เชน ten after six; แตไมพูดวา half after two  
คนอเมริกันบางคนอาจใช of, before หรือ till แทนการใช to เชน twenty-five of three 

2 การถามเวลา 
การถามเวลา: 

• What time is it? Have you got the time? (ไมเปนทางการ) 
• What's the time? Could you tell me the time? (เปนทางการกวา) 
• What time do you make it? หรือ What do you make the time? (GB; = 

What time is it by your watch?) 
• What time does the game start? (ฝรั่งไมพูดวา At what time the game will 

start?) 
3 การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 
ในยุโรป นิยมบอกเวลาราชการเปนแบบรอบ 24ช่ัวโมง สวนใน US ยังยังใชรอบ12 ช่ัวโมงอยู คือตองมี am pm 
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โดยเขาใชระบบ 24 ช่ัวโมงในการทหารเทานั้น จึงเรียกวา military system ลองเปรียบเทียบ:  
•  Last check-in time is 20:00. (อานวา twenty hundred.) 

ระหวางตัวเลขช่ัวโมงกับนาที ในอังกฤษนิยมเขียนค่ันดวยจุดทศนิยมเหมือนของไทย แตใน US นิยมเขียนคั่นดวย 
colon (:) 

• We have to check in by a quarter past eight in the evening.  
•  The next train from platform 5 is the seventeen fifty-three 

departure for Carlisle. 
• 'What time does it leave?' 'Seven minutes to six.'  

ในการบอกแบบรอบ12ช่ัวโมง เพื่อกลัวการสับสนฝรั่งจะบอก in the morning/afternoon! evening ดวย ถา
เปนการพูดแบบเปนทางการ เขาจะใช am (= มาจากภาษา Latin วา ante meridiem -'กอน midday') และ 
pm (= post meridiem -'after midday') ใหสังเกตวิธีเขียน am, pm ในระยะหลัง ฝรั่งไมใสจุด และไมตอง
เขียนดวยตัวพิมพใหญแลว ถาจะใสจุดตองใสท้ัง 2จุด และถาจะเขียนดวยตัวพิมพใหญ ตองเขียนทั้งสองตัว 

• 09.00 = nine o'clock in the morning (หรือ nine am/a.m./AM/A.M. แตไมใช 
am. และไมใช A.m.) 

• 21.00 = nine o'clock in the evening (หรือ nine pm) 

B060 วิธีวางยอหนาในการเขียนเรียงความ 
ในการเขียนบทความในภาษาอังกฤษ เขามีการแบงกันเปนตอน ๆ โดยขึ้นยอหนาใหม ในการพิมพดวย Word 
Processor ก็ตองการเคาะ Enter ท้ังนี้เพ่ือใหแยกประเด็นออกจากกัน จะไดอานงาย เขาใจงาย หรือเพ่ือพักให
ผูอานคิดตาม กอนอานในชวงถัดไป โดยทั่วไปมัก เวนที่วาง หรือยอหนา (indenting) ไปดวย เชน 
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• Bill decided that it was too late to start slimming, and put some more 
sugar in his coffee. The way things were, he needed all the help he 
could get. Everything was going wrong at work, everything had already 
gone wrong at home, and the weather in Edinburgh in November was 
lousy.  

• The only remaining question was: should he commit suicide now or wait 
till after payday and get drunk first? 

• Three months ago everything had seemed so perfect. His boss had . . . 
อีกแบบหนึ่งก็คือ ไมมีการเวนที่วางยอหนา แตเวนบรรทัดแทน หรือเพิ่มระยะระหวางบรรทัดแทน ซ่ึงแบบหลังนี้
นิยมใชในการเขียนเปนเปนทางการ 
Dear Sirs 
 

• Three months ago I sent you an order for one of your 'Bouncewipe' 
inflatable doormats, together with my cheque for $350. You wrote 
acknowledging my order, and said that the doormat would be 
dispatched within 15 days. Since then I have heard nothing, and 
repeated phone calls to your offices have had no result beyond vague 
promises to 'look into the matter'. 

 
I am afraid that my patience is now at an end. If . . . 

B061 หลักการละคํา แสดงรูปแบบการละคํา 
บางครั้งภาษาอังกฤษมีรูปแบบและไวยากรณในงานของตนเอง เพราะตองการประหยัดเนื้อท่ีและเวลา 
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1 ภาษาโฆษณาและประกาศ 
ประกาศและโฆษณามักจะละ verbชวย, articles, ประธาน, กรรม, และ prepositions ไมละ verb, 
adjective, adverb และ conjunction 

• Cars wanted for cash. Contact Evans, 6 Latton Square (ไมใช Cars are 
wanted for cash...) 

• Single man looking for flat Oxford area. Phone 800-6127 weekends. 
• Job needed urgently. Will do anything legal. Call 389-1054. 
• Pour mixture into large saucepan, heat until boiling, then add three 

pounds sugar and leave on low heat for 45 minutes. 
• Can be assembled in ten minutes. Easy to clean. Simple controls. 

Batteries not included. 
2 โนตยอ 
โนตยอ ไดอะรี่ มักมีรูปแบบงาย ๆ  

• Gone to hairdresser. Back 12.30. 
• Book tickets phone Ann see Joe 11.00 meeting Sue lunch 

รูปแบบดังกลาวมักใชมากในการดอวยพร และจดหมายที่ไมเปนทางการ 
• Dear Gran 
• Watching tennis on TV. A good book. Three meals a day. No washing-up.  
• Clean sheets every day. Everything done for me. Yes, you've 

guessed - in hospital!! 
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• Only went to doctor for cold - landed up in hospital with pneumonia.!! If 
you have time please tell then others- would lonesome letters to cheer 
me up.  

• Hope to see you  
• Love Pam 

3 การพากยกีฬา 
การพากยกีฬา มีไวยากรณของตนเอง และส้ันมาก อาจจะละแมแต verbs 

• Goal kick . . . And the score still Spurs 3, Arsenal 1 . . . that's Pearce . . . 
Pearce to Coates . . . good ball . . . Sawyer running wide . . . Billings takes 
it, through to Matthews, Matthews with a cross, oh, and Billings in 
beautifully, a good chance there - and it's a goal! 

4 หัวขอ ปาย คําขวัญ 
หัวขอ ปาย คําขวัญ มักเปนวลีส้ัน ๆ มักละ articles ในช่ือเฉพาะ 

• ROYAL HOTEL 
• SUPER CINEMA 
• INFORMATION OFFICE 
• BUS STOP 
• POLICE OUT! 
• MORE MONEY Fหรือ NURSES! 

5 หัวขอขาว 
การพาดหัวขอขาวของหนังสือพิมพมีไวยากรณและศัพทของตนเอง ไมตองตกใจ ถาอานไมรูเรื่อง 

� รายละเอียด ดูหัวขอ B037. 
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• RECORD DR UGS HAUL AT AIRPORT: SIX HELD 
• FOUR DIE IN M6 BLAZE 
� สําหรับหลักของ การละคํา ('ellipsis'), ดูหัวขอ B062,B067. 

B062 หลักการละคํา (เบ้ืองตน) 
การละคําชวยใหภาษาดูล่ืนไหลข้ึน โดยทั่วไปไมสามารถสอนเปนทฤษฎีได ตอใหฝรั่งที่เปนนักไวยากรณก็ไมรูวา
จะสอนยังไง (learn by heart) แตควรเรียนทฤษฎ/ีขอสังเกตของผมไวเมื่ออานพบหรือฟงฝรั่งคุยกันจะไดเขาใจ 
ฝรั่งละคําในกรณีท่ีพูดแลวซํ้า หรือพูดไปก็ไมมีประโยชนคือเขาละไวในฐานที่เขาใจ ถาคุณพูดไดแบบละคํา ฝรั่ง
จะยกยองมาก ถือวาคุณเกงจริง ใชภาษาอังกฤษไดอยางเปนธรรมชาติ เพราะนี่คือสวนหนึ่งที่เรียนยาก สวนใหญ
ตองอยูเมืองฝรั่งหลายปจึงจะใชถูก 
ในบทเบื้องตนนี้ไมตองทอง แคอานผาน ๆ ใหเกิดไอเดียเบื้องตนก็พอ 

� นักไวยากรณเรียกการละคําแบบน้ีวา 'ellipsis'. 
1 ละ เม่ือใชตอบคําถาม 
ในการตอบเรามักละคําที่เขาใจกันอยูแลว 

• 'What time are you coming?' 'About ten.' (ฟงดูลื่นหูกวา 'I'm coming about 
ten.') 

• 'Who said that?' 'John.' (ฟงดูลื่นหูกวา 'John said that.') 
• "How many chairs do you need?' "Three.' (ฟงดูลื่นหูกวา ‘I need three 

chairs.') 
• 'She's out this evening?' 'Yes, working. ' (ก็ล่ืนหู กวา 'Yes, she's working 
this evening.') 
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� สําหรับ 'โครงสรางการตอบแบบสั้น ๆ ', ดูหัวขอ C307. 
2 โครงสรางที่มี and, but และ or 
โครงสรางแบบที่ใชบางคํารวมกันมักละคําซํ้า สําหรับรายละเอียดโครงสรางที่วานี้, ดูหัวขอB063. 

• a knife and fork (= a knife and a fork) 
• She was poor but honest. (=... but she was honest.) 

3 ละคําข้ึนตนประโยค 
ในภาษาพูดแบบกันเอง ฝรั่งอาจละคําที่ไมเนนเสียง unstressed words ซ่ึงมักใชเริ่มตนประโยค 

• Seen Lucy? (= Have you seen Lucy?) 
• Doesn't know what she's talking about. (= She doesn't know what she's 

talking about.) 
4 ละคําทายของ noun phrase 
คําที่ไมจําเปนตองพูดสวนหนึ่งหลัง คําขยาย สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ B065. ลองดูตัวอยาง 

• 'Do you want large eggs?' 'No, I'll have small.' (= '. . . small eggs.') 
• My car isn't working. I'll have to use Mary's. (= . . . Mary's car.) 
• We're going to hear the London Philharmonic tonight. (= . . . the London 
Philharmonic Orchestra) 

• 'Which shoes are you going to wear?' 'These.' 
5 ละ verb แท 
คือใช verb ชวย เด่ียว ๆ แทน full verbs สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ B066 

• 'I haven't paid.' 'I haven't either.' (= . .. 'I haven't paid either.') 
• She said she'd phone, but she didn't. (= . . . didn't phone.)  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

และอาจละคําที่ตามหลังกริยาวลีท้ังชุดเลยก็ได 
• I was planning to go to Paris next week, but I can't  
• (= But I can't go to Paris next week.) 

 The same structures are possible with non-auxiliary be and have. 
• I thought she would be angry, and she was. 
• He says he hasn't any friends, but I know he has. 
� สําหรับ การการแทนที่ดวย do และ do so, ดูหัวขอ C119, C120 

6 แทน infinitive ดวย to 
คุณสามารถใช to แทน infinitive ท่ีซํ้าได สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ B067. 

• 'Are you and Gillian getting married ?' 'We hope to.' (= 'We hope to 
get married.') 

• I don't dance much now, but I used to a lot. 
ละแมกระทั่ง to ก็ม ี

• Come when you want. (= . . . when you want to come.) 
• 'Have a good time.' 'I'll try.' (= ‘I’ll try to have a good time.') 

7 ละดวย as กับ than ในการเปรียบเทียบ 
คําที่อยูหลัง as และ than อาจไมจาํเปนตองพูด  

• The weather isn't as good as last year. (= . . . as it was last year.) 
• I found more blackberries than you. (= . . . than you foul-up) 
� สําหรับ inversion หลัง as และ than, ดูหัวขอ A030.6. 

� สําหรับ การไมใช subject และ object หลัง as และ than, ดูหัวขอ C343.3 
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8 ละวลีหลงั question word 
ลองดูการละแบบนี้บาง 

• Somebody's been stealing our flowers, but I don't know who. (= . . . I 
don't know who's been stealing our flowers.) 

• Become a successful writer. This book shows you how. (+ he/she become 
to a successful writer.) 

9 การละ that  
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ละ that หลัง relative pronoun ได สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A125 

• I knew (that) she didn't want to help me.  
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ละ object relative pronoun ได สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A111-A113. 

• This is the restaurant (which) I was talking about. 
10 การละ that are, who is (relative structure) 
ตัวอยาง การละ that are/is 

• Let me have all the tickets available. (= . . . that are available.)  
ฝรั่งละ relative pronoun และ verb to be กอน participles หรือ adjectives เชน available, possible 
สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A114.6 

• Who's the girl dancing with your brother? (= . . . who is dancing . . .) 
• Please let me have all the tickets available. (= . . . that are available) 

11 ละ you are, it is หลัง conjunctions 
สามารถละ subject pronoun ท่ีมี be หลัง conjunctionได, แมแตในแบบที่เปนทางการ 

• Start when ready. (= . . . when you are ready.) 
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• Though intelligent, he was very poorly educated. (= Though he was 
intelligent . . .) 

• When (you are) ordering, please send $5.0 for postage and packing.  
• Phone me if (it is) necessary. 
• I'm enclosing my cheque for 150, as (was) agreed. 
• He had a small heart attack while (he is) asleep. 
• Leave in oven until (it is) cooked. 

12 การละ prepositions 
ฝรั่งละ prepositions ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, (ดูหัวขอ A094.2,5) 

• See you (on) Monday night. 
• We're staying here (for) another three months. 
• What time shall I come? (ลื่นหูกวา At what time . . . ?) 
� สําหรับกรณีอยางเชน We need a place to live (in), ดูหัวขอ C285 

13 ละ it, them หลัง prepositions 
ใน British English, เขาละ pronoun ท่ีเปน object หลัง preposition มักเกิดเมื่อมี have หรือ with อยูกอน
หนา 

• My socks have got holes in (them). 
• I'd like a piece of toast with butter on (it). 

14 การละ ในภาษายอ ๆ  
รูปแบบยอนี้ เหมือนที่อธิบายไวในหัวขอ  ฺB061 คือไมกฎตายตัว สําหรับภาษาเฉพาะกลุม 

• Take 500g butter and place in small saucepan.  
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• Essential fee agreed before contract signed  
• WOMAN WALKS ON MOON 

B063 หลักการละคํา ที่ตามหลัง and, but และ or 
1 ละเพราะมันซํ้า 
คําที่ตามหลัง เมื่อ and, but หรือ or มักซํ้ากับที่อยูกอนหนา ใหละไดเลย 

• a knife and (a) fork  
• these men and (these) women  
• ripe apples and (ripe) pears  
• antique (furniture) or modern furniture  
• in France, (in) Germany or (in) Spain 
• She can read, but (she) can't write. 
• The Minister likes golf but (the Minister) hates fishing 
• We drove (across America), rode (across America), flew (across 
America) and walked across America. 

• She was poor but (she was) honest. 
• The food (is ready) and the drinks are ready. 
• Phil (washed the dishes) and Sally washed the dishes. 

2 ลําดับคํา 
• Cats (catch mice) and dogs catch mice. (ไมใช Cats catch mice and dogs.) 
• I can (go) and will go. 

สังเกตคําที่ใชรวมกัน 
• Peter planned and Jane paid for the holiday. 
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• Kevin likes dancing and Annie athletics. 
• The children will carry the small boxes and the adults the large ones. 
• Jane went to Greece and Alice to Rome. 
• You seem, and she certainly is, ill. 

ฝรั่งละ verb ท่ีซํ้า 
• I have always paid my bills and I always will (pay . . .). 

แตไมละ verb ตัวท่ีมากอน หามใชวา I always will, and always will pay my bills. 

3 จะใช verb เอกพจนหรือพหูพจน 
เมื่อมีประธานเอกพจนสองตัว ตองใชกิริยาพหูพจน  

• My mother and father smoke. (ไมใช My mother and father smokes.)  
เมื่อมีประธานแคคนเดียวแน ๆ (จะกระทําทีเดียวสองคนไมได) คือประธานเชื่อมดวย or, ตองใช กริยาเอกพจน.  

• Either Jake or Steve was here this morning 
� สําหรับ ประธานเอกพจน กับกิริยาพหูพจน เม่ือใชกับ neither. . . nor, ดูหัวขอ C257 

4 หามละคํา เม่ือ conjunction เปนตัวอ่ืน 
หามละคํา เมื่อ conjunction เปนตัวอ่ืน ๆ ท่ีไมใช and, but และ or 

• She didn't know where she was when she woke up. (ไมใช . . . when woke 
up.) 

แต pronoun ท่ีเปน subject ท่ีมี be ละไดในบางกรณี (เชน if possible, when arriving) ถาสนใจดูหัวขอ 
C192.10, C051.4, A088.6 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

5 ละ and หนา then 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ใช then ไดเลย ไมจําเปนตอง and then 

• Peter started first, (and) then Colin (started). 

B064 หลักการละคํา ที่หนาประโยค 
1 ละคําที่ไมเนนเสียง 
ใน informal spoken English ฝรั่งละ articles (the, a/an), possessives (my, your), personal 
pronoun (I, you), verb ชวย (am, have) และประธานไมแท เชน there  

• Car's running badly. (= The car's . . .)  
• Wife's on holiday. (= My wife's. . .)  
• Couldn't understand a word. (= I couldn't. . .)  
• Must dash. (= I must dash.)  
• Won't work, you know. (= It won't work. . .)  
• Seen Joe? (= Have you seen Joe?)  
• Keeping well, I hope? (= You're keeping well . . .)  
• Nobody at home. (= There's nobody at home.)  
• Careful what you say. (= Be careful . . .)  
• Be four pounds fifty.. (= That'll be...) 

2 จะละ ตองใหหมดทัง้ชุด 
ประธานที่มากับ verb ชวย จะละ ตองละใหหมด ไมใชละแคประธาน แตไมละ verbชวย (ใชแบบที่ไมเปน
ทางการ) 
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• I'm coming tomorrow. หรือ Coming tomorrow. (แตไมใช Am coming 
tomorrow.)  

• I’ll see you soon. หรือ See you soon. (แตไมใช Will see you soon.)  
• Haven't seen him. (แตไมใช Have seen him.) 

3 หามละverbชวย ทีม่ากับ I กับ it 
ละ verbชวยได แตหามละ verbชวย ท่ีมีประธานเปน I และ it 

• You ready? (= Are you ready?)  
• She want something? (= Does she want something?) 
• แตไมใช I late? It raining? 

4 tags 
ในประโยคที่มีสรอยทาย (tag) (tag=? ดูหัวขอ A133-A134, A135) โดยเฉพาะใน British English ยอกัน
แบบนี้ 

• Can't swim, myself. (I can't swim by myself.) 
• Like my pint? (Do you like my pint?) 
• Dutch, Aren't you? (You are Dutch, aren't you?) 
• Getting in your way, am l? (I‘m not getting in your way, am I?) 
• Going on holiday, your kids? (Your kids are going on holiday, aren’t 

they?) 
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B065 หลักการละคํา ในวลีนาม 
1 ละคําหลงั adjective 
ละคํานามหลัง adjective ได, ในฐานเขาใจ  

• 'What kind of potatoes would you like?' 'Boiled (potatoes), please. 
• ‘We haven't got any large eggs. Only small (eggs).’ 

ฝรั่งใชบอยในขั้นสูงสุด 
• I think I'll buy the cheapest (one). 

ระวัง! หามละคํานามพวกนี้ เพราะละแลวโครงสรางไวยากรณจะผดิ 
• Poor little boy! (ไมใช Poor little!)  
• The most important thing is to keep calm. (ไมใช The most important is 

to…) 
� สําหรับ โครงสรางอื่น ๆ ท่ี adjective ไมตองมีคํานาม, ดูหัวขอ A046. 

2 การละคําหลงั determiner 
ละคํานามหลัง determiner, ตัวเลข และคํานามที่แสดงความเปนเจาของ 

• Those are Helen's gloves, and these (gloves) are mine. 
• I'm not sure how many packets I need, but I'll take two (packets) to 

start with. 
• Our train's the second (train) from this platform. 
• You take Pete's car, and I'll take Susie's (car). 
• 'Can I borrow your pen?' 'No, find your own (pen).' 
• 'That beer went down fast.' 'Have another (beer).' 
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� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช determiners โดยไมมีคํานาม, ดูหัวขอ A101 

3 ละคํานามของชื่อที่เปนที่รูจักกนัดี  
ฝรั่งละคํานามที่จะมากับช่ือเฉพาะที่เปนที่รูจักกันดี (well-known)  

• ‘I’m going to the Central.’ = ‘I’m going to the Central department store.’ 
‘ไปเซ็นทรัล=ไปเซ็นทรัลดิพารทเม็นทสโตร’ เพราะรูกันทั่วไปดีวา เซ็นทรัล หมายถึง ช่ือของดิพารทเม็นทสโตร 

• She's playing the Beethoven with the New York Philharmonic tomorrow 
night. (= . . . the Beethoven classical music with the London 
Philharmonic Orchestra. . .) 

• He's staying at the Hilton. (=... the Hilton Hotel.) 
• We're going to see 'Hamlet' at the Mermaid. (= . . . the Mermaid 
Theatre.) 

ท่ีตองระวังคือ ฝรั่งอาจละคําวา house และ shop ไดดวย, (ดูหัวขอ A089.4). 
• We spent the weekend at John and Mary's (house). 
• Could you pick up some chops from the butcher's (shop)? 
� สําหรับ การแทนคํานามดวย one(s), ดูหัวขอ C273 

B066 หลักการละคําหลัง verbชวย 
1 ใช verb ชวย แทน verb ทั้งกอน 
ฝรั่งใช verbชวย แทน verbท้ังกอนได และเวลาออกเสียงตองเนน verbชวย นี้ดวย 

• He said he'd write, but he hasn't. (= . . . hasn't written.) 
• I'll come and see you when I can. (= . . . can come and see you.) 
• I wouldn't if I were you. (ฉันไมทําแน ถาฉันเปนเธอ)  
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ถาไมมี verbชวย ใหใช do 
• They hardly ever give a party, but when they do, they do!  
• He said he would arrive before seven, and he did. 

2 การละคําของ verb และ object, สวนเติมเต็ม 
ไดแก object, complement, adverbial หรือท้ังประโยค 

• I can't see you today, but I can tomorrow. (= . . . I can see you . . .) 
• I've forgotten the address. ‘I have too.' 
• 'You're not trying very hard.' I am.' 
• 'You wouldn't have won if I hadn't helped you.' 'Yes I would.'  

การละ object, สวนเติมเต็ม หลัง be และ have ในฐานะที่เปน verb แท 
• 'I'm tired.' I am too.' 
• Who's the driver? ''I am.' 
• 'Who has a dictionary?' I have.' 

3 มี verb ชวยหลายตัว 
เมื่อมี verb ชวยหลายตัว มักคงตัวแรกไวก็พอ 

• 'You wouldn't have enjoyed the film.'' 'Yes I would.' (= . . .I would have 
enjoyed the film.') 

และเชนกัน ถามี verbชวย หลายตัว ใชเนนเสียงตัวแรก 
• 'Could you have been dreaming?' I suppose I could / COULD have 

/COULD have been. ' 
เวลาตอบ ถาเขารูวามี verbชวย สองตัวในคําถาม ฝรั่งมักตอบดวย verbชวย ท้ังสองตัว 

• I think Mary should be told.' 'She has been.' (ฟงดูลื่นหูกวา. . . 'She has.')  
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และยิ่งถาคําตอบมีการแปลงรูป verbชวย ตัวหนึ่งดวยแลว เขาจะใส verbชวย ท้ังสองตัว 
• 'Mary should be told.' 'She must be.' (ลื่นหูกวา . . . 'She must.') 

4 คําตอบแบบส้ัน ๆ  
คําตอบแบบส้ัน ๆ ดูหัวขอ C307 การตอบคําถาม ดูหัวขอ A131 คําถามแบบtags ดูหัวขอ A133-A134 และ 
A135  

• 'Have you finished? "Yes, I have. 
• 'I can whistle through my fingers.'' 'Can you, hear?'  
• You don't want to buy a car, do you? 

5 ละได เพราะมันเปนสํานวน  
มักมีพวกนี้อยู so (ดูหัวขอ C319), whether หรือ nor (ดูหัวขอ C256). ในบทสนทนา เชน 

• 'I've for gotten the address.' 'So do I.'  
• ‘She doesn't like Olives.’ ‘and neither do I.’ 
• รวมถึง ท่ีพูดบอย ๆ วา So am I, me too, me either, I either 

6 ละกอน แลวจงึพูดเต็ม 
ใชกับประโยคที่ขึ้นดวย If/When.. . can/could. หรือ If you like/wish/want/prefer 

• If you can, send me a postcard when you arrive. 
• If you could, I’d like you to help me this evening. 
• If you Refer. we can To tomorrow instead. 

7 การละ แลวแทนดวย do 
ใน American English พูดงาย ๆ  
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• Do you think he'll phone? 'He might.' 
ใน British English, การละ verbหลัก ตองแทนดวย verbชวย รายละเอียดเพ่ิมไดท่ีหัวขอ C119 

• Do you think he'll phone?' 'He might do.'  
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ substitution. ดูหัวขอ A117.  

� สําหรับ do so, ดูหัวขอ C120.  

� สําหรับ ellipsis of an infinitive after to, ดูหัวขอ B067. 

B067 หลักการละคํา infinitive 
1 การใช to แทน infinitive ทั้งกอน 
ฝรั่งใช to แทน infinitive ท้ังกอนไดดังนี้ 

• 'Are you and Gillian getting married?' 'We hope to. 
• 'Let's go for a walk.' 'I don't want to.' 
• I don't dance much now, but I used to a lot.  
• Sorry I shouted at you. I didn't mean to. 
• 'Somebody should to clean up the bath room. "I'll ask John to. 

อยาละ be และ have (ดูหัวขอ C174) 
• There are more flowers than there used to be. (ไมใช . . . than there 

used to.) 
• She hasn't been promoted yet, but she should to be. (ไมใช . hut she 

ought to.) 
• You've got more freckles than you used to have. (ไมใช You’ve got more 

freckles than you used to.) 
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2 การละ แมกระทั้ง to 
ละ to ดวยเลยก็ได ถาคํานาม adjective, verb ดังกลาวอยูไดโดยไมตองมี infinitive 

• He'll never leave home; he hasn't got the courage (to). 
• You can't force him to leave home if he's not ready (to). 
• 'Can you start the car?' 'I'll try (to).' 

3 (would) like, want etc 
หามละ to หลัง would like/love/hate/prefer, want และ choose 

• 'Are you interested in going to University? "I'd like to.' (ไมใช '. . . I'd 
like.') 

• My parents encouraged me to study art, but I didn't want to. (ไมใช . .. I 
didn’t want.) 

มีขอสังเกตวา ฝรั่งละ to หลัง want, และหลัง like, เมื่อ มันตามหลัง conjunction บางตัว ไดแก when, if; 
what, as 

• Come when you want (to). 
• I'll do what l like. 
• Stay as long as you like. 

C001 a กับ an 
ใช a และ an เมื่อพูดเกี่ยวกับบุคคลหรือส่ิงของเปนครั้งแรก และใหใช a และ an  กับคํานามนับไดท่ีเปนเอกพจน
เทานั้น ถาเอยช่ือบุคคลหรือส่ิงของเดียวกันเปนครั้งที่ 2 ใหใช the 

•  She picked up a book. (เธอหยิบหนังสือ) 
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•  The book was lying on the table. (หนังสือวางอยูบนโตะ) 
•  After weeks of looking we eventually bought a house.  (หลังจากดูแลวหลาย
สัปดาหในที่สุดเราจึงซ้ือบาน) 

•  The house was in a small village. (บานอยูในหมูบานเล็ก ๆ) 
 ใช a หรือ an กับคําคุณศัพทและคํานาม หรือกับคํานามและคําขยาย เมื่ออธิบายเก่ียวกับ 
 คนหรือส่ิงของ 

• His brother was a sensitive child. (พี่ชายของเขาเปนเด็กที่รับความรูสึกไว)  
• He seemed a worried man. (เขาดูเหมือนเปนคนชางวิตกกังวล) 
• The information was contained in an article on biology. (ขอมูลอยูในบทความ
ดานชีววิทยา) 

• I chose a picture that reminded me of my own country. (ฉันเลือกภาพที่ทําให
ฉันระลึกถึงประเทศของฉัน) 

 ใช a หรือ an เม่ือเอยถึงอาชีพหรืองานของบุคคลใดบุคลหนึ่ง 
• He became a schoolteacher. (เขามีอาชีพเปนคร)ู 
• She is a model and an artist. (เธอเปนนางแบบและจิตรกร) 

 ใช a นําหนาคําที่ข้ึนตนดวยพยัญชนะ และใช an หนาคําที่ข้ึนตนดวยสระ 
• Then I saw a big car parked nearby. (ฉันเห็นรถยนตคันใหญจอดอยูถัดไป) 
• an empty house. (บานวางเปลา) 

 ใช an นําหนาคําที่ข้ึนตนดวย “h” เม่ือไมไดออกเสียง “h” 
•  …in less than an hour (นอยกวาหนึ่งช่ัวโมง)  
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•  …an honest answer (คําตอบทีซ่ือ่สัตย) 
 ใหใช an ขางหนาคําทีข่ึ้นตนดวย “h” ตอไปนี ้

• heir honest honourable 
• heiress honorary hour 
• heirloom, honour hourly 

ใหใช a นําหนาคาํที่ขึน้ตนดวย “u” เมือ่ “u” ออกเสยีง (เหมอืนกบั “you” )  
•  He was a University of London law student. (เขาเปนนักศกึษากฎหมายของ
มหาวทิยาลัยแหงลอนดอน) 

• They could elect a union member. (พวกเขาคัดเลอืกสมาชิกสหภาพ) 
 ใหใช a ขางหนาคําตอไปนี้ 

• ubiquitous, unilateral, universe, use, utensil, unanimous, unilateralist, 
university, used, uterus, unicorn, union, uranium, useful, utilitarian, 
unification, unique, urinal, useless, utility, uniform, unisex, urinary, user, 
utopian, etc. 

 ใหใช an นําหนาคาํยอ เมือ่ออกเสยีงตวัอักษรแตละตวัแยกจากกัน และอักษรตัวแรกขึน้ตนดวยสระ 
• an MP. (สมาชิกรฐัสภา) 
• There has been an SOS out for you for three days. (มีสญัญาณขอความ
ชวยเหลอืมาถงึคุณเปนเวลาสามวนัแลว) 

� สําหรับตวัอยาง และคําอธิบายเพิ่มเติม ดไูดที่หัวขอ A055 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ articles ดูหัวขอ A052-A058 
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C002 able 
เราใช able ในโครงสราง be able + infinitive. มักมีความหมายเหมือน can. เปนรูปตรงขามของ unable. 

• Some people are able to /can walk on their hands. 
• I am unable to/can't understand what she wants.  

can มักมีความหมายเชิงสามารถหรือรูวาทาํอยางไร (ดูหัวขอ C100). 
• Can you knit? (ลื่นหูกวา Are you able to knit?) 
• I can see a ship. (ลื่นหูกวา I am able to see a ship.) 

Be able ใชในกรณีท่ี can/could ทําไมได เชนใน future, present perfect 
• One day scientists will be able to find a cure for cancer. 
• (ไมใช . . . will can find . . .) 
• What have you been able to find out? (ไมใช What hauls you could . . . 

?) 
• I might be able to help you. (ไมใช I might can...) 

Able มักจะไมตามดวย passive infinitives. 
• He can't be understood. (ไมใช He's not able to be understood.) 
� สําหรับการใชงาน can แทน ability, ดูหัวขอ C097. สําหรับความแตกตางอื่น ๆ ระหวาง could และ was able, ดูหัวขอ 

C098.3. สําหรับการใชงานในแงอื่น ๆ ของ able, หาดูไดจาก Loy’s Dictionary 

C003 about กับ on 
ลองเปรียบเทียบ: 

•  a book for children about Africa and its peoples 
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•  a textbook on African history 
•  a conversation about money 
•  a lecture on economics 

ฝรั่งใช about เพื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องพื้น ๆ , เปนกันเอง On suggests ใชการเรื่องการศึกษาคนควา ของ
ผูชํานาญการ 

� สําหรับการใชงานในแงอื่น ๆ ของ about, ดูหัวขอ C004, C045.  

� สําหรับการใชงานในแงอื่น ๆ ของ on, ดูหัวขอ C058- C059. 

C004 about to 
About + infinitive (verb ชองที่ 1) แปลวา 'going to very soon'; 'just going to'. 

• Don't go out now - we're about to have lunch. 
• I was about to go to bed when the telephone rang 

ในภาษาไมเปนทางการของอเมริกัน, not about to แปลวา 'unwilling to'. 
• I'm not about to pay 100 dollars for that cress. 

C005 above กับ over 
1 ‘สูงกวา= higher than’:ใช above or over ก็ได 
Above และ over แปลวา 'higher than'.  

•  The water came up above/over our knees. 
•  Can you see the helicopter above/over the palace? 

2 above แปลวา'อยูเหนือ’ (ไมจําเปนตองเหนือหัวก็ได) 
ฝรั่งใช above เมื่อส่ิงหนึ่งอยูเหนือส่ิงหนึ่งโดยแนวระดับ (ไมไดครอบตรงตําแหนง) 
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•  We've got a little house above the lake. 
3 over แปลวา 'อยูเหนอืหัว’ (covering) 
ฝรั่งชอบใช over เมื่อส่ิงหนึ่งครอบอีกส่ิงหนึ่งไว 

• There is cloud over the South of England. 
• He put on a coat over pajamas. 

ฝรั่งใช over หรือacross (ดูหัวขอ  ฺC008) เมื่อส่ิงหนึ่งขามไปยังอีกส่ิงหนึ่ง 
• The plane was f lying over/across Denmark.  
• Electricity cables stretch over/across the fields.. 

4 above แปลวา'อยูสูงกวา’ ในการวัดแบบมิเตอร 
(นึกถึงเทอรโมมิเตอรท่ีเปนแทงแนวด่ิง) above ใชในการวัดอุณหภูมิ, ความสูง และในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมีคาวัดใน
แนวดิ่ง  

• The temperature is three degrees above zero. 
• The summit of Everest is about 8000 metres above sea level.  
• She's well above average in intelligence. 

5 over แปลวา'มากกวา’ ใชกับ อาย,ุ ความเร็ว 
สําหรับคาอ่ืน ๆ ท่ีไมมีภาพในแนวดิ่ง ฝรั่งมักใช over,ไมใช above, เพื่อพูดเกี่ยวกับ ages และ speeds, และเมื่อ
หมายถึง 'มากกวา=more than' 

• You have to be over 18 to see this film. 
• The police said she was driving at over 110 mph. 
• There were over 100,000 people at the festival. 
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6 see above/over 
คํานี้จะพบเห็นไดในหนังสือเชิงวิชาการ see above แปลวา 'Look at something written before' ดูเรื่องที่
เขียนไวในบทกอนหนานี้ ; see over แปลวา Look on the next page' ดูในหนาถัดไป 

� ความแตกตางระหวาง below และ under ใหดูในหัวขอ C074  

� สําหรับความหมายอื่น ๆ ของ over, หาดูไดจาก Loy’s Dictionary 

C006 accept กับ agree 
กอนหนา infinitive, ฝรั่งมักใช agree ไมใช accept. 

• I agreed to meet them here. (More normal than I accepted . . .) 

C007 according to 
According to X แปลวา 'ถาที่ X พูดเปนจริงละก็'. โดยที่ after ไมไดใชในความหมายนี ้

• According to Harry, it's a good film. (ไมใช After Harry. . .) 
ฝรั่งมักไมใชความเห็นสวนตัวกับ according to. ลองเปรียบเทียบ: 

• According to Joan, the people across the road are moving 
•  (= If what Joan says is true, . . .) 
• According to the timetable, the train gets in at 8.27. 
• In my opinion,she's sick. (ไมใช According to me . . .) 
� สําหรับการใชงานในแงอื่น ๆ ของ according to, หาดูไดจาก Loy’s Dictionary 
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C008 across, over และ through 
1 ต้ังอยู :ใช across หรือ over ก็ได 
Across และ over ใชไดท้ังคูเมื่อหมายถึง 'ตั้งอยูบน หรือ ต้ังอยูฝงตรงขามของ a line, river, road, bridge 
etc'. 

• His village is just across/over the border. 
• See if you can jump across/over the stream. 

2 ปนปายที่สูง:มักใช over 
ฝรั่งชอบใช over ในความหมายปนปายที่สูง 

• Why are you climbing over the wall? (ไมใช . . . across the wall?) 

3 บนพื้นราบ; พื้นน้ํา: มักใช across 
ฝรั่งมักจะใช across ในความหมาย 'on / to the other side ของ flat area หรือ surface', หรือเพื่อพูดเกี่ยวกับ 
movement in water. 

• He walked right across the desert. (ไมใช . . . over the desert.) 
• Let's swim across the river. (ไมใช . . . over the river.)  

แต over บางครั้งถูกนํามาใชในภาษาของคนอังกฤษ ถาไมมีความคิดเกี่ยวกับการไปถึงอีกดานหนึ่ง 
• We often walk over the fields in the evening. 

4 the adverb over 
โดยที่ adverb over มีความหมายกวางกวา preposition over.  
หามพูดวา Let's swim over the river to the church, แตพูดวา Let's swim over to the church. ได 
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5 across กับ through 
ความแตกตางระหวาง across และ through เหมือนกับความแตกตางระหวาง on และ in through, ไมเหมือน 
across, ในแงใชในการเคลื่อนที่แบบทะลุผานส่ิงรอบดาน ลองเปรียบเทียบ:  

• We walked across the ice. (We were on the ice.)  
• I walked through the wood. (I was in the wood.)  
• We drove across the desert 
• We drove through several towns. 
� สําหรับ over กับ above, ดหูัวขอ  ฺC005. 

� สําหรับการใชงานแงอื่น ๆ หาดูไดจาก Loy’s Dictionary 

C009 actual(ly) 
1 ความหมายและการใชงาน 
Actual แปลวา 'real'; actually แปลวา 'really' หรือ 'in fact'. ใชเพ่ือ แกคําผิด หรือคําที่เขาใจผิด. 

• The book says she d fed aged 4 7, but her actual age was 43. 
• 'Hello, John. Nice to see you.' 'Actually, my name's Andy.'  

หรือใชเพ่ือใหความหมายกระจางขึ้น ชัดเจนข้ึน หรือแนะนําขอมูลท่ีไมคาดคิด 
• I've got a new job. Actually, they've made me sales manager. 
• She was so angry that she actually tore up the letter. 
• British people often use actually to break bad news gently. 
• 'How did you get on with my car?' 'Well, actually, I'm terribly sorry, 

I'm afraid. I had a crash.' 
Actually สามารถใชในความหมายที่วา ‘จริง ๆ นะ ไมไดพูดเอาใจ’ (โดยเฉพาะในภาษาของคนอังกฤษ). 
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• ‘Did you enjoy your holiday?' 'Very much, actually.' 
2 'ระวังผิด' 
Actual และ actually เปนความจริงที่ไมมีเวลา ถาเปนปจจุบันเราตองใชคําวา present, current, up to date; 
at this moment, now, at present. 

• What's our current financial position ? 
• (ไมใช ... our Actual financial position?) 
• In 1900 the population of London was higher than it is now. 
• (ไมใช ... than it actually is.) 
� สําหรับ actually, in fact, as a matter of fact และเพื่อบอกความจริงแบบผูอภิปราย, ดูหัวขอ B062) 

C010 affect(กระทบตอ) กับ effect(ทําใหเกิด) 
Affect เปน verb แปลวา ทําใหเปลี่ยน 'cause a change in’ หรือ กระทบตอ ‘influence'. 

• The cold weather affected every body's work.  
Effect มักเปน คํานาม แปลวา 'result’ หรือ ‘change'. การกลาววา have an effect on ก็เหมือนกับ affect. 
ลองเปรียบเทียบ: 

• The war seriously affected petrol prices. 
• The war had a serious effect on petrol prices. 

ในรูปแบบที่เปนทางการ, effect สามารถใชเปน verb ได, แปลวา นํามาซึ่ง 'carry out' หรือ ทําใหเกิด 'cause 
to happen'. 

• We did not effect much improvement in sales last year. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาดูไดจาก Loy’s dictionary. 
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C011 afraid 
1 afraid กับ fear 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, be afraid เปนที่นิยมใชมากกวา fear.  

• Don't be afraid. (ไมใช Don't fear.) Are you afraid of the dark? 
• She's afraid that I might find out. 

2 I'm afraid = 'I'm sorry' 
I'm afraid (that) มักแปลวา 'I'm sorry to tell you (that)'. มกัใชเพื่อกลาวนํา คําขอโทษ การปฏิเสธ และ 
ขาวราย 

• I'm afraid (that) I can't help you.  
• I'm afraid that there's been an accident. 
• I’m afraid so/not are used as ‘short answers’ (ดูหัวขอ C307)  
• 'Can you lend mea pound?''I'm afraid not.' 
•  'It's going to rain.' 'Yes, l’m afraid so.' 

3 หามใชวางหนา คํานาม 
Afraid เปน adjectives ท่ีหามใชวางหนา คํานาม (ดูหัวขอ A043). ลองเปรียบเทียบ:  

• John's afraid.  
• John's a frightened man. (ไมใช ... an afraid man.)  

ฝรั่งชอบใช very much แทน very กอน afraid, โดยเฉพาะเมื่อ I'm afraid แปลวา 'I'm sorry to tell you'.  
• I'm very much afraid he's out. 
� สําหรับ informationเกี่ยวกับ ring forms และ infinitives after afraid, ดูหัวขอ A067.13. 
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C012 after (adverb) 
1 after ใน adverb phrases 
เชน shortly after, long after, a week after, a few days after etc. 

• We had oysters for supper. Shortly after, I began to feel ill. 
• They started the job on 17 June and finished a week after. 

2 after ที่เปน adverb 
เรามักไมเห็น after เปน adverb โดด ๆ เรามักใชรวม เชน afterwards, then หรือ after that. 

• I'm going to do my exams, and afterwards I'm going to study medicine. 
• (ไมใช . . . and after, I'm going. . .) 
� สําหรับ after (conjunction), ดูหัวขอ C013.  

� สําหรับ after และ according to, ดหูัวขอ C007. 

C013 after (conjunction คําเช่ือมประโยค) 
1 use กับ position 
สามารถวางไดท้ังกอนและหลังอีกประโยคหนึ่ง 

• I went to America after I left school. 
•  After I left school, I went to America. (In both cases the speaker 

left school first and then went to America. Note the comma in the 
second structure.) 

• He did military service after he went to university. (He went to 
university first.) 
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• After he did military service, he went to university. (He did military 
service first.) 

2 แสดงความหมายในอนาคต 
ในประโยคที่มี after, ฝรั่งใช present tense ถามีความหมายถึงอนาคต (ดูหัวขอ A029). 

• I'll telephone you after l arrive. (ไมใช . . . after l will arrive.) 

3 perfect tenses 
ในประโยคที่มี after, ฝรั่งชอบใช present และ past perfect tenses เพื่อแสดงวามันเสร็จส้ินแลวกอน อีกอัน
จึงเริ่ม 

• I'll telephone you after I've seen Jake. 
• After I had finished school, I went to America. 

4 after...ing 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งชอบใช after + ring และ After having + past participle, โดยเฉพาะเมื่อ
พูดถึง past 

• After completing this form, give it to the secretary. 
(ฟงดูล่ืนหูกวา After having completed . . .) 

• He wrote his first book after returning/having returned from 
Mongolia. 

� สําหรับ after (adverb), ดูหัวขอ C012. 
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C014 after all 
1 มี 2 ความหมาย 
After all ใชพูดเมื่อ 'ผิดหวังกับประโยคที่พูดกอนหนา’ (in spite of what was said before) หรือ ‘ตรงขาม
กับที่คาดไว’ (contrary to what was expected) 

• I'm sorry. I can't come after all. 
• I expected to fail the exam, but I passed after all.  

อีกความหมายหนึ่งแปลวา 'เราตองไมลืมวา’ (we mustn't forget that. . ), ใชแนะนําความเห็นทีแ่ยง หรือ 
เหตุผลท่ีอาจถูกลืม 

• I think we should let Savia go camping with her boyfriend. After all, 
she's a big girl now. 

• Of course you're tired. After all, you were up all night. 
• Let's finish the cake. Somebody's got to eat it, after all. 

2 ไมไดแปลวา 'finally' 
After all ไมไดแปลวา 'finally', 'at last', 'in the end'. 

• After the theatre we had supper and went to a night club; then we 
finally went home. (ไมใช . . . after all we went home.) 

C015 afternoon, evening และ night 
1 afternoon กับ evening 
afternoon เริ่มหลัง lunch และ เปล่ียนเปน evening หลังเลิกงานในเวลาปกต ิ
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2 evening กับ night 
Evening เปลี่ยนเปน night ประมาณเวลาเขานอน แต Good evening มี sense ของ 'Hello' แต Good night 
คือ 'Goodbye' 

• A: Good evening Terrible weather, isn't it? 
• B: Yes, dreadful (นากลัว เลวรายมาก) 
• A: Hasn't stopped raining for weeks. Well, I must be going. Good night. 
• B: Good night. 

C016 age 
1 ใชกับ be 
เวลาที่ฝรั่งพูดเกี่ยวกับอายุของคนมักใช be + number. 

• He is thirty. (ไมใช He has thirty.) 
หรือ be + number + years old (เปนทางการกวาใช . . . of age). 

• He is thirty years old /of age (ไมใช . . . thirty years.) 
มักถามกันวา How old are you ?, ไมใชถามวา What is your age? 

2 be + . . . age 
be + . . . age (ไมมี preposition). 

• When l was your age l was working (ไมใช When I was at your age. . .) 
• The two boys are the same age. 
• She's the same age as me. 
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3 นิยมใช at 
นิยมใช at the age of 

• He could read at the age of three. (ไมใช . . . in the age. . .) 

C017 ago 
1 ตําแหนง 
expression of time + ago 

• I met her six weeks ago. (ไมใช . . . ago six weeks.)  
• a long time ago 

2 tenses 
ago บอกถึงเวลาที่เสร็จ, และมักใชกับกับ past tense, ไมใช present perfect (ดูหัวขอ A008.7).  

• She phoned a few minutes ago. (ไมใช She has phoned . . .)  
• 'Where's Mike?' 'He was working outside ten minutes ago.’ 

แตทวา present perfect tense ใชกับ since. . . ago (since + ระยะเวลา) 
• We've been living here since about eight years ago. 
• I haven't bought any since a week ago. 

3 ความแตกตางระหวาง ago กับ for 
ใช Ago เมื่อจะบอกวากี่ป(…กี่วินาที)มาแลว; และใช past tense เมื่อจะบอกวา เหตุการณนั้นกินเวลานานกี่ป(…
กี่วินาที) ลองเปรียบเทียบ: 

• He died three years ago. (= three years before now) 
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• (ไมใช He died for three years. หรือ . . For three years ago.) 
• He was ill for three years before he died. (= His illness lasted three 

years.) 
4 ความแตกตางระหวาง ago(กี่ปมาแลว) กับ before (กี่ปกอนเหตุการณนัน้เกิด) 
ago กี่ปมาแลวใชกับ past tense เพื่อจะบอกวากี่ป(กี่วนิาที)มาแลว before ก็ถูกใชในลักษณะเดียวกัน กับ past 
perfect tense เพื่อนับยอนหลังจากอดีต (ดูหัวขอ  C070) ลองเปรียบเทียบ: 

• I met that woman in Scotland three years ago. 
•  (ไมใชท้ัง . . . three years before หรือ before three years.) 
• When we got talking, I found out that I had been at school with her 

Husband ten years before. (ไมใช... ten years ago.) 

5 'เคย(เห็น ทํา…)มากอน' 
สามารถใช before, กับ present หรือ past perfect tense โดยไมมีระยะเวลาเพื่อบอกวา ‘เคย(เห็น ทํา…)มา
กอน' (ดูหัวขอ  C070.2).  

• 'Have you been here before?' 'Yes, I was here a year ago. 
• ' As soon as I saw her I knew that I had met her before. 
� สําหรับ การใชในแงอื่นของ before, ดูหัวขอ C071 – C072.  

C018 alike 
Alike แปลวา 'เหมือนอีกอันหนึ่ง’ (like each other) ลองเปรียบเทียบ:  

• The two boys are alike in looks, but not in personality.  
• He's like his brother. (ไมใช He's alike his brother.)  
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Alike เปน adjective ท่ีขึ้นตนดวย a แปลวา ’เหมือนกัน’ มักใชหลัง verb to be โดยที่หามตามดวย คํานาม ถา
จะตามดวย คํานาม ใหใช similar แทน ลองเปรียบเทียบ:  

• His two daughters are very much alike.  
• He's got two very similar-looking daughters. (ไมใช . . . alike daughters.) 
� สําหรับ like, ดูหัวขอ C222. 

C019 all (1): ขั้นตน 
1 ต้ังแต 3 ขึ้นไป 
ลองเปรียบเทียบ:  

• I'll take all three shirts, please.  
• I'll take both shirts. (ไมใช . . . all two shirts.) 

2 ประธาน, กรรม or complement 
All เปนไดท้ัง ประธาน, กรรม หรือแทน all things that 

• All that matters is to be happy. I gave her all she asked for. 
• That's all. 
� สําหรับ กฎเกณฑเพิ่มเติม ดูหัวขอ C020. 

3 all กับ คํานาม และ pronoun 
All ใชขยาย คํานาม หรือ pronoun: 

• All (of) the people were singing. 
• I haven't read all of it. 
• Give my love to them all. 
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กับ verb: 
• The people were all singing 
� สําหรับ กฎเกณฑเพิ่มเติม ดูหัวขอ C021. 

4 all กับ adjectives, adverbs etc 
All สามารถใชขยาย adjectives, adverbs, prepositions และแมแต conjunctions 

• You're all wet. I was all alone. 
• I looked all round, but I couldn't see anything 
• Tell me an about your holiday. It's all because of you.  

การใช All, both และ half ก็มีกฎเกณฑคลาย ๆ กัน 
� สําหรับ both,ดูหัวขอ C084-C085;  

� for half,ดูหัวขอ C168.  

� สําหรับ all but,ดูหัวขอ C091.1. 

C020 all (2): ประธาน, กรรม และ complement; all, 

everybody และ everything 
1 all กับ everybody 
ฝรั่งมักไมใช all เมื่อหมายถึง 'everybody'. ลองเปรียบเทียบ: 

• All the people stood up. Everybody stood up. (ไมใช All stood up.) 

2 all กับ everything 
All อาจแปลวา 'everything', แตมักใชในโครงสราง all + relative clause (all that...). ลองเปรียบเทียบ:  
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• All (that) I have is yours. 
• Everything is yours. (ไมใช All is yours.)  
• She lost all she owned. 
• She lost everything. (ไมใช She lost all.)  

โครงสรางนี้มักมีความหมายเชิงปฏิเสธ เชน 'nothing more’ หรือ ‘the only thing(s)'. 
• This is all I've got. 
• All I want is a place to sit down. 
• All that happened was that he went to sleep.  
� Note also That's all (= 'It's finished'; 'There's no more'). 

3 ขาวพาดหัว 
อาจพบวา all ใชเด่ียว ๆ ไดเฉพาะในขาวพาดหัวหนังสือพิมพ โดยหมายถึง 'everybody’ หรือ ‘everything'  

• ขาวพาดหัว SPY TELLS ALL 

C021 all (3): all (of) กับ คํานาม และ pronoun 
1 all กับ all of 
ปกติใช all of โดยเฉพาะชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษอาจละ of 

• She's eaten all (of) the cake. All (of) my friends like riding  
กอน คํานาม ท่ีเปนบุคล, ฝรั่งจะไมใช of 

• All children can be difficult. (ไมใช All of children . . .) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ of in คํานาม phrases, ดูหัวขอ A101.4. 
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2 all of + personal pronoun 
ฝรั่งใช All of us/you/them เชน 

• All of us can come tomorrow. (ไมใช All we...)  
• She's invited all of you. Mary sent all of them her love; 

3 pronoun + all 
ฝรั่งใส all หลัง pronoun ท่ีเปน กรรม 

• She's invited you all.  
• Mary sent her love to them all.  
• I've made us all something to eat.  

โดยหามใชกับคําถาม และคําตอบส้ัน ๆ  
• Is that all of them? (ไมใช Is that them all?)  
• 'Who did you invite?' 'All of them.' (ไมใช 'Them all.')  

All สามารถตามหลัง ประธาน pronoun (เชน They all went home), แตในกรณีนี้จะไปกับ verb (ดูหัวขอ 
C022) และอาจแยกกับ pronoun (เชน They have all gone home). 

� สําหรับ the American นามพหูพจน pronoun you all,ดูหัวขอ A098.2. 

4 types of คํานาม 
All มักใชกอน นับไมได และ นามพหูพจน. 

• all the water, all my friends 
แตทวา all มักใชกอน นามเอกพจน ท่ีแบงเปนสวน ๆ ไดโดยธรรมชาติ 

• all that week, all my family, all the way 
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และ นามเอกพจน, เปนธรรมชาติมากกวาใช whole (เชน the whole story) 
� สําหรับ details,ดูหัวขอ C024. 

� สําหรับความแตกตางระหวาง all กับ every, ดูหัวขอ C023 

5 ปฏิเสธ verbs 
มันดูออกจะแปลก ๆ สักหนอย ถาคุณใช all + คํานาม เปน ประธาน ของ negative verb (เชน All Americans 

don't like hamburgers). ฝรั่งมักจะใช not all + คํานาม + บอกเลา verb. 
• Not all Americans like hamburgers.  

ความแตกตางระหวาง not all กับ no. ลองเปรียบเทียบ: 
Not all birds can fly. No birds can play chess. 

6 การละ the 
บางครั้งละ the หลัง all (เชน all day, all three brothers). ดูหัวขอ A058.6 สําหรับรายละเอียด 

C022 all (4): กับ verbs 
เมื่อ all อางถึง ประธาน ของ clause, (เหมือน adverb บางตัว -ดูหัวขอ A043). 
verb ชวย +all 

• Am/are/is/was/were + all 
• We can all swim. 
• The guests have all arrived.  
• Those apples were all bad. 

all + other verb 
• My family all work in education. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• They all liked the soup. 
ความหมายเหลานี้ สามารถใช all (of) + คํานาม/pronoun เปน ประธาน ก็ได (ดูหัวขอ C021). 

• All of us can swim.  
• All (of) the guests have arrived. 

C023 all และ every 
All และ every สามารถใชพูดเกี่ยวกับคนหรือส่ิงของ หรือเก่ียวกับสมาชิกของกลุมใด ๆ มีความ มีความแตกตาง
เพียงเล็กนอยคือ ; every หมายถึง 'ไมยกเวนใครทั้งนั้น ‘(without exception). และทั้งสองคํามีการใชใน
โครงสรางที่ตางกัน 

1 every กับ นามเอกพจน; all กับ plurals  
Every ใชกับ นามเอกพจน. ขณะที่ all ใชกับ นามพหูพจน. ลองเปรียบเทียบ: 
every + เอกพจน 

• Every child needs love. (ไมใช All child needs love.)  
• Every light was out. 

all + plural 
• All children need love.  
• All the lights were out. 

2 all กับ คําที่แสดงความเปนเจาของ 
คุณสามารถใช all, แตไมควรใช every กับคําที่แสดงความเปนเจาของบางตัว ลองเปรียบเทียบ: 
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all + คําที่แสดงความเปนเจาของ + plural 
• All (of) the lights were out. 
• I've written to all my friends. 

every + เอกพจน 
• Every light was out. (ไมใช The every light) 
• I've written to every friend I have. 
• (ไมใช every my friend / my every friend.) 

3 all กับ นามนับไมได 
คุณสามารถใช all ได แตหามใช every กับ นามนับไมได 

• I like all music. (ไมใช . . . every music.) 

4 all = 'ทุก ๆ สวนของ' 
คุณสามารถใช all กับช่ือสถานที่ และ นามเอกพจน เมื่อหมายถึง 'ทุก ๆ สวนของ', 'ท้ังหมดของ'. 

• All London was talking about her affairs. 
• I've been round all the village looking for the cat.  

ความแตกตางระหวาง all day/week etc กับ every day/week etc. 
• She was here all day. (= from morning to night) 
• She was here every day. (Monday, Tuesday, Wednesday, . . .) 
� สําหรับความแตกตางระหวาง all กับ whole, ดูหัวขอ C024.  

� สําหรับกฎเกณฑปลีกยอย สาํหรับการใชงาน all, ดูหัวขอ C019 – C022.  

� สําหรับความแตกตางระหวาง every กับ each, ดูหัวขอ C128. 
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C024 all และ whole 
1 การออกเสียง 
all /ออล/ whole /โฮล/ 
2 ลําดับคํา 
All (of) กับ whole สามารถใชกับ นามเอกพจน เมื่อหมายถึง 'สมบูรณ’ (complete) หรือ ‘ทุก ๆ สวน
ของ’(every part of) 

คําที่แสดงความเปนเจาของ + whole + คํานาม 

all (of) + คําที่แสดงความเปนเจาของ + คํานาม 
• Julie spent the whole week at home. 
• Julie spent all (of) the week at home. 
• my whole life 
• all (of) my life 

3 All มักไมวางหนา articles 
• She's eaten a whole loaf (ไมใช . . . all a loaf ) 

4 นามนับไมได 
กับ นามนับไมได ฝรั่งมักใช all (of). 

• I've drunk all (of) the milk. (ไมใช. . . the whole milk.) 
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5 the whole of 
แทนที่จะ whole เราอาจใช the whole of: 

• Julie spent the whole of the summer at home. 
• the whole of my life 

กอนช่ือและ pronoun ฝรั่งมักใช the whole of ไมใช whole หรอืจะใช All (of) ก็ได 
• The whole of /AII of Venice was under water. (ไมใช Whole Venice . . .) 
• I've just read the whole of /all of 'War and Peace'. 
• I've read the whole of /all of it. 

6 นามพหูพจน 
เมื่อใชกับ นามพหูพจน, all และ whole มีความหมายที่ตางกัน All เหมือน every แต whole แปลวา ‘สมบูรณ+
ท้ังหมด’ ลองเปรียบเทียบ:  

• All Indian tribes suffered from white settlement in America. 
• (= Every Indian tribe suffered . . .) 
• Whole Indian tribes were killed off 
• (= Complete tribes were killed off; nobody was left alive in these 

tribes.) 

C025 all right และ alright 
ตัวสะกดที่มาตรฐานคือ all right. แตบางคนก็เขียนเปน alright ซ่ึงหลายคนมองวาไมถูกตอง 
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C026 allow, permit และ let 
1 allow กับ permit 
คําเหลานี้มีความหมายและการใชงานที่คลายกัน Permit จะเปนทางการกวา และทัง้คูสามารถตามดวย กรรม + 
infinitive. 

• We do not allow/permit people to smoke in the kitchen.  
สามารถละ กรรม ท่ีเปนคน โดยใช _ing แทน 

• We do not allow/permit smoking in the kitchen.  
ในโครงสรางที่ถูกกระทํา ก็เชนกัน ดังตัวอยาง 

• People are not allowed/permitted to smoke in the kitchen. 
• Smoking is no/allowed/permitted in the kitchen. 

ในโครงสรางที่ถูกกระทํา ท่ีมี it ใชกับ permit เทานั้น 
• It is not permitted to smoke in the kitchen. 
• (แตไมใช It is not allowed to smoke...)  

ใชกับ allow, ได แตหามใชกับ permit, มักใชกับ adverb particles 
• She wouldn't allow me in. 
• Mary isn't allowed out at night. 

2 let 
Let เปนทางการนอยท่ีสุด คือ Let + กรรม + infinitive without to. ลองเปรียบเทียบ:  

• Please allow me to buy you a drink. (polite and formal)  
• Let me buy you a drink. (friendly and informal)  
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Let ใชในโครงสรางที่ถูกกระทํา 
• I wasn't allowed to pay for the drinks. (ไมใช I wasn't let ...)  

Let มักใชกับ adverb particles; และโครงสรางที่ถูกกระทํา 
• She wouldn't let me in. 
• I've been let down. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ let, ดูหัวขอ C218-C219. 

C027 almost และ nearly 
1 ความหมาย 
Nearly ถูกใชนอยใน American English. 

• I've almost/nearly finished. 
• There were almost/nearly a thousand people there.  

บางครั้ง almost อยูใกลกวา nearly. ลองเปรียบเทียบ: 
• It's nearly ten o'clock. (= perhaps 9.45) 
• It's almost ten o'clock. (= perhaps 9.57)  

very และ pretty ใชกับ nearly ได แตหามใชกับ almost เพราะ very nearly แปลวา almost อยูแลว(เกือบจะ
ถึงอยูแลว) 

• I've vary/pretty nearly finished.. (ไมใช . . . very almost. . .) 

2 ในแงความหมายแฝง 
Nearly บอกถึงกระบวนการที่เดินหนาเขาไปใกล ฝรั่งชอบใช almost ในแงความคลาย 'similar to’ แตไมใช 
‘exactly the same' และบอกความชัดเจนนอยกวา 
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• Jake is almost like a father to me. 
• Our cat understands everything-he's almost human. (ไมใช…he's nearly 

human.)  
• My aunt's got a strange accent She almost sounds foreign. 
•  (ไมใช . . . She nearly sounds foreign.) 
• I almost wish I'd stayed at home. (ไมใช I nearly wish . . .) 

3 ปฏิเสธ words 
ฝรั่งมักไมใช nearly กับคําที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ ไดแก never, nobody, nothing, any เขาจะใช almost 
สวนคําจําพวก ever, anybody, anything เขาใชคําวา hardly แทน (ดูหัวขอ A100.2). 

• She's almost never I hardly ever at home. (ไมใช . . . nearly never. . . หรือ 
almost ever) 

• Almost nobody / hardly anybody was there. 
• He eats almost anything. 

C028 alone, lonely, lonesome และ lone 
Alone บอกถึงคน หรือของแยกอยูเดี่ยว ๆ โดยไมมีอะไรอยูรอบ ๆ เลย สวน lonely (ถาไมเปนทางการ US เรียก 
lonesome) บอกถึง ความเซ็ง เนื่องจากตองอยูคนเดียว ลองเปรียบเทียบ: 

• I like to be alone for short periods. 
• But after a few days I start getting lonely/lonesome.  

เราเนน alone ไดดวย all 
• After her husband died, she was all alone. 
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หามวาง alone หนา คํานาม (ดูหัวขอ A043.3) ใหใช lone หรือ solitary แทนการใช lone จะออกเปนภาษาสูง
(วรรณกรรม)ไปซักหนอย 

• The only green thing was a lone/solitary pine tree. 

C029 along 
เปน preposition ตัวหนึ่งใชสําหรับ คํานาม จําพวก road, river, condor, line ซ่ึงมีลักษณะยาวและบาง 

• I saw her running along the road. 
• His office is along the corridor. 

To talk about periods หรือ activities, we prefer through. 
• through the centuries (ไมใช along the centuries) 
• all through the journey (ไมใช all along the journey) 
• right through the meal 

มีการใช along เปน adverb particle เชน Come along (= 'Come with me') หรือ walking along 
(='walking on one's way'). 

C030 already และ all ready 
Already เปน adverb เวลา แปลวา ‘เรียบรอยต้ังนานแลว’ (by now, sooner than expected) ขณะที่ all 
ready แปลวา ‘พรอม’ (all + ready). ลองเปรียบเทียบ:  

• 'When's Jane coming?' 'She's already arrived.'  
• 'Are you all ready?' 'No, Pete isn't.' 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ already, ดูหัวขอ C331. 
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C031 also, as well และ too 
1 ตําแหนง 
also, as well และ too มีความหมายเหมือนกัน แตวางคนละตําแหนง also มักไปกับ verb ในกลางประโยค (ดู
หัวขอ A051.3); as well และ too มักวางทายประโยค และ as well ใชนอยใน American English.  

• She not only sings; she also plays the piano  
• She not only sings; she plays the piano as well. 
• She not only sings; she plays the piano too. 

2 ระวัง! ไมรูเหมือนอะไร เหมือนใคร 
as well แปลวา ดวยเหมือนกัน ระวัง! ไมรูเหมือนอะไร เหมือนใคร 

• We have meetings on Sundays as well. 
เราก็มีการประชุมวันอาทิตยดวยเหมือนกัน อาจแปลไดถึง 3 ความหมาย: เพราะไมรูวา as well ขยายอะไร ซ่ึง
ลองขยายไดดูดังนี ้
คนอื่นเขาประชุมกันวันอาทิตยและเราก็มีการประชุมวนัอาทิตยดวยเหมือนกัน 

•  (Other people have meetings on Sundays, and) we have meetings on 
Sundays as well. 

เราทํากิจกรรมอื่นในวนัอาทิตยและเราก็มีการประชุมวันอาทิตยดวยเหมือนกัน 
• (We do other things on Sundays, and) we have meetings on Sundays as 
well. 

เราประชุมกันในวันทาํงานและเรากม็ีการประชุมวนัอาทิตยดวยเหมือนกัน 
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•  (We have meetings on other days, and) we have meetings on Sundays 
as well. 

จําไววา เวลาเขียนหรือพูด เราตองแสดงใหแนชัดวา also/as well/too หมายถึงอะไร 
3 คําส่ัง กับ คําตอบส้ัน ๆ  
As well และ too ใชในประโยคคําส่ังและประโยคที่เปนคําตอบส้ัน ๆ ได แตหามใช usually also. 

• Give me some bread as well, please. (ลื่นหูกวา Also give me . . .) 
• 'She's nice. ' 'Her sister is as well.' (ลื่นหูกวา 'Her sister is also.) 
• 'I've got a headache.' 'I have too.' (ลื่นหูกวา 'I also have.') 

ในภาษาพูดแบบกันเอง ฝรั่งชอบใช Me too เปนคําตอบส้ัน ๆ  
• 'I'm going home.' 'Me too.' 

คําที่ใชเปนทางการมากกวาคือ So am I หรือ I am too, ก็ได แตหามใช I also. 

4 also เม่ืออางถงึคําพูดกอนหนาทัง้หมด 
Also มักใชเริ่มตนประโยคเพื่ออางถึงคําพูดกอนหนาทั้งหมด 

• It's a nice house, but it's very small. Also, it needs a lot of repairs. 
5 too ในรูปแบบที่เปนทางการ (หลักชัน้สูง) 
ในรูปแบบที่เปนทางการที่เปนภาษาสูง too สามารถวางหลัง ประธาน ไดโดยตรง 

• I, too, have experienced despair. 
� สําหรับ also, as well, too และ either in negative clauses, ดูหัวขอ C032.  

� สําหรับ also และ even, ดูหัวขอ C141.3.  

� สําหรับ as well as, ดูหัวขอ C055. 
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C032 also, as well, too และ either ในประโยคปฏิเสธ 
1 ปฏิเสธ + ปฏิเสธ: ใช either 
หลักพูดประโยคปฏิเสธหรือความจริง ฝรั่งอาจใสประโยคปฏิเสธอีก โดยใช not. . . either, ไมใช also, as 
well และ too 

• Peter isn't here today. John isn't here either. (ไมใช John isn't here 
also.) 

• I know you don't like me. I don't like you either. (ไมใช I don t lies you 
too.) 

2 บอกเลา + ปฏิเสธ: also/as well/too 
ฝรั่งใช not. . . also, not. . . as well หรือ not. . . too. 

• He smokes too much, but at least he doesn't also drink too much. 
• That day, for the first time since her husband had died a year before, 

she was glad that she had not died as well. 
• You can have an apple, but you can't have an orange too. 

C033 alternate(ly) และ alternative(ly) 
Alternate(ly) แปลวา ‘ตลอดเวลา'(every second), ‘ทีละอัน’(first one and then the other), 'ผลัดกัน’ 
(in turns) 

• We spend alternate weekends at our country cottage. 
• I'm alternately happy and depressed. 

Alternative(ly) แปลวา ‘ใหม ท่ีตางจากของเดิม’ 
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• Janet's not free on the 27th. We'll have to find an alternative date 
for the meeting 

• You could go by air, or alternatively you could drive there. 

C034 although และ though(แมวา) 
(al)though + clause, + clause 

clause, + (al)though + clause 

clause + though  

1 conjunctions 
ใช although จะดูเปนทางการกวา though 

• (Al)though I don't agree with him, I think he's honest.  
• I'd quite like to go out, (al)though it is a bit late.  

ฝรั่งใช even though เพื่อเนนความแยงกันของประโยค และไมมีใครใช Even although 
• Even though I didn't understand a word, I kept smiling 

2 though ใชเปน adverb 
คุณสามารถใช though เปน adverb ได เมื่อหมายถึง 'however'.  

• 'Nice day.' 'Yes. Bit cold, though.'  
• The strongest argument, though, is economic and not political. 
� สําหรับความแตกตางของ even และ even though, ดูหัวขอ C141.4.  

� สําหรับ even though และ even so, ดูหัวขอ C141.4-5.  

� สําหรับ as though, ดูหัวขอ C052.  
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� สําหรับประโยคอยาง Cold though it was, I went out, ดูหัวขอ C049. 

C035 altogether และ all together 
Altogether แปลวา อยางสมบูรณ (completely) หรือ ไตรตรองแลว (everything considered) 

• My new house isn't altogether finished. 
• Altogether, she decided, marriage was a bit of a mistake. 

Altogether สามารถใชเปน ยอดทั้งหมด ไดดวย 
• That's $4.38 altogether. 
• I'd like three dozen altogether. 

All together มักแปลวา (ทุก ๆ คนดวยกัน) 'everybody/ everything together' 
• Come on, everybody sing. All together now. . .  
• Put the plates all together in the sink.  
• They all went to the cinema together. 

C036 and (และ) 
1 ใชเชือ่มคํานามตัวสุดทาย 

• bread and cheese  
• We drank, talked nod danced. 
• I wrote the letters, Peter addressed them, George boughs the stamps 

and Alice posted them. 
บางครั้งก็ไมใช ในบทวรรณกรรม 

• My d reams are full o f darkness, despair, death. 
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� สําหรับ noblesเกี่ยวกับ the use of commas, ดูหัวขอ A145.1. 

2 ใชเพราะสํานวนบังคับ 
บางสํานวนมีตําแหนงคํานามที่แนนอน เชน 

• bread and butter (ไมใช butter and bread) 
• hands and knees (ไมใช knees and hands)  
• young and pretty, thunder and lightning  
• black and white, cup and saucer, knife and fork 

นอกจากนี้ ฝรั่งชอบคําที่ส้ันมักข้ึนกอน คํายาวมักวางทาย 

3 adjective กอน คํานาม 
ฝรั่งมักไมใช and กับ adjective ท่ีวางหนา คํานาม (ดูหัวขอ A045.2). 

• Thanks for your nice long letter. (ไมใช . . . nice and long letter) 
• a tall, dark, handsome cowboy  
• cheap wooden garden furniture 

แตทวา and ก็ถูกใชในบางกรณี เชนเมื่อ คํานาม แบงไดเปนสวน ๆ หรือเมื่อ เราตองการเนนสวนตาง ๆ  
• red and yellow socks a metal and glass table 
• It's a social and political problem.  
• She's a musical and artistic genius. 

ใช and เมื่อบรรยายถึงส่ิงที่ชอบหรือไมชอบ 
• You're a good and generous person. 
• She's an intelligent and strong-minded woman. 
• It's an ill-planned, expensive and wasteful project. 
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4 nice and (easy) 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ การกลาววา nice and แปลวา ความสุขและความเหมาะสม 

• It's nice and warm in front of the fire.. (= pleasantly warm)  
• The work was nice and easy.  
• Now just put your gun down nice and slow. 

5 ความหมายอืน่ ๆ  
เมื่อ 2 ประโยคถูกเช่ือมดวย and, มีความหมายมากกวาการแปลวา และ เชน 

• I lay down and went straight to sleep. (time)  
• She won the prize and astonished them all. (cause and effect)  
• She's a bank manager and I'm just a road -sweeper. (contrast)  
• Do that again and I'll hit you. (condition: = If you do that again . . .) 
� หมายเหต:ุand มักออกเสียงเปน “แอน”, ไมใช “แอนด” ดูหัวขอ B011 

� สําหรับ ellipsis after and, in expressions like the bread and (the) butter, ดูหัวขอ B063 

� สําหรับ เอกพจน และกิริยาพหูพจน หลัง ประธาน กับ and, ดูหัวขอ B004.5 

� สําหรับ การใชหลัง try, wait, go, come etc. ดหูัวขอ C037 

� สําหรับ both . . . and, ดูหัวขอ C086 

6 and แปลวา หรือ… หรือทั้งสอง 
• He usually come here on Saturday and Sunday. 

แปลวา เขามักจะมาที่นี่ในวันเสาร หรือวันอาทิตย หรือบางสัปดาหก็มาทั้งสองวัน 

or แปลวา หรือ โดยที่อยางใดอยางหนึ่ง 
• He usually come here on Saturday or Sunday. 
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 แปลวา เขามักจะมาที่นี่ในวันเสารหรือวันอาทิตย แตไมมีสัปดาหไหนที่เขาจะมาทั้งสองวัน 

C037 การใช and ในสํานวน try, wait, go 
1 try/be sure/ and . . . 
ฝรั่งชอบใช try to do เมื่อพยายามทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ลองเปรียบเทียบ:  

• I tried to eat some thing (ไมใช I tried and ate something.) 
ฝรั่งอาจใช try and do. . . โดยละประธาน แทน try to do ในภาษาเพื่อนฝูง 

• Try and eat something - you'll feel better if you do.  
• I'll try and phone you tomorrow morning  
• Be sure and ask Uncle Joe about his garden.  

มีสํานวนที่นารูคือ Wait and see เดี่ยวก็รูเอง 
• 'What's for lunch?’ ‘ Wait and see.' 

2 come and ... 
ฝรั่งมีสํานวน พวก Come and . . ., go and . . ., run and . . ., hurry up and . . ., stay and . . .  

• Come and have a drink. 
• Stay and have dinner. 
• Hurry up and open the door. 

นอกจากนี้ ยังใชกับ verb เหลานั้นในประโยคตาง ๆ ได เชน 
• He often comes and spends the evening with us. 
• She stayed and played with the children. 
• She thought of going and getting him. 
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3 American English 
ในภาษาพูดของอเมริกัน อาจละ and หลัง go และ come ได 

• Let's go see if Anne's home. 
• Go jump in the river.  
• Come sit on my lap. 

C038 another และ other(s) 
1 'อีกอันหนึง่' 
Another อาจแปลวา อีกอันหนึ่ง ใชกับ นามเอกพจน 

• Could I have another piece of bread?  
Another ใช เปน pronoun ไดเลย โดยไมจําเปนตองใช another one 

• Those cakes are wonderful. Could I have another (one)?  
แตกับ นับไมได และ นามพหูพจน เราใช more, ไมใช other. 

• Would you like some more meat? (ไมใช . . . other meat?) 
• Would you like some more peas? (ไมใช . . . other peas?) 

แตทวาฝรั่งใช another กอน นามพหูพจน ในเรื่อง withdrew หรือ number 
• I'm staying for another few weeks.  
• We need another three chairs. 
� สําหรับกรณีอื่นที่ article a ตามดวย plural, ดูหัวขอ B009.6. 

2 'อีกแบบหนึ่ง' 
อีกแบบหนึ่ง หมายถึง มีใหเลือกหลายแบบ เชน 
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• I think we should paint it another colour.  
• Have you got any other cakes, or are these the only ones?  

Other people มักแปลวา 'คนอื่น ๆ ท่ีไมใชพวกเรา'.  
• Why don't you think more about other people? 

3 other กับ others 
เมื่อ other ใชกับ นามพหูพจน 

• Where are the other photos? (ไมใช . . . the others photos?)  
แตถาใชเดี่ยว ๆ ไมมี คํานาม, อาจเปน นามพหูพจน form ได  

• I've got one lot of photos. Where are the others?  
• These are too small. Have you got any others?  

โดยทั่วไป other(s) ใชเด่ียว ๆ ได ถาอางถึง นามที่กลาวถึงมากอน และใช (the) others เมื่อหมายถึง (the) 
other people 

• He never thinks of others. Jake's arrived - I must tell the others. 
• แตไมใช On the telephone, one can not see the other หรือ He never listens 

to another. 
4 อยาใชสลับกับ ' different ' 
other ไมไดแปลวา 'ท่ีตางกันออกไป’ 

• I'd prefer a completely different colour.  
• (ไมใช . . . a completely other colour.)  
• It would print better on different paper. (ไมใช . . . other paper.)  
• You look different with a beard. (ไมใช You look other. . .) 
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C039 any 
1 ความหมาย ‘มีบาง’ 
มักใชในประโยคคําถาม, ปฏิเสธ และสมมุติ any?=มีบางมั้ย? not any=ไมมีเลย if you have any=ถาคุณม ี
Have you got any beer?  
We didn't have any trouble going through customs.  
You never give me any help.  
The noise of the party slopped me getting any sleep.  
I suddenly realised I'd come out with out any money. 
ใช any ตามหลัง if 

• If you find any blackberries, keep some for me. 
any อาจแปลวา 'ถาม’ี (if there is/are any) หรือ ‘ไมวาจะมีหรือไม’ (whatever there is/are) 

• Any fog will clear by noon. (= If there is any fog, it will clear by noon.) 
• Perhaps you could correct any mistakes I've made.  

any สามารถใชขยายส่ิงที่ใหเลือกได ไมสําคัญวาจะเปนอะไร หรือ ใคร อันไหน สําหรับรายละเอียด ดูขอ 6 ใน
หัวขอเดียวกันนี้ 

• You can borrow any book you like. 
2 any กับ some 
Any มักสับสนกับ some, ซ่ึงใชมากในประโยคบอกเลา ลองเปรียบเทียบ: 

• I need some razor blades. 
• Have you got any razor blades? 
• Sorry, I haven't got any razor blades. 
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� สําหรับรายละเอียด, ดูหัวขอ C324. 

3 any, not any กับ no 
any เดี่ยว ๆ ไมไดเปนปฏิเสธ จะเปนก็ตอเมื่อมี not 

• She's unhappy because she hasn't got any friends. 
•  (ไมใช . . . because she has got any friends.)  

No (ดูหัวขอ C260) แปลเหมือน not any, แตให sense ท่ีมั่นใจมากกวา 
• She's got no friends. 

หามใช Not any ขึ้นตนประโยค ตองใช No 
• No cigarette is harmless. (ไมใช Not any cigarette. . .) 
• No tourists came to the town that year. 
� สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ C260. 

4 any กับ a/an 
any มี sense ของการมีต้ังแต 2 ข้ึนไป (นามนับไมได ถือวามีมากจนขี้เกียจนับ) 

• I haven't got a car, and I haven't got any money to buy one. 
• Is there a can-opener in the house? And are there any plates? 

ยกเวนกรณีท่ีคุณมองหาแคอันเดียว 
• She hasn't got a job. (ไมใช She hasn't got any job.) 
• Do you know a good doctor? (ไมใช Do you know any good doctor?)  

ฝรั่งมีสํานวน any idea และ any difference เพราะถือวาเปน นามนับไมได (ดูหัวขอ B002.5). 
• Have you got any idea what she wants? 
• Is there any difference between 'close' and 'shut'? 
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� สําหรับการใชงาน any ในความหมายท่ีวา 'it doesn't matter who/what/which' กับ นามเอกพจน, ดูขอยอยที่ 6 ใน
หัวขอเดียวกันน้ี 

5 any กับ no article 
ใส any เมื่ออยากรูปรมิาณมากนอย เพียงพอหรือเปลา ลองเปรียบเทียบ:  

• Is there any water in that can? 
• Is there water on the moon? (เพราะไมสนใจวามมีากนอย เพียงพอหรือเปลา จึงไมใส 

any) 
• Dad hasn't got any hair. (He has lost the amount he had.) Birds have 

feathers, not hair. (No idea of amount.) 
6 any = 'อัน(คน)ไหนกไ็ด' 
ถาจะพูดวา คนไหนก็ได เราใช any body ไมใช a body 

• Ask any doctor- they'll all tell you that alcohol is a poison. 
• She goes out with any boy who asks her. 
• 'When shall I come?''Any time.' 
• Can I get a meal here at any time of the day? 
• I don't do just any work - I choose jobs that interest me.  

ระวัง! ฝรั่งใช either (ดูหัวขอ C132), ไมใช any เมื่อมีตัวเลือกแคสองตัว 
• I can write with either hand. (ไมใช . . . any hand.) 

7 any กับ any of; any เปน pronoun 
ฝรั่งใช any of หนาคําที่แสดงความเปนเจาของ หรือ pronoun, (ดูหัวขอ A101.4). ลองเปรียบเทียบ:  

• I didn't go to any lectures last term. (ไมใช . . . any of Iecturcs. . .) 
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• I wasn't interested in any of the lectures. (ไมใช . . . any the lectures.)  
• Do any books here belong to you ? 
• Do any of these books belong to you?  
• I don't think any staff want to work tomorrow. 
• I don't think any of us want to work tomorrow.  

เมื่อ any of ตามดวย นามพหูพจน ประธาน, verb จะเปน เอกพจน หรือ นามพหูพจน ก็ได แตการใช กิริยา
เอกพจน จะเปนทางการมากกวา 

•  If any of your friends is/are interested, let me know. 
ใช คํานาม หลัง any, ถาความหมายชัดเจน 

•  'Did you get the gas?'(เติมน้ํามันหรือยัง?) 'No, there wasn't any left.' (ยังเลย
, ก็ไมไดไปไหนนี่) 

ใช none แทน not any (ดูหัวขอ C259) เปนการย้ําใหหนักแนน 
•  There was none left. 

8 at all 
At all (เลย) (ดูหัวขอ C060) มักใชเพ่ือเนนความหมาย (not) any. 

•  I'll do any job at all - even road -sweeping 
• Do you play any games at all? 
• She doesn't speak any English at all. 
• Is there any difference at all between 'begin' and 'start'? 

9 การผสมกับคําอ่ืน ๆ  
หลักการขางตน ประยุกตใชไดกับ anybody, anyone, anything และ anywhere สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ 
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C325. 
� สําหรับการใชงาน any และ no as adverbs, ดูหัวขอ C041.  

� สําหรับ any...but, ดูหัวขอ C091. สําหรับ any และ every, ดูหัวขอ C040  

� สําหรับ ome, ดูหัวขอ C323-C324. สําหรับ any more/longer, ดูหัวขอ C263 

C040 any และ every 
ในเรื่องทั่วไป Any และ every สามารถใชไดท้ังคู 

• Any/Every child can learn to swim.  
any ใหความรูสึกวา ‘คุณจะเลือกอะไรดี’ (whichever one you choose), 'this หรือ that หรือ the other'. 
Every ใหความรูสึกวา ‘ท้ังหมด' (all), 'this และ that และ the other'. ลองเปรียบเทียบ: 

• 'Which newspaper would you like?' 'It doesn't matter. Any one.' (= 
'one or another or another') (ไมใช . . . Every one.) 

• On the stand, there were newspapers and magazines of every kind. (= 
'อันหนึ่งและอีกอันหนึ่งและอีกอันหนึ่ง') (ไมใช . . . magazines of any kind.) 

� สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ any, ดูหัวขอ C039 

� สําหรับ every, ดูหัวขอ C145 

C041 any และ no: adverbs 
any/no + ข้ันกวา  
any/no different  

any/no good/use 
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1 any กับ no + ขั้นกวา 
Any ใชรวมกับขั้นกวาไดในประโยคคําถาม ปฏิเสธ และหลัง if (ดูหัวขอ also A100.2). 

• Can you go any faster? 
• You don't look any older than your daughter. (= You don't look at all 

older . . . ) 
• If l were any younger, I'd fall in love with you.  

No สามารถใชในแบบนี้ไดดวย แตหามใช some 
•  I'm afraid the weather's no better than yesterday. 

2 any/no different 
เราใช any และ no กับ different 

• This school isn't any different from the last one. 
• 'Is John any better?' 'No different. Still very ilk' 

3 any/no good; any/no use 
any good/use และ no good/use.  

• Was the film any good?  
• This watch is no use. It keeps stopping 

C042 anymore 
American English เขียน anymore ติดกัน British English เขียนแยกกัน any more เมื่อจะบอกวา ไมไดทํา
อีกตอไปแลว มักวาง anymore ไวทายประโยค 

•  She doesn't work in New York anymore. 
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• (ไมใช She doesn't any more work in New York.) 

C043 appear 
1 ใชแทน 'seem' 
Appear เปน verb ประเภทบอกลักษณะ(ดูหัวขอ A025), เพื่อจะบอกวา ส่ิงของนั้นดูเปนอยางไร เชนเดียวกับ 
seem ดูหัวขอ C304 สําหรับรายละเอียด  

• He appears (to be) very angry today. (ไมใช He appears very angrily 
today.)  

• It appears to be some kind of bomb.  
• She appears to have enough money to live on.  
• They do not appear to be at home. 
• It appears that we may be mistaken.  
• There appears to be a problem with the oil pressure. 

2 ความแตกตางระหวาง appear(ปรากฏเปน) กับ seem(ดูเหมือนวา) 
Seem สามารถใชไดกวางกวา คือสามารถใชในแงความรูสึกของผูพูดไดดวย ขณะที่ appear นั้นมักใชแตเรื่องที่
เกิดจริง ใคร ๆ ก็เห็นเปนอยางเดียวกัน (ดูหัวขอ C304 เปนตัวอยาง) ลองเปรียบเทียบ: 

• The baby seems/appears (to be) hungry. 
• She doesn't want to go on studying. It seems a pity. (ไมใช It appears a 

pity`.)  
Seem มักไปกับ like ซ่ึง appear ทําไมได 

• It seemed like a good idea. (ฟงดูลื่นหูกวา It appeared like a good idea.) 
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Seem อาจตามหลัง can't (ดูหัวขอ C304.4). ซ่ึง appear ก็ทําไมไดเชนกัน 
• I can't seem to make him understand. 
• (แตไมใช I can't appear to make him understand.3  

อยางไรก็ตาม ประโยคที่ใช appear ได จะดูเปนทางการกวา(มีการศึกษาสูงกวา) การใช seem 

3 Appear แปลวา 'ปรากฏตัวข้ึน' 
Appear แปลวา 'ปรากฏตัวข้ึน' หรือ ‘มาถึง' และมักมี adverb ขยายเชน ทันใดนั้น เขาก็ปรากฏตัวข้ึน 

• She suddenly appeared in the doorway. 
� สําหรับ appear กับ there, ดูหัวขอ C347.5. 

C044 arise(เกิดขึ้น) และ rise(สูงขึ้น) 
arise และ rise ตางก็เปน verb ผันรูปไดดังนี้ 
(a)rise- (a)rose- (a)risen = อะไรศ-อะโรศ-อะโรศึ่น 
Arise แปลวา 'เกิดขึ้น', 'ลุกขึ้น' มักใชกับ ประธาน ท่ีเปนนามธรรม 

• A discussion arose about the best way to pay. 
• I'm afraid a difficulty has arisen. 

Rise แปลวา 'สูงข้ึน', 'เพิ่มขึ้น' 
• Prices keep rising 
•  What time does the sun rise? 
•  My hopes are rising 

ฝรั่งมักพูดกันวา  
• People get up in the morning.  

ถาใช rise แทนในที่นี้ ดูเปนทางการเกินไป 
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� สําหรับความแตกตางของ rise และ raise, ดูหัวขอ A024.2.  

� สําหรับ arouse และ rouse, ดูหัวขอ C046. 

C045 (a)round (รอบ ๆ )และ about 
1 รอบ ๆ  
round เปน adverb แปลวา รอบ 

• She walked round the car and looked at the wheels. 
• We all sat round the table. 
• 'Where do you live?' 'lust round the corner.' 

2 ‘รอบ ๆ ’ หรือ ‘ทั่วถงึ’ 
round เปน adverb แปลวา โดยรอบ ๆ หรือ โดยทั่วถึงทุกคน 

• We walked round the old part of the town. 
•  Can I look round?  
• Could you pass the cups round, please? 

3 ‘ไปทั่วเลย’ 
อังกฤษใช around หรือ about อเมริกันใช around เมื่อจะแปลวา ‘ไปทั่วเลย’ 

• The children were running around/about everywhere.  
• Stop standing around/about and do some work.  
• Where's John?' 'Somewhere around/about.'  
• I like doing odd jobs around/about the house.  
• We also use these words to talk about time-wasting or silly activity.  
• Stop fooling around/about. We're late.  
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อังกฤษใช around/about อเมริกันใช about แปลวา 'โดยประมาณ'  
• There were around/about fifty people there.  
• 'What time shall I come?' 'Around/About eight.' 
� สําหรับตัวอยางเพ่ิมเติมหาดูไดจาก Loy’s dictionary. 

C046 arouse(ดลใจ) และ rouse(ปลุกระดม) 
arouse แปลวา ดลใจ (ไมใชคําพูด) 

• When he kept saying he was working late at the office, it began to 
arouse her suspicions. (เมื่อเขาไมพูดวาเขาเองทํางานชา มันดลใจใหหลอนสงสัย) 

arouse มักใช การกระตุนอารมณทางเพศ=เราใจ 
• Most men are aroused by pictures of naked women. 

rouse แปลวา ปลุก(ระดม) (ใชคําพูด หรือการกระทํา) 
• It is extremely difficult to rouse my father in the mornings. (ก็คือ= to 

wake my father up . . . ซ่ึงดูเปนธรรมชาติมากกวา) 
• Professor Bognor's speech failed to rouse his audience.  
� สําหรับ arise และ rise, ดูหัวขอ C044.  

� สําหรับ (a)wake และ (a)waken, ดูหัวขอ C062. 

C047 articles (1): เบ้ืองตน 
1 ความสําคัญ? 
การใช articles (a/an และ the) ใหถูกตองนั้น สําหรับฝรั่งเองก็ไมใชเรื่องงายนัก แตเนื่องจากฝรั่งเองก็ไมคอยใช 
article ใหถูกตองซักเทาไร ก็ขนาดบางประโยคยังละ article ก็ยังเขาใจกัน เชน ฝรั่งบานนอกบางคนพูดวา 
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• Please can you lend me pound of butter till end of week?  
แตทวาใชใหถูกยอมดูมีการศึกษาดีกวา 
2 ขอระวัง 
ฝรั่งบางคนชอบพูดผิด ๆ โดยเฉพาะพวกที่รูหลายภาษา เชน French, German, Dutch, Danish, Swedish, 
Norwegian, Icelandic, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Romanian เนื่องจากมีระบบ article ท่ี
คลายกัน ขอผิดพลาดที่เห็นบอย มีดังตอไปนี้ 
a ในภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึงคนหรือสิ่งของโดยทั่วไป จะไมใช the กับ นับไมได หรือ นามพหูพจน (ดูหัวขอ 
A057 สําหรับรายละเอียด)  

• Life is complicated. (ไมใช The life is complicated.)  
• My sister loves horses. (ไมใช . . . the horses.) 

b ในภาษาอังกฤษ เรามักใส a/an กับ ตําแหนง อาชีพ กลุมคน (ดูหัวขอ A055.1c สําหรับรายละเอียด) 
• She's a dentist. (ไมใช She's dentist.) 
• I'm looking forward to being a grandmother. (ไมใช . . . to being 

grandmother.) 
• I used my shoe as a hammer. (ไมใช . . . as hammer.) 

C048 as . . . as . . .; as much/many as 
as + adjective / adverb + as + คํานาม /pronoun/ ประโยค;  
as much/many (+ คํานาม) + as + คํานาม / pronoun / ประโยค ; 
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1 การใช 
ฝรั่งใช as . . . as . . . เพื่อจะบอกวาสองสิ่งนั้น มีอะไรบางอยางเหมือนกัน 

• She's as tall as her brother. 
• Is it as good as you expected? 
• She speaks French as well as the rest of us. 

2 โครงสรางปฏิเสธ 
not as . . . as . . . เปนที่นิยมใชมากกวา less than ซ่ึงเปนทางการไปหนอย 

• He's not as/so successful as his sister. 
3 สํานวน as soon as possible 
โครงสราง as. . . as + adjective/adverb  

• Please get here as soon as possible.  
• I'll spend as much as necessary.  
• You're as beautiful as ever. 

4 as me 
ใช me, him หลัง as, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ 

• She doesn't sing as well as me. 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งชอบใช ประธาน + verb หลัง as 

• She doesn't sing as well as I do. 
• หามใช She doesn't sing as well as I. 
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5 as much as 
ใช as much/many. . . as . . . เมื่อพูดถึงปริมาณ 

• I haven't got as much money as I thought.  
• We need as many people as possible.  

หรือ as much/many as ก็ได 
• I ate as much as I could.  
• She didn't catch as many as she'd hoped.  

และ as much . . . มักใช เปน adverb 
• You ought to rest as much as possible. 

6 half as . . . as 
โครงสราง half as . . . as . . .; twice as . . . as . . .; three times as . . . as . .  

• You're not half as clever as you think you are. 
• I'm not going out with a man who's twice as old as me. 
• It took three times as long as I had expected.  
• หรือ . . . three times longer than I had expected - ดูหัวขอ A037.7 

7 การขยายความหมาย 
ประโยคที่มี as. . . as. . . สามารถขยายไดดวย (not) nearly, almost, just, nothing like (GB), every bit, 
exactly, not quite.  

• It's not nearly as cold as yesterday. 
• He's just as strong as ever. 
• You're nothing like as bad --tempered as you used to be.  
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• She's every bit as beautiful as her sister.  
• I'm not quite as tired as I was last week. 

8 as แปลวา ทีจ่ะ  
ถามีกิริยา 2 ตัว จะละ to ตัวหลัง 

• It's as easy to do it right as (to) do it wrong (มันงายที่จะทําใหถูก เหมือนกับที่
จะทําใหผิดนั่นแหละ) 

9 tenses 
ในประโยค as . . . as, present tense มักใชอางถึงอนาคตดวย และเง่ือนไงที่ยังไมเกิด ตองใช past tense (ดู
หัวขอ A029). 

• We'll get there as soon as you do/will. 
• If you married me, I'd give you as much freedom as you wanted. 

10 การละคํา 
ถามีความหมาย ชัดเจน ในส่ิงที่รูมากอน สามารถละ as ตัวท่ีสองและอาจรวมถึงกรรมตัวท่ีสองได 

• The train takes 40 minutes. It'll take you twice as long by car.  
• I used to think he was clever. Now I'm not so sure. 

ในกรณีนี,้ not so จะเปนที่นิยมใชมากวา not as 

11 ใช as แทนที่ ประธาน หรือกรรม 
ทําหนาที่เหมือน relative pronoun เชน that, which (ดูหัวขอ A110.5). 

• We've got food for as many people as want it. (ไมใช . as they want it.) 
• I gave him as much as he could eat. (ไมใช . . . as he could eat it.) 
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12 สํานวน 
ฝรั่งใชโครงสราง as. . . as . . . ในสํานวนมากมายที่เปนการเปรียบเทียบ 

• as cold as ice  as hard as nails 
• as black as night  as . . . as hell 

as ตัวแรก มักละไว โดยเฉพาะ ภาษาอเมริกัน 
• She's hard as nails. 
• I'm tired as hell of listening to your problems. 

ระวัง! as มักออกเสียงเปน แอศ / az / (ดูหัวขอ B011). 
� สําหรับ as long as, ดูหัวขอ C053. 

� สําหรับ as well as, ดูหัวขอ C055. 

� สําหรับ ลําดับคําในประโยคอยาง She's as good a dancer as her brother, ดูหัวขอ A044 

� สําหรับ โครงสรางเปรียบเทียบอื่น ๆ , ดูหัวขอ A034-A038. 

C049 as และ though: ลําดับคําพิเศษ 
Adjective / adverb + as + clause 
as และ though มักใชโครงสรางพิเศษหลัง adjective หรือ adverb ในกรณีนี้หมายถึง 'แมวา…’ (although) 
และตามดวยประโยคที่แยง (แตทวา…) 

• Cold as/though it was, we went out. (= Although it was very cold, we 
went out)  

• Tired as/though I was, I went on working. (= Although I was very 
tired, . . .)  
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• Bravely as/though they fought, they had no chance of winning  
• Much as/though I respect your point of view, I can't agree.  
• We can't come and see you this weekend, much as we'd like to.  
• Strange though it may seem, I don‘t like watching cricket. 

as บางครั้งก็หมายถึง 'because'.  
• Tired as she was, I decided not to disturb her. 

ใน American English, มักใช as สองตัวแบบนี้มากกวา 
• As cold as it was, we went out 
� สําหรับ ลําดับคําในโครงสราง เชน I did as good a job as I could, ดูหัวขอ A044. 

C050 as, because, since และ for 
ส่ีคํานี้ใชอางเหตุผลได แตไมเหมือนกันซะทีเดียว 

1 as และ since (เปนเพราะ) 
as กับ since ใชเมื่อเหตุผลนั้นผูฟงรูอยูแลว หรือไมใชสวนสําคัญของประโยค 

• As it's raining again, we'll have to stay at home. ~ 
• Since he had not paid his bill, his electricity was cut of.' 

ใช so ถาตองการใหเปนกันเอง (as และ since ดูเปนทางการกวา) 
• It's raining again, so we'll have to stay at home. 

2 because(เพราะวา) 
because ใชเมื่อ ผูฟงยังไมรูเหตุผล 

•  Because I was ill for six months, I lost my job.  
หรือเพื่อตองการเนนวา เหตุผลเปนสวนสําคัญของประโยค มักเอา because ไวทาย 
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• Why am I leaving? I'm leaving because I’m fed up! (ไมใช . . . I'm 
leaving as/since I’m fed up!) 

• 'Why are you laughing?' 'Because you look so funny.'  
• You didn't tell me the truth, because I found the money in your room.  
• (= . . . I know because I found . . .) 

3 for (เพราะ…) 
ใช for เพื่อตองการบอกขอมูลเพิ่มเติม จากสวนที่บอกมาแลว จึงหามใช for เริ่มตนประโยค เชน ตัดสินใจจอดรถ
ทานขาวเที่ยง เพราะหิว 

•  I decided to stop and have lunch--for I was feeling hungry. 

C051 as, when และ while (กับเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมกัน) 
ท้ังสามคํา แปลวา ‘ขณะที่’ 
1 'มีเหตุการณที่ดําเนนิสืบเนื่อง':จะใช as, when หรือ while ก็ได 
คุณสามารถใชไดท้ังสามคํา ในตัวอยางนี ้

• As I was walking down the street, I saw Joe driving a Porsche. 
• The telephone always rings when you are having a bath.  
• While they were playing cards, somebody broke into the house. 

ท้ัง as, when และ while สามารถใชขึ้นตน หรือทายประโยคก็ได แต as มักใชกับเหตุการณท่ีดําเนินตอเนื่องกัน
มา จึงมักใชเริ่มตนประโยคแรก 
as และ while ใชหนาเหตุการณเกิดข้ึนสืบเนื่องกันมา ปกติเราใช past continuous tense เชน was walking; 
are having; were playing ยกเวน verb บางตัว ท่ีฝรั่งมักใช simple tense แทน คือ sit, lie, หรือ grow ซ่ึง
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เรารูวาตองตอเนื่องกันอยูแลว 
• As I sat reading the paper, the door burst open. 

2 การกระทําที่ไปพรอม ๆ กนั:ใช while: as หามใช when 
• While you were reading the paper, I was working. 
• John cooked supper while I watched TV 

as ใชกับ simple tense ท่ีขนานกัน 
• As I get older I get more optimistic. 

ฝรั่งชอบใช when เมื่อพูดถึงชวงของชีวิต 
• When I was a child we lived in London.(ไมใช As/While I was a child…) 
• His parents died when he was twelve.(ไมใช…while he was twelve) 

3 เกิดข้ึนพรอมกันส้ัน ๆ : (just) as; (just) when 
ฝรั่งมักใช (just) as เพื่อจะบอกวาเปนเหตุการณส้ัน ๆ ท่ีเกิดพรอม ๆ กัน 

• As I opened my eyes I heard a strange voice. 
• Mary always arrives just as I start work.  

ใช (Just) when ก็ได 
• I thought of it just when you opened your mouth. 

4 ลดรูปประโยคดวย when กับ while 
เราสามารถละ subject + be หลัง when (โดยเฉพาะเมื่อแปลวา 'ท่ีไหนก็ได’(wherever) และอยูหลัง while 

• Don't forget to signal when turning right. (= . . . when you are turning 
right.) 

• Climb when ready. (=... when you are ready.) 
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• While in Germany, he got to know a family of musicians.(= While he 
was. . .) 

� ระวัง! as มักออกเสียงเปน แอศ /az / (ดูหัวขอ B011). 

� สําหรับการใชงาน present tense เพ่ือพูดถึงอนาคตกับ as, when, while และตัวเช่ือมอื่น ๆ , ดูหัวขอ A029. 

C052 as if และ as though 
1 แปลวา ‘ราวกับวา’ 
as if และ as though ตางแปลวา ‘ราวกับวา’ เหมือนกัน ฝรั่งใชเพ่ือจะบอกวาเง่ือนไงดูเหมือนกัน 

• It looks as if/though it's going to rain. (มันดูราวกับวาฝนจะตก) 
• I felt as if/though I was dying (ฉันรูสึกราวกับวากําลังจะตาย) 
• She was acting as if/though she was in charge.(หลอนกําลังทําตัวราวกับวามี
อํานาจตัดสินใจ) 

2 tenses 
คุณสามารถใช past tense กับ present ใหความหมายหลัง as if/though เมื่อเปนการเปรียบเทียบที่ ไมจริง ลอง
เปรียบเทียบ: 

• She looks as if she's rich. (Perhaps she is rich.) 
• He talks as if he was rich. (But he is not.) 
• You look as though you know each other. 
• Why is she looking at me as though she knew me? I've never seen her 

before in my life. 
แตทวาฝรั่งไมใช past perfect ในการสมมุติท่ีไมจริงในอดีต 
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• He talked as if he was rich, but he wasn't. (ไมใช . . . as if he had been 
rich. . .) 

ในการสมมุติท่ีไมจริง ใหใช were แทน was (ชาวอังกฤษจะถือวาเปนทางการ แตสําหรับอเมริกันแลวใชได
ท่ัวไป) 

• He talks as if he were rich. 
3 ภาษากันเองใช like 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการมักใช like แทน if/though, โดยเฉพาะใน America ซ่ึงไมใชภาษาที่เปนทางการนัก 

• It seems like it's going to rain. 
• He sat there smiling like it was his birthday. 
� สําหรับความแตกตางของ like และ as, ดูหัวขอ C222. 

C053 as long as 
1 ใชกับ present tense ในการกลาวถึง อนาคต 
หลัง as long as, ฝรั่งใช present tense ในการกลาวถึง อนาคต 

• I'll remember that day as long as I live. (ไมใช . . . as long as I will live.) 
� สําหรับ conjunctionอื่น ๆ ท่ีใชในแนวน้ี, ดูหัวขอ A029. 

2 ใชบอกสถานภาพ 
As/So long as มักใชบอกสถานภาพ 

• You can take my car as/so long as you drive carefully. (= . . . on 
condition that you drive carefully.) 
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C054 as usual 
ฝรั่งใช (adjective) + usual, ไมใช (adverb) + usually 

• The train’s late, as usual. (ไมใช…as usually.) 

C055 as well as 
1 As well as แปลวา เหมือนกับที ่
As well as แปลวา เหมือนกับที่ 'not only . . . but also’ 

• She's got a car as well as a motorbike. (= . . . not only a motorbike, but 
also a car.) 

• He's clever as well as good-looking. (= He's not only good -looking, but 
also clever. 

• She works in television as well as writing children’s books. 
ระวัง! ประโยคตามของ as well as คือ ขอมูลท่ีคนฟงรูอยูแลว เชน หลอนหนาตาดี ประโยคหลังเปนตัวบอก
ขอมูลท่ียังไมรู เชน แถมฉลาดอีกตางหาก 

• They speak French in parts of Italy as well as France. (ไมใช They speak 
French in France as well as parts of Italy. 

ทุกคนรูอยูแลววาคนฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นตองใหเปนประโยคหลัง 
2 การใส verbs หลัง as well as 
ถาเปนไปไดฝรั่งชอบใส verb –ing หลัง as well as เพราะมันส้ันไดใจความด ี
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• Smoking is dangerous, as well as making you smell bad. (ไมใช . . . as well 
as it makes you smell bad.) 

• As well as breaking his leg, he hurt his arm. (ไมใช…as well as he broke 
his leg,…) 

ถาประโยคนําเปน infinitive verb (verb ชอง 1) ประโยคตามมกัใช infinitive without to 
• I have to feed the animals an well as look after the children. 

ระวัง! ถาใช verb-ing จะแปลวา ก็ทําได แตถาใช verb ใหขนานกัน จะแปลวา ดีเหมือนกัน 
• She sings as well as playing the piano. (= She not only plays, but also 

sings) 
• She sings as well as she plays the piano. (= Her singing is as good as 

her playing. 
3 การเชื่อมประธาน 
สามารถเช่ือมประธานดวย as well as กอน verb ถาประธานตัวแรกเปนเอกพจน, verb ก็เปนเอกพจน, 
โดยเฉพาะถาแยก as well as. . . ดวย comma 

• Alice, as well as Paula, was shocked by the news. (ไมใช Alice, as well 
as Paula, were shocked . . .)  

ถาประธานเอกพจนนัน้ยาวเปนประโยคเลย ใหใชกิริยาพหูพจน โดยเฉพาะเมื่อไมใส comma 
• His appearance as well as his strange way of talking make me 

suspicious.(ทาทางเขาแปลก ๆ เหมือนกับการพูดของเขา ทําใหฉันระแวง) 
แตวิธีท่ีฝรั่งชอบใชมากกวาก็คือ ใส as well as. . . หลังประโยคหลักเพราะส้ันดี 

• Alice was shocked by the news as well as Paula. 
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• He's ill as well as me. (ไมใช He as well as l/me, is ill.) 
� สําหรับ as well, also และ too, ดูหัวขอ C031 – C032 

C056 ask 
1 ask กับ ask for 
Ask for: ขอ(สิ่งของ) 
Ask without for: ถาม(คําถาม) 
ลองเปรียบเทียบ:  

• Don't ask me for money. (ไมใช Don't ask me money.) 
•  Don't ask me my name.(ไมใช Don't ask me for my name.) 
• Ask for the menu. 
• Ask the price. 

ask บางครั้งไมมี for เมื่อถามถึงราคา เพราะไมไดตองการขอเงินฟรี ๆ แตเอาของมาขาย 
• They're asking $500 a month rent. 
• 'How much is the car?' I'm asking fifteen hundred.'  

ระวัง! นอกจากนี้ ฝรั่งยังชอบพูด ask a lot of somebody, ask too much of somebody, ask a favour of 
somebody และ ask (for) permission 

2 direct กับ indirect objects 
ask สามารถตามดวยกรรมตรงและกรรมทางออม 

• Ask his name., Ask him. 
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เมื่อ ask ตามดวยกรรม 2 ตัว กรรมออม(ท่ีเปนคน)มักมากอน โดยไมมี preposition 
• I'll ask that man the time. (ไมใช I'll ask the time to that man.) 
• Can I ask you a favour? 

แตคนอเมริกันชอบใชโครงสรางที่มี กรรมตรง + of + กรรมออม เพราะแตงประโยคงายดี 
• I want to ask a question of that man over there 
• She's never asked a favour of anybody. 

3 โครงสราง infinitive (to verb) 
คุณสามารถใช infinitive หลัง ask (ดูหัวขอ A078-A079). 
ask + infinitive 

• l asked to no. (= I asked Permission to no home.) 

ask + กรรม + infinitive 
• l asked John to go home. (= I told John I would like him to go home.) 

ask + for + กรรม + infinitive 
• I asked for the children to have extra milk. 
• I asked for the parcel to be sent to my home address. 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง 2 ประโยคก็คือ:  
• I asked John to go home. (I wanted John to go home.) 
• l asked John if I could go home. (I wanted to go home myself.) 
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C057 at/in และ to 
1 เบ้ืองตน 
to ใชกับทิศทาง ลองเปรียบเทียบ: 

• He Fjords at the market 
• He gets to the market by bike.  
• My father lives in Canada. 
• I go to Canada to see him whenever I can 

2 วัตถุประสงค 
ถาพูดถึงวัตถุประสงคของการไปกอนสถานที่ มักใช at/in ลองเปรียบเทียบ:  

• Let's go to Marcel's for coffee. 
• Let's go and have coffee at Marcel's. (ไมใช Let’s go and have coffee to 

Marcel’s) 
• I went to Canada to see my father. 
• I went to see my father in Canada. (ไมใช I went to see my father to 

Canada.) 
3 เปาหมาย 
หลัง verb บางตัว ใช at เพื่อกําหนด 'เปาหมาย' ของ perception หรือ non-verbal communication. ท่ีพบ
บอยสุดคือ look, smile, wave, frown(ทําหนาบึ้ง ขมวดค้ิว), point 

• Why are you looking at her like that?  
• Because she smiled at me. 
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ใช at หลัง verb บางตัวท่ีเก่ียวกับ การปะทะ หรือ กิริยากาวราว 
ท่ีพบบอยสุดคือ shoot, laugh, throw และ shout 

• It's a strange feeling to have somebody shoot at you. 
• If you can't laugh at yourself who can you laugh at? 
• Stop throwing stones at the cat, darling. 
• You don't need to shout at me. 

เราใช throw to และ shout to เมื่อไมมเีรื่องการปะทะ  
• Please do not throw food to the animals.  
• Could you shout to Phil and tell him it's breakfast time?  

arrive มักตามดวย at หรือ in; ไมใช to 
•  We should arrive at Pat's in time for lunch. (ไมใช . . . arrive to Pat's. . .) 
• When did you arrive in New Zealand? (ไมใช . . . to New Zealand? ) 
� สําหรับ in และ into, ดูหัวขอ C199. 

C058 การใช at, on และ in กับสถานที่ 
1 at 
ใช at เมื่อหมายถึงจุด  

• It's very hot at the centre of the earth.  
• Turn right at the next corner. 

บางครั้งฝรั่งใช at กับสถานที่ ถาคํานึงวามันเปนจุด โดยเฉพาะ ระหวางการเดินทาง หรือ จุดนัดพบ ลอง
เปรียบเทียบ: 

• The plane stops for an hour at Frankfurt. (a point on a journey) 
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• She lives in Frankfurt. (somebody's home) 
• Let's meet at the club. (a meeting point)  
• It was warm and comfortable in the club. (a place to spend time) 

ฝรั่งชอบใช at กอนช่ืออาคาร, เมื่อพูดถึง activity ภายใน 
• There's a good film at the cinema in Market Street.  
• Eat at the Steak House – best food in town.  
• Sorry I didn't phone last night - I was at the theatre. 

at มักใชกับช่ือเฉพาะของ อาคาร หรือองคกร ลองเปรียบเทียบ: 
• I first met your father at/in Harrods. I first met your father in a 
shop. 

• She works at Legal and General Insurance. She works in a big insurance 
company. 

ใช at เพื่อจะบอกที่เรียน 
• He's at the London School of Economics. 

และใช at กับช่ือมหาวิทยาลัย ท่ีเอาชื่อเมืองมาตั้ง โดยไมมี the 
• He's a student at Oxford. He lives in Oxford. 

ใช at กับกิจกรรม 
• at a party, at a meeting, at a concert  
• at a lectureat the match 

2 on 
ใช on กับตําแหนงบนเสน เชน ถนน แมน้ํา 

• His house is on the way from Aberdeen to Dundee. 
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• Stratford is on the river Avon. 
แตใช in กับส่ิงที่เปนสวนหนึ่งของเสน 

• There's a misprint in line 6 on page 22. 
• Who's the good-looking boy in the sixth row? 

ใช on แปลวา บน (ใชกับตําแหนงบนพ้ืนผิว) 
• Hurry up - supper's on the table! 
• That picture would look better on the other wall. 
• There's a big spider on the ceiling 

on อาจแปลวา ‘ติดบน’ (attached to) 
• Why do you wear that ring on your first finger? 
• There aren't many apples on the tree this year. 

ใช on กับ lake และ sea 
• Bowness is on Lake Windermere., Southend-on-Sea 

3 in 
ใช in กับพ้ืนที่หรือปริมาตรขนาดใหญ และมีส่ิงตาง ๆ อยูโดยรอบ 

• She grew up in Swaziland 
• I don’t think he’s in his office 
• He lived in the desert for three years 
• Let's go for a walk in the woods 
• I last saw her in the car park 

4 ยานโดยสารสาธารณะ และสวนตัว 
ฝรั่งใช on และ off สําหรับการนั้งโดยสารมา เพราะมองวาเปนแพ เปนพื้นที่กวาง นั้งกันหลายคน แมจะมีหลังคา
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ปดมิดชิด ก็ใช on เชน buses, planes, trains, boat ตลอดจน มา มอเตอรไซค 
• He's arriving on the 3.15 train. (ไมใช . . . in/with the 3.15 train. 
• We’re booked on flight 595. 
• There’s no room on the bus; let’s get off again 
• It took five cats to cross the Atlantic on the Queen Elizabeth. 

แตฝรั่งใช in และ out (of) สําหรับ car, plane และ boat ท่ีเปนของสวนตัว 
• Jump in and I'll drive you to the station. 
• He fell into the river when he was getting out of his canoe. 

5 ที่อยู 
เราใช at ในการพูดถึงที่อยู 

• Are you still at the same address? She lives at 73 Albert Street. 
• She lives at 73 Albert Street. 

อังกฤษใช in แตUS ใช on ถาใหแคช่ือถนน 
• She lives in/on Albert Street. 

ฝรั่งใช on ท่ีอยูบนสําหรับช้ันของอาคาร 
• She lives in a flat on the third floor. 

มักใช at กับบานและรานคา 
• 'Where's Jane?' 'She's round at Pat's. 
• 'You're always at the hairdresser's. 

6 สํานวนเฉพาะ 
ท่ีฝรั่งใชบอยท่ีสุด และคนไทยใชผิดมากที่สุด ไดแก 
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• in/at church 
• at home/work 
• at school/college (British) 
• in school/college (American) 
• in a picture  
• in the sky 
• in the rain 
• in a tent 
• in a hat 
• The map is on page 32. (แต I opened the book at page 32.) 
• in bed/(the) hospital/prison 
• on a farm working  
• on the railway 
� สําหรับความแตกตางของ at/in และ to, ดูหัวขอ C057 

� สําหรับ smile at etc. shoot at etc และ arrive at, ดูหัวขอ C057.3 

� สําหรับการใชในแงอื่น ๆ ของ at, on และ in, ดูใน Loy’s dictionary 

C059 at, on และ in (time) 
at + clock time 

in + part of day 

on + particular day 

at + weekend, public holiday 
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in + longer period 

1 บอกเวลา:ใช at 
• I usually get up at six o'clock.  
• I'll meet you at 4.15. 
• Phone me at lunch time.  

มักละ at สําหรับคําถาม what time 
• (At) What time does your train lease? 

2 ชวงเวลาของวัน: in 
• I work best in the morning. 
• three o'clock in the afternoon 
• We usually go out in the evening. 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง in the night (= ในคืนนั้น) กับ at night (= ในตอนกลางคืน) ลองเปรียบเทียบ: 
• I had to get u p in the night. 
• I often work at night. 

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ใชพหูพจน โดยไมมี preposition ใชอางถึง กิจกรรมที่ทําซํ้า ๆ กัน 
• Would you rather work nights or days? 

ฝรั่งใช on กับ morning afternoon ท่ีมีความหมายของวันอยูแฝงอยู 
• See you on Monday morning. 
• We met on a cold afternoon in early spring. 
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3 วัน:ใช on 
• I'll ring you on Tuesday. 
• My birthday's on March 21st. 
• They're having a party on Christmas Day. 

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งอาจละ on โดยเฉพาะในภาษา American 
• I'm seeing her Sunday morning. 

ระวัง! ตองใชพหูพจน (Sundays, Mondays etc) เมื่อเราพูดถึงการกระทําซํ้า ๆ กัน 
• We usually go and see Granny on Sundays. 

4 public holidays กับ weekends: ใช at 
ฝรั่งใช at เมื่อพูดถึงชวงวันหยุด Christmas, New Year, Easter และ Thanksgiving (US) เพราะมองวา
เปนจุดในปฏิทินรวมทั้งป 

• We're having the roof repaired at Easter.  
แตใช on กับวันเพียงวันเดียว 

• Come and see us on Christmas Day.  
• What are you doing on Easter Monday?  

weekend ทาง British ใช at the weekend เพราะแปลวา หยุดพักรอน(ปหนึ่งจะมีสักครั้งเหมือน Christmas 
time); Americans ใช on เพราะแปลวา หยุดสุดสัปดาห (มีทุก ๆ สัปดาห จึงไมเปนจุด) 

• What did you do at/on the weekend? 
5 ชวงหลาย ๆ วัน: ใช in 

• It happened in the week after Christmas.  
• I was born in March.  
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• Our house was built in the 15th century.  
• Kent is beautiful in spring.  
• He died in 1616. 

6 การใช in ในแงอืน่ ๆ  
ใช in เพื่อบอกวาเหตุการณจะเกิดข้ึนเมื่อไร หรือใชเวลานานเทาไร 

• Ask me again in three or four days. 
• I can run 200 metres in about 30 seconds. 

การกลาววา in . . .'s time ใชเพ่ือจะบอกวาเหตุการณจะเกิดขึ้นเมือ่ไร หรือใชเวลานานเทาไร ลองเปรียบเทียบ: 
• I'll see you again in a month's time.  
• It'll be ready in three weeks' time. 
• He wrote the book in a month. (ไมใช . . . in a month's time.) 

ใน American English, in ใชเหมือน for เพื่อบอกชวงเวลาที่ผานมา สวน British English ใชแต for เทานั้น 
• I haven't seen her in years. 

7 การใชแบบไมม ีpreposition 
ฝรั่งไมใช at/on/in หนา next, last, this, that ในบางครั้งก็ไมใชหนา one, any และในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ จะไมใชหนา each, every, some, all 

• See you next week 
• Come any time 
• Are you free this morning? I'm at home every evening. 
• I didn't feel very well that week.We stayed all day. 
• Let's meet one day. 
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และ prepositions เหลานั้นมักไมใชกับ, either, before yesterday, the day before yesterday, 
tomorrow และ the day after tomorrow 

• What are you doing the day after tomorrow?  
และมักละ prepositions ในคําถามที่ข้ึนดวย What/Which + expression of time, และคําตอบที่ บอกเวลา 

• What day is the meeting?  
• Which week did you say you're on holiday?  
• 'What time are you leaving?' 'Eight o'clock.' 
� สําหรับความแตกตางของ in และ during, ดูหัวขอ C126. 

C060 at all 
1 at all ใชในการปฏิเสธ 
ฝรั่งชอบใช at all เพื่อเนนการปฏิเสธ 

• I didn't understand any thing at all. (= I didn't understand even a 
little.) 

• She was hardly frightened at all. 
2 ใชในคําถาม 
at all = เลยใชไหม? เหมือน if, hardly, ever และ any 

• Do you play poker at all? (=. . . even a little?) ไมเลนไพเลยใชไหม? 
• He'll come before supper if he comes at all. 
• I hardly know her at all. 
• You can come when ever you like - any time at all. 
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3 'Not at all' 
การกลาววา Not at all โดยเฉพาะใน British จะดูเปนทางการกวาการพูดวา Thank you -ดูหัวขอ B034.19 

C061 at first… but… และ first 
ฝรั่งใช at first เพื่อพูดถึงการเริ่ม, เมื่อเราจะพูดส่ิงที่ตรงขามกัน จึงมักตามดวย but 

• At first they were very happy, but then things started going wrong. 
• The work was hard at first, but I got used to it.  

ในกรณีอ่ืน ๆ ฝรั่งจะใช first 
• That's mine - I saw it first! (ไมใช . . . I saw it at first.) 
• We lived there when we were first married. (= . . . in the early days of 

our marriage.) (ไมใช . . . when we were at first married.) 
• I first met her at a party in Oxford. (= . . . for the first time . . .) 
• First, I want to talk about the history of the problem; then I'll outline 

the situation today; and then we'll discuss possible solutions. (ไมใช At 
first, I want to talk) 

ระวัง! at last ไมใชส่ิงที่ตรงขามกับ at first -ดูหัวขอ C155. 
� for first(ly) ในการบรรยาย, ดูหัวขอ B032.10 

C062 (a)wake และ (a)waken 
1 รูปแบบ 
กิริยา awake กับ wake ใชบอยใน American English 
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• (a)wake- (a)woke- (a)woken GB/US 
• (a)wake- (a)waked - (a)waked US  

(A)waken ก็พบบอยท้ังสองประเทศ 
• (a)waken - (a)wakened - (a)wakened 

2 การใช 
wake ใชมากที่สุดในบรรดา 4 ตัวอาจแปลวา 'ตื่น’ หรือ ‘ปลุกใหต่ืน‘ (wake up) 

• I woke up three times in the night. 
• Could you wake me (up) at half past six?  

waken เปนภาษาสูงของ wake (up) 
• The princess did not waken for a hundred years. Then the prince 
wakened her with a kiss.  

awake และ awaken ตางก็เปนภาษาสูง มักใชในแงปลุกจากความฝน หรือความหลง ไมใชปลุกใหตื่น 
• I slowly awoke to the danger that threatened me. 
• At first I paid little attention, but slowly my interest awoke. 
• The smell of her perfume awakened the gipsy's desire. 

3 awake กับ asleep (adjectives) 
ชาวอังกฤษพูด awake, asleep ในรูป adjective มากกวาใช waking, sleeping ซ่ึงเปน verb form 

• Is the baby awake yet? You were asleep at ten o'clock. 
� สําหรับ arouse และ rouse, ดูหัวขอ C046 
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C063 back และ again 
1 back (กลับ) 
back เปน adverb particle (ดูหัวขอ A047) , ฝรั่งใช back to ในแงกลับไปยังที่เดิม หามใช again  

• Give me my watch back. (ไมใช Give me my, watch again.)  
• I'm taking this meat back to the shop. (ไมใช I'm taking this meat to 

the shop again.) 
2 again (อีกคร้ัง) 
again ใชกับการกระทําซํ้า. ลองเปรียบเทียบ:  

• That was lovely. Can you play it again? 
• When I've your voice I'll play it back. 
• Eric was really bad-mannered. I'm never going to invite him again. 
• She comes to our parties but she never incites us back. 
• I don't think he got your letter. You'd better write again. 
• If I write to you, will you write back? 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง sell back (ใหคนเดิม) และ sell again 
• The bike you sold me is too small. Can I sell it back to you? 
• If we buy this house and then have to move somewhere else, how easy 

will it be to sell it again? 
3 กรณีที่เคยทํามากอน ตองใช again 
หามใช back กับกรณีท่ีเคยทํามากอน 
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• Stefan can never return to his country (again). (ไมใช Stefan can never 
return back ..) 

• Who opened the window? Could you close it (again), please? (ไมใช . . . 
close it back. .) 

4 บางกรณีใชไดทัง้คู แตตองถูกตําแหนง 
บางครั้งใชไดท้ัง back และ again เพื่อบอกถึง 'การกลับไปตําแหนงเดิม' 

• I stood up, and then I sat (back) down (again). 
• He tasted the apple and spat it (back) out (again). 
• Go (back) to sleep (again). 
• I’ll be (back) in the office (again) on Monday. 

5 ring/call back 
ระวัง! ring back (ชาวอังกฤษเทานั้น) และ call back สามารถใชไดท้ังในความหมาย 'โทรกลับ' และ 'โทรซํ้า' 

• 'She's not here just now.' 'Ask her to call me back.' (= return my call) 
• ‘I haven't got time to talk now.' 'OK, I'll call back later.' (= call again) 

6 ลําดับคํา 
back ใชระหวางกิริยาและกรรมได (ดูหัวขอ A022.3) again มักใชหลังกรรม 

• Take back your money-I don't want it. (หรือ Take your money back. . .)  
• Count the money again, please. (ไมใช Count again the money. . .) 
� สําหรับ การใชในแงอื่นของ back และ again, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 
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C064 bath และ bathe 
1 bath 
ออกเสียง bath /แบฬ/ bathing/แบฬฏิง/ bathed/แบฬท/ 
to bath (ใน British English) หมายถึง 'อาบน้ําในอาง' 

• Children have to be made to bath regularly. 
กิริยาดังกลาวคอนขางเปนทางการ(คนอเมริกันไมชอบใช) ในรูปแบบที่ไมเปนทางการทั้ง British และ 
Americanจะพูด take a bath  

• I'm feeling hot and sticky; I think I'll take a bath.  
หรืออาจใสกรรมให bath ก็ได 

•  It's your turn to bath the baby. (US . . . to bathe the baby.) 
2 bathe 
ออกเสียง: bathe/เบฑ/ bathing/เบดฏิง/ bathed/เบฑด/ 
bathe ใน British แปลวา 'วายน้ําเลน' เปนการใชแบบทางการ ซ่ึงAmerican ไมชอบ; ในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ, ฝรั่งใช have a swim, go for a swim, go swimming หรือ แค swim 

• Let's go for a swim in the river. 
American ใช bathe เมื่อหมายถึง 'take a bath'. 

• I always bathe before I go to bed. 
ฝรั่งใช bathe เมื่อพูดถึง ลาง=wash (อาบน้ําแบบไทย=wash body) 

• Your eyes are very red -you ought to bathe them. 
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ดังนั้นการอาบแดด จึงเรียกวา sunbathe (ไมใช sunbath). 

C065 be กับ do (verb ชวย) 
ปกติใช be โดยไมตองมี do 

• I'm not often sick. (ไมใช I don't often be sick.)  
แตใช do ในคําส่ังบอกใหอยาทํา 

• Don't be silly! Don't be such a nuisance!  
ใช do be กับคําส่ังที่เนน 

• Do be careful! Do be quiet, for God's sake! 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งใช do กับ be กับโครงสรางในแง ส่ังใหทํา 

• Why don't you be a good boy and sit down? 
• If you don't be quiet you'll go straight to bed. 
� สําหรับ การใชรูปแบบอื่น ๆ ของ do, ดูหัวขอ C117. 

C066 be และ have 
1 ความรูสึกทางกายภาพ 
พูดเกี่ยวกับความรูสึก หิว กระหายน้ํา รอน เย็น ฝรั่งใช be + adjective, ไมใช have + คํานาม ระวัง! ท่ีชอบใช
ผิดกันมากคือ: 

• be hungry (ไมใช have hunger), be thirsty, be warm 
• be hot, be cold, be sleepy, be afraid 
• be right, be wrong, be lucky 
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2 age, height, weight, size และ colour 
ใช be เมื่อพูดถึง age, height, length, weight, size, shape และ colour 

• I'm nearly thirty. (ไมใช I have nearly thirty.) 
• She is nearly my age. 
• He is six feet tall 
• I wish I was ten kilos lighter. 
• The room is ten metres long 
• What size are your shoes? 
• What colour are his eyes? 
• She is the same height as her father. 

ฝรั่งไมชอบใหใครมาถามเรื่องน้าํหนักตัว ดังนั้นฝรั่งจะไมใช be heavy เพราะเขานึกถึงตาชั่งมันคาได ไมใชตัว
เขาหนักจริง ๆ  

• It weighs 37kilos (ไมใช It's 37 kilos heavy.) 
� สําหรับการใชงานจําพวก have a bath, have a drink, have a walk, ดูหัวขอ C173 

C067 beat และ win 
คุณสามารถใช win (in) a game, a race, a battle, an argument หรือ win a prize, money แตใช beat a 
person that you are playing / arguing / fighting ลองเปรียบเทียบ: 

• My girlfriend usually wins when we play poker. 
• My girlfriend beat me at poker the first time we played. (ไมใช My 

girlfriend won me at poker. . .) 
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ระวังกิริยา: beat- beat- beaten, win - won - won 

C068 because และ because of 
1 ความแตกตาง 
because เปน conjunction ตามดวยประโยค because of เปน preposition ตามดวยคํานามหรือ pronoun 
ลองเปรียบเทียบ: 

• We were late because it rained. (ไมใช . . . because of it rained.) 
• We were late because of the rain. (ไมใช . . . because the rain.) 
• I'm happy because I met you. I'm happy because of you. 

2 ตําแหนงของ because 
because และประโยคที่ตามมา สามารถวางกอนหรือหลังประโยคหลักก็ได 

• I finished early because I worked fast. 
• Because I worked fast, I finished early.  

หรือใช because ในประโยคคําตอบ หรือหลังประโยคที่แสดงความลังเล 
• 'Why are you crying?' 'Because John and I have had a row.' 
• I don't think I'll go to the party after all, actually. . . Because I’m 

feeling a bit tired. 
ระวัง! หลัง reason เราใช that หรือ why ไมใช because (ดูหัวขอ C296). 

� สําหรับ ความแตกตางระหวาง because, as, since และ for, ดูหัวขอ C050 
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C069 been แปลวา 'come' or 'gone' 
been ใชเปน past participle (verb ชอง 3) แปลวา come หรือ gone 

• Granny has been to see us twice since Christmas.  
• I haven't been to the theatre for ages.  
• Have you ever been to Northern Ireland? 

ระวัง! been ใชเมื่อไดไปมาเรียบรอยแลว ลองเปรียบเทียบ: 
• The postman's already been. (He has come and gone away again.) 

Jane's come, so we can start work. (She has come and is still here.) 
• I've been to London three times this week. 
• 'Where's Lucy?' 'She's gone to London.' 
� สําหรับ be gone. ดูหัวขอ C166. 

C070 before (adverb) 
1 'at any time before now/then' 
คุณสามารถใช before เมื่อหมายถึง 'เวลากอนปจจุบัน' ชาวอังกฤษมักใช present perfect 

• I think I've seen this film before.  
• Have you ever been here before?  

before สามารถแปลวา เวลาใด ๆ กอน เวลาที่กําลังพูดถึงในอดีต ในกรณีนี้ใช past perfect tense 
• She realised that she had seen him before. 

2 การนับจากเวลาในอดีต 
ฝรั่งใช before หลังระยะเวลา 'นับถอยหลัง' จากอดีตที่พูดถึง เพื่อจะบอกวา มีบางสิ่งเกิดกอนบางอยางนานแค
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ไหนแลว และใชกับ past perfect 
• When I went back to the town that I had left eight years before, 

everything was different. (ไมใช . . . that I had left before eight years. 
. .)  

นับยอนจากปจจุบัน, ฝรั่งใช ago, ไมใช before (ดูหัวขอ C017 ประกอบ) 
• I left school four years ago. (ไมใช . . .four years before / before four 

years) 
3 before, before that กับ first 
before มักไมใช เมื่อหมายถึง 'before that’ หรือ ‘first'. 

• I want to get married one day. But before that / first, I want to 
travel. (ไมใช . . . But before, I want to travel.) 

� สําหรับความแตกตางของ before และ ever, ดูหัวขอ C143-C144.  

� สําหรับ before ในหนาท่ี conjunction และ preposition, ดูหัวขอ C071-C072. 

C071 before (conjunction) 
clause + before + clause 

before + clause + clause 

1 ตําแหนงหนาประโยค 
before สามารถวางกอนหรือหลังประโยคก็ได ข้ึนกับวาเนนอะไร ซ่ึงวางไวทาย 

• I always feed the cat before I have breakfast. (เนนอาหารเชา) 
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• Before I have breakfast, I always feed the cat, (กําลังพูดถึงแมว เนนแมว) 
(หรือ: I feed the cat and then have breakfast. ระวัง! ตองไมมีเครื่องหมาย comma ในโครงสรางนี้)  

• He did military service before he went to university. (He did military 
service first.) 

• Before he did military service, he went to university. (He went to 
university first.) 

2 present tense ในความหมายอนาคต 
ในประโยคที่มี before, ฝรั่งใช present tense ก็หมายถึงอนาคตได (ดูหัวขอ A029) (มีคาเทากับ will อยูแลว) 

• I'll telephone you before l come. (ไมใช . . . before l will come.) 

3 perfect tenses 
ในประโยคที่มี before, ฝรั่งชอบใช present perfect และ past perfect tenses เพื่อเนนวาเรียบรอยไปแลว 

• You can't go home before I've signed the letters. (= . . . before the 
moment when I have completed the letters) 

• He went out before I had finished my sentence. (= . . . before the 
moment when I had completed my sentence.)  

(ระวัง! ในประโยคแบบอันหลัง, past perfect tense แสดงถึงเวลาหลังการกระทําของกิริยาหลัก ซ่ึงปกติ past 
perfect tense มักแสดงเวลากอนการกระทําของกิริยาหลัก :ดูหัวขอ A011.) 

4 before...ing 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งชอบใชโครงสราง before. . .ing 

• Please put out all lights before leaving the office. 
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• Before beginning the book, she spent five years on research. 
� สําหรับการใชงาน before เม่ือเปน adverb, ดูหัวขอ C070.  

� สําหรับการใชงาน before เม่ือเปน preposition, ดูหัวขอ C072. 

C072 before (preposition) และ in front of 
before: ใชกับเวลา 
in front of: ใชกับสถานที่ 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I must move my car before nine o'clock. 
• It's parked in front of the post office. (ไมใช . . . before the post 

office.)  
before มักใชกับเวลา แตบางกรณีก็ใชกบัสถานที่ได:  
a เมื่อพูดถึงลําดับที่เรียงตอกันมา เอกสารที่เรียงตอกันมาหลาย ๆ ช้ิน (ไมใชแค 2 ช้ิน) 

• Do you mind? I was before/in front of you!  
• Her name comes before mine in the alphabet. 
• We use 'a' before a consonant and 'an' before a vowel. 

b เมื่อหมายถึง 'กอนการปรากฏตัวของ บุคคลสําคัญ' 
• I came up before the magistrates for dangerous driving last week. 

c ในการอธิบาย  
• right before one's eyes, before one's very eyes. 
� สําหรับความแตกตางของ in front of และ facing/ opposite, ดูหัวขอ C202.  

� สําหรับการใชงาน before เม่ือเปน conjunction, ดูหัวขอ C071.  
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� สําหรับการใชงาน before เม่ือเปน adverb, ดูหัวขอ C070.  

� สําหรับ by ในความหมายที่วา 'at l on or before', ดูหัวขอ C093. 

C073 begin และ start 
1 รูปแบบทางการ 
มีความแตกตางกันเล็กนอย ลองสังเกตดู: 

• I began/started teaching when I was 24. 
• If Sheila doesn't come soon, let's begin/start without her.  

ฝรั่งใช begin เมื่อพูดเปนทางการ ลองเปรียบเทียบ: 
• We will begin the meeting with a message from the President. 
• Damn! It's starting to rain. 

2 กรณีที่ใช begin ไมได 
ใช Start ได แตหามใช begin ในสํานวน: 
a 'start a journey' 

• I think we ought to start at six, while the roads are empty. 
b 'start working' (for machines) 

• The car won't start. 
c 'make (machines) start' 

• How do you start the washing machine? 
� สําหรับ infinitives และ ring forms หลัง begin และ start, ดูหัวขอ A067.10. 
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C074 below(เบ้ืองลาง) และ under(ใต) 
1 ‘ตํ่ากวา’ (lower than): จะใช below หรือ under ก็ได 

• Look in the cupboard below/under the sink. 
2 ไมไดตํ่ากวาโดยตรง :ใช below (เบ้ืองลาง) 

• The climbers stopped 300m below the top of the mountain. A moment 
later the sun had disappeared below the horizon. 

3 อยูใตส่ิงที่คลุมไว :ใช under 
ฝรั่งชอบใช under เมื่อพูดส่ิงที่ถูกคลุมไวหรือซอนไว  

• I think the cat's under the bed.  
• What are you wearing under your sweater?  
• The whole village is under water. 

4 หนวยวัดมาตรา :ใช below 
Below ใชกับการวัด temperature and height, และกรณีท่ีเราพูดถึง สเกลแนวด่ิง  

• The temperature is three degrees below zero.  
• Parts of Holland are below sea level.  
• The plane came down below the clouds.  
• She's well below average in intelligence. 

5 ‘นอยกวา’ (less than): ใชunder 
ฝรั่งใช under ไมใช below, เมื่อหมายถึง 'นอยกวา’ (less than) หรือ ‘ออนวา’ (younger than) 

• There were under twenty people at the lecture. 
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• You can’t see this film if you’re under 18. 
6 Underneath(ขางใต) 
Underneath บางครั้งใชเปน preposition แทน under, แตตองตําแหนงทางกายภาพเทานั้น 

• There's a mouse under(neath) the piano. 
• He’s still under 18, (ไมใช…underneath 18) 

7 เม่ือใชเปน adverbs  
below มักใช เปน adverb สวน under มักใช เปน adverb particle (ดูหัวขอ A047) กับ verb บางตัว แตใน
กรณีอื่น ๆ ฝรั่งชอบใช underneath 

• We looked over the cliff at the waves crashing on the rocks below. 
• A lot of businesses are going under because of the economic crisis. 
• I can't take my sweater off- I haven't got anything on underneath. 

see below แปลวา 'ดูส่ิงที่เขียนมากอนหนา’ ความแตกตางระหวาง above และ over ก็เหมือนกับ ความ
แตกตางระหวาง below กับ under. ดูหัวขอ  ฺC005 สําหรับรายละเอียด 

C075 beside(ขาง ๆ ) และ besides(นอกจาก) 
beside เปน preposition แปลวา ‘at the side of’(ขาง ๆ ) หรือ ‘next to’(ถัดจาก) 

• Who’s the big guy sitting beside Jane? 
besides แปลวา เชนเดียวกับ เปน preposition มีความหมายเหมอืนกับ as well as (ดูหัวขอ C055), เพื่อเติม
ขอมูลใหกับส่ิงที่รูอยูแลว 

• Besides literature, we have to study history and philosophy. 
• Who was at the party besides Jack and the Bensons? 
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besides แปลวา นอกจากนั้น ใชเปนตัวแบงประโยค (ดูหัวขอ B032. 11) 'also’, 'as well', 'in any case' และ 
มักใชเริ่มประโยค 

• I don't like those shoes; besides, they're too expensive. It's too late 
to go out now. Besides it's starting to rain. 

C076 besides, except และ apart from 
besides: นอกจาก  

• Besides the violin, he plays the piano and the flute. (He plays three 
instruments.) 

except : ยกเวน  
• I like all musical instruments except the violin. 

apart from แปลวา นอกจาก หรือ ยกเวน ก็ได ใชไดกับทั้งสองแบบ และดูเปนทางการ(มีการศึกษาสูง) 
• Apart from the violin, he plays the piano and the flute. (= besides the 

violin . . .) 
• I like all musical instruments apart from the violin. (= . . except the 

violin.) 
หลัง no, nobody, nothing และคําตรงขามทั้งหลาย จะใชคําไหนก็ไดท้ังสามคํา 

• He has nothing besides/ except/ apart from his salary. (= He only has 
his salary.) 

� สําหรับการใชงาน besides ในแงตัวแบงประโยค, ดูหัวขอ B032.11.  

� สําหรับ beside, ดูหัวขอ C075.  

� สําหรับ except และ except for, ดูหัวขอ C146.  

� สําหรับ nothing but, ดูหัวขอ C091. 
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C077 bet 
1 bet แปลวา 'ฉันคิดวา’ 
I bet (you) มักใช ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เมื่อหมายถึง 'ฉันคิดวา’ และมักละ that 

• I bet (you) she's not at home. 
(ฟงดูลื่นหูกวา I bet (you) that she's not at home.) 

2 การเลือกใช tenses 
หลัง I bet (you), ฝรั่งชอบใช present tense กับอนาคต  

• I bet (you) they don't come this evening (หรือ I bet (you) they won't 
come . . .)  

• I bet (you) the Conservatives (will) lose. 
3 กรรม 2 ตัว 
เมื่อใช bet หมายถึง พนันจริง ๆ จะตามดวยกรรม 2 ตัว คือ คน และเงิน 

• I bet you $5 it doesn't rain this week.  
• My father bet my mother dinner at the S&P that she would marry 

him. He won, but she never bought him the dinner. 

C078 better 
1 ‘ทุเลาข้ึน’recovered 
เมื่อ better แปลวา ทุเลาขึ้น, มักใชกับ completely หรือ quite 

• Don't start work again until you're quite better. 
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2 ‘ไมก็’ ใช rather ไมใช better 
ฝรั่งมักไมใช better ในการแกไขขอผิดพลาด 

• She's gone to Hungary - or rather, Poland. (ไมใช . . . or better, Poland.) 
� สําหรับโครงสราง had better, ดูหัวขอ C167. 

C079 between(ระหวาง) กับ among(ทามกลาง) 
1 ความแตกตาง 
between ใชกับสองส่ิง สองกลุม สวน among ใชกับสามสิ่งข้ึนไป หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ลองเปรียบเทียบ: 

• She was standing between Alice and Mary. 
• She was standing among a crowd of children. 
• Our house is between the woods, the river and the village. 
• His house is hidden among the trees. 

between สามารถใช พูดเรื่องชองวางหรือชวงเวลา 
• We need two meters between the windows. 
• I'll be at the of Dice between nine and eleven. 

2 มีของบางอยางอยูระหวางของสองชิ้น: ใช between 
ฝรั่งใช between เพื่อจะบอกวา มีของบางอยางอยูระหวางของสองช้ิน  

• a little valley between high mountains  
• I saw something between the wheels of the car. 

3 divide(หาร) กับ share(แบง) 
between ตามดวยนามเอกพจนหรือพหูพจนก็ได among ตามดวยนามพหูพจนเทานั้น ลองเปรียบเทียบ:  
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• He divided his money between his wife, his daughter and his sister.  
• I shared the food between/among all my friends. 

4 ความแตกตางระหวาง… : ใช difference between… 
ฝรั่งใช between, ไมใช among, หลัง difference 

• What are the main differences between crows, rooks and jackdaws? 
5 'one of' (หนึง่ในบรรดา) 
among อาจแปลวา หนึ่งในบรรดา ('one of', 'some of’ หรือ ‘included in' ) 

• Among the first to arrive was the ambassador.  
• He has a number of criminals among his friends. 

6 between each (ระหวางแตละอัน) 
ฝรั่งบางคนรูสึกวา between each window หรือ between each birthday ไมถูกหลักไวยากรณ เขานิยมใช 
between each . . . and the next มากกวา 

• We need two meters between each window (and the next).  
• There seems to be less and less time between each birthday (and the 

next). 

C080 big, large และ great 
1 รูปธรรม :ใช big หรือ large 
big และ large มักใชกับนามที่จับตองได โดยที่ big เปนรูปแบบใชท่ัวไปไมเปนทางการ.  

• Get your big feet off my flowers.  
• I'm afraid my daughter has rather large feet.  
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• It was a large house, situated near the river. 
2 นามธรรม: ใช great 
Great มักใชกับส่ิงที่เปนนามธรรม (นามที่จับตองไมได) 

• You are making a great mistake. 
• Her work showed a great improvement last year. 
• I have great respect for her ideas. 

3 ใช big กับนามธรรมที่นับได 
big มักใชนามธรรมที่นับได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไมใช large กับส่ิงที่เปนนามธรรม 

• You're making a big mistake. (ไมใช . . . a large mistake.)  
ไมใช big กับนามธรรมที่นับไมได (ยกเวน บางวลี เชน big business, big trouble) 

• His work shows great intelligence. (ไมใช . . . big intelligence.) 

4 คํานามรูปธรรมที่นับไมได 
กับนามรูปธรรมที่นับไมได เชน น้ํา ใหใช a lot of เทานั้น 

• You've got a lot of luggage! (ไมใช . . . big/large/great luggage!) 

5 การใชในแงอ่ืนของ great 
ฝรั่งก็ใช great ในความหมาย 'famous’ หรือ ‘important'. 

• Do you think Napoleon was really a great man? 
และในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, great อาจแปลวา 'wonderful'. 

• I've just got a great new job. 
great ใชในรูปแบบไมเปนทางการเพื่อเนนขนาดวาใหญโตแคไหน 
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• Then this bloody great dog came after me.  
• He's just a great big baby. 

6 large(ใหญ) กับ wide(กวาง) 
อยาใช large ในความหมาย “กวาง” ตองใช 'wide' 

• The river is 100 metres wide. (ไมใช . . .100 metros large.) 
� สําหรับ tall และ high, ดูหัวขอ C182.  

� สําหรับ broad และ upside, ดูหัวขอ C090.  

� สําหรับ small และ little, ดูหัวขอ C314. 

C081 a bit (เสียวหน่ึง) 
1 การใชงาน 
a bit ใชเปน adverb ในความหมายวา little (เล็กนอย), โดยเฉพาะรูปแบบไมเปนทางการ 

• She's a bit old to play with dolls, isn't she? 
• Can you drive a bit slower? Wait a bit 

ระวัง! เมื่อ a bit และ a little ใชกับ adjectives มักใชรวมกับความหมายในทางที่ไมด ี
• a bit tired, a bit expensive, a little (too) old (แตไมใช a bit kind, a little 
interesting) 

2 a bit of a 
a bit with + คํานาม ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ใหความหมายเหมือน rather a (ดูหัวขอ C294) 

• He's a bit of a fool, if you ask me. I’ve got a bit of a problem 
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3 not a bit 
ในรูปแบบไมเปนทางการ ไมไดแปลวา 'not at all’ 

• I'm not a bit tired. 
• Do you mind if I put some music on?' 'Not a bit.' 

ระวัง! not a bit ไมไดเหมือนกับ not a little ='quite' (มาก ๆ ) 
� สําหรับ a bit และ ตัวขยายอื่น ๆ กับ adjectives และ adverbs, ดูหัวขอ A038'  

� สําหรับ a little และ little, ดูหัวขอ C224. 

C082 born และ borne 
1 be born 
เมื่อพูดถึงการอุบัติขึ้น ฝรั่งมักใช passive (ถูกกระทําใหเกิด) 

• Hundreds of children are born deaf every year.  
บอกสถานที่เกิด หรือ วันเกิด ฝรั่งใช past simple (was/were born) 

• I was born in 1936. (ไมใช I am born in 1936.) 
• My parents were born in Scotland. 

2 กิริยา bear 
กิริยา bear (bore, borne) มักใชในสํานวน “ไมสามารถเกิดได” can't bear (= 'hate', 'can't stand'). 

• I can't bear her voice. 
ในรูปแบบทางการมาก ๆ bear มักใชกับ ความหมายอื่น ๆ ดวย รวมถึง 'นํามาซ่ึง' หรือ 'ใหกําเนิดแก' 

• They bore the king's body away on a stretcher. 
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• She has borne six children in seven years. (More normal: She has had 
six children . . .) 

For more details of the verb bear, หาดูไดจาก Loy’s dictionary. 

C083 borrow และ lend 
borrow something from somebody 

lend somebody something 

lend somebody something 
ใช borrow แบบเดียวกับที่ใช take 

• Can I borrow your bicycle? (ไมใช Can I lend your bicycle?)  
• I borrowed a pound from my brother. (ไมใช I borrowed my brother a 

pound) 
lend (ใหยืม) (อเมริกันใช loan) ใชเหมือนที่ใช give  
lend something to somebody, หรือ lend somebody something 

• I lent my coat to Steve, and I never saw it again.  
• Lend me your comb for a minute, will you? (ไมใช borrow me your...) 
� สําหรับ lend ในโครงสรางถูกกระทํา, ดูหัวขอ A150 
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C084 both (of ) กับ คํานาม และ pronoun 
1 คํานามที่มคีําแสดงความเปนเจาของ: both (of) 
กอนคํานามทีม่ีคําแสดงความเปนเจาของ (เชน the, my, these),ใชไดท้ัง both และ both of แตคนอเมริกันมัก
ใช both of มากกวา  

• She's eaten both (of) the chops. 
• Both (of) my parents like riding.  
• Both (of) these oranges are bad.  

ฝรั่งมักละ the หรือ possessive หลัง both 
• She's eaten both chops.  
• He lost both parents when he was a child 

2 pronoun สวนตัว:ใช both of 
กับ personal pronoun, ฝรั่งใช both of us/you/them ซ่ึงเปนไดท้ัง ประธาน หรือกรรมของประโยค 

• Both of them can come tomorrow. 
• She's invited both of us. 
• Mary sends both of you her love. 

ฝรั่งใส both หลัง pronoun ทําหนาที่เปนกรรม 
• She's invited us both. 
• Mar sends you both her love. 

แตโครงสรางนี้ หามใชกับ complement pronoun หรือ คําตอบสั้น ๆ  
• 'Who broke the window - Sarah or Alice?' 'It was both of them. ' 

(ไมใช them both) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• "Who did you invite? "Both of them.' (ไมใช 'Them both.') 
เมื่อ both ถูกใชหลัง subject pronoun (เชน They both wanted to marry him) มันจะอยูตําแหนงกลาง
ประโยคเสมอ (ดูหัวขอ A050), และตามดวยกิริยาชวย 

• They have both been invited. 
3 ไมใช the หนา both 
ระวัง! ฝรั่งไมใช the หนา both. 

• both (the) children (ไมใช the both children) 

4 โครงสรางปฏิเสธ 
ฝรั่งมักใช neither แทน both . . . not, (ดูหัวขอ C255). 

• Neither of them is here. (ไมใช Both of them are not here.) 
� สําหรับการใชงาน both กับกิริยา, ดูหัวขอ C085. 

C085 both กับ verbs 
เมื่อ both อางถึงประธานของประโยค สามารถอยูหลังกิริยาชวยได  
กิริยาชวย + both 

• We can both swim. The children have both gone to bed. 
• Those oranges were both bad. 

both + กิริยาหลัก 
• My parents both work in education.  
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• They both liked the flowers. 
ระวัง! ความหมายเหลานี้ ใชโดย both (of) + คํานาม/pronoun ทําหนาที่เปนประธาน (ดูหัวขอ C084). 

• Both of us can swim.  
• Both of the children have gone to bed. 

C086 both... and 
both + adjective + and + adjective 

both + คํานาม + and + คํานาม 

ฝรั่งมักชอบโครงสรางประโยคที่ไดดุลย ดวยโครงสรางขนาน(การใชคําที่ไปดวยกัน) 
• She's both pretty and clever. (adjectives) 
• I spoke to both the Director and her secretary. (คํานาม) 
• She both dances and sings. (verbs) 

แตบางครั้งก็ยากที่จะทําใหไดดุลย ก็อนุโลมได 
• She both dances and she sings. (both + verb; and + clause) 
• She both plays the piano and the violin. (both + verb + คํานาม; and + 
คํานาม) 

• I both spoke to the Director and her secretary. 
� ดู either. . . or (หวัขอC133), neither. . . nor (หัวขอC257) และ not only. . . but also (หัวขอC266). 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C087 bring(นํามา) และ take(นําไป) 
1 ขึ้นกับของวา มาหรือไป 
ชาวอังกฤษใช bring แปลวา “นํามา พามา” แตใช take แปลวา go “นําไป พาไป” ลองเปรียบเทียบ: 

• This is a nice restaurant. Thanks for bringing me here. (ไมใช . . . thanks 
for taking me here) 

• Let's have another drink, and then I'll take you home. (ไมใช . . . and 
then I’ll bring you home.) 

• (on the phone) Can we come and see you next weekend? We'll bring a 
picnic. 

• Let's go and see the Robinsons next weekend. We can take a picnic. 
2 bring ตองตามดวย you หรือ me เสมอ  
ฝรั่งมักใช bring it to me หรือ to you ลองเปรียบเทียบ: 

• I'll be arriving at the hotel about six o'clock. Can you bring the car 
round at six-thirty? 

• Can you take the car to the garage tomorrow? I won't have time. 
• 'Where's that report?' 'I brought it to you when you were in Mr 

Allen's office.  
• Don't you remember?' I took the papers to John's of fire. 

ระวัง! คนอเมริกันมักละเลยกฎขอนี้ สวนความแตกตางระหวาง come และ go ก็เชนกัน ดูหัวขอ C108.  
� สําหรับการใชในแงอื่นของ take, ดูหัวขอ C339. 
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C088 bring up และ educate 
bring up และ upbringing ใชกับการศึกษาทางศีลธรรม สวน educate และ education ใชกับการศึกษาทาง
วิชาการและวัฒนธรรม 

• Lucy was brought up by her grandparents and educated at the local 
secondary school 

• Their kids are very badly brought up - always screaming and fighting 
(ไมใช Their kids are very badly educated . . .) 

• Would you rather have a good upbringing and a bad education, or the 
opposite? 

C089 Britain, the United Kingdom, the British 
Isles และ England 
ประเทศ the United Kingdom (หรือ the UK) ประกอบดวย 4 แควนคือ England, Scotland, Wales และ 
Northern Ireland สามแควนแรกต้ังอยูบนเกาะเดียวกันเรียกวา เกาะ Britain หรือ Great Britainสวน The 
British Isles คือ ประเทศ the UK กับ the Republic of Ireland (สาธารณรัฐไอแลนด ซ่ึงมีช่ือเลนวา 'Eire', 
ไอร) 
คําวาชาวอังกฤษ (English) หมายถึง คนที่อยูในแควน England เทานั้น สวนคนที่อยูบนเกาะ British เรียกวา 
Brit ชาวยุโรปมักเรียกผิด ๆ วา Britisher หรือ Briton ซ่ึงอันหลังนี้หมายถึง ผูมาตั้งรกรากบนเกาะเมื่อหลายพัน
ปกอน 

• THREE BRITONS DIE IN AIR CRASH 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C090 broad(รูสึกวากวาง) และ wide(กวางจริง) 
wide กวาง ใชกับระยะทางจากฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งซ่ึงวัดได (คุณตองนึกภาพ วาส่ิงนั้นตองมีสองฝาก และวัด
เปนตัวเลขได) 

• We live in a very wide street. The car's too wide for the garage. 
broad ใชกับความรูสึกวากวาง หรือกวางขวาง เชน ไหลกวาง พ้ืนที่กวาง 

• Across the broad valley, the mountains rose blue and mysterious.  
แต broad มักใชกับนามธรรม  

• broad agreement (= ขอตกลงอยางกวาง ๆ เฉพาะที่สําคัญ) 
• broad-minded (= tolerant) ใจกวาง 
• broad daylight (= full, bright daylight) กลางวันยาวนาน 

C091 but แปลวา ยกเวน 'except' 
1 วิธีใช 
ฝรั่งใช but เมื่อหมายถึง 'except' (ยกเวน)  

• He eats nothing but hamburgers. 
• I've finished all the jobs but one.  
• Everybody's here but George. 
• She's done nothing but cry all day. 

ระวัง! สํานวน next but one, last but two (ชาวอังกฤษ) 
• Jackie lives next door but one. (= two houses from me) 
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• I was fast but two in the race yesterday. (ไดท่ีสาม) 
การกลาววา but for เพือ่บอกวา 'เมื่อบางอยางไมไดเกิดข้ึน 

• I would have been in real trouble but for your help. 
• But for the storm. I would have been home before eight. 

ระวัง! โครงสราง Who should . . . but (เมื่อพูดถึง ส่ิงที่ทําใหประหลาดใจ) 
• I was lust coming out o f the supermarket. when who should I see but 

old Beryl? 
2 pronoun หลัง but 
ควรใช subject pronoun เชน I, he โดยเฉพาะในภาษาที่เปนทางการจะดูมีการศึกษา แตในภาษาขี้นกมักใช 
me, him etc. แทน 

• Nobody but she would do a thing like that. (ฝรั่งเกง) 
• Nobody but her would do a thing like that. (ฝรั่งขางถนน) 

3 กิริยาหลัง but 
กิริยาหลัง but ขึ้นอยูกับอะไรที่มากอน ท่ีเห็นบอยคือ infinitive without to 

• That child does nothing but watch TV. (does . . . watch) 
• She's not interested in anything but skiing. (interested in . . . skiing) 

cannot but + infinitive หรือ cannot help but + infinitive มักใชในความหมายที่วา 'can't help. . . 
ing’ (ดูหัวขอ C101) can not but . . . ซ่ึงดูเปนทางการ; can't help but. . . ก็พบบอยใน American 
English 

• One cannot (help) but admire his courage. (= One has to admire. 
• I can't help but wonder what's going to happen to us all. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

4 but แปลวา “เทานั้น” (only) 
ในสมัยกอนใช but ก็ตอเมื่อหมายถึง 'only' 

• She is but a child. 
ระวัง! but มักออกเสียงเปน /เบิ้ท/, ไมใช /บ้ัท/ (ดูหัวขอ B011) 

� สําหรับ except, ดูหัวขอ B016.  

� สําหรับ but ที่เปนตัวเช่ือมประโยค (conjunction) และการละคําหลัง but, ดูหัวขอ B063 

C092 by (method, agent) และ with (tools) 
1 ความแตกตาง 
ฝรั่งใช by เมื่อพูดถึง ดวยวิธีการ และใช with เมื่อพูดถึง ดวยวัสดุหรือเครื่องมือ ลองเปรียบเทียบ: 

• I killed the spider by hitting it. (ใช verb -ing หลัง by) 
• I killed the spider with a shoe. (ไมใช . . . by a shoe.) 
• 'I got where I am by hard work.' 'No you didn't. You got there with 
your wife's money.' 

ระวัง! without เปนคําที่ตรงขามกับ with และ by ในกรณีนี้ ลองเปรียบเทียบ: 
• I got her to listen by shouting 
• It's difficult to get her to listen without shouting. 
• We'll have to get it out with a screwdriver. 
• We can't get it out without a screwdriver. 
• He go to to school by car. 

สําหรับ by bus, by train ขอใหเขาใจวา ท่ีเขาใช by เพื่อบอกถึง เขาไปดวยวิธีการโดยสารรถ ไมใช ไปดวยรถ ดู
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หัวขอ A058.1 

2 ประโยคที่ถกูกระทํา 
by แปลวา โดย(ผูกระทํา หรือส่ิงที่กระทํา) (ดูหัวขอ A148). 

• I was interviewed by three directors. 
• My car was damaged by a falling branch.  

ฝรั่งมักใช with บอกเครื่องมือท่ีใชโดยคน ลองเปรียบเทียบ: 
• He was killed by a heavy stone. (แปลวา 'หินกอนใหญหลนทับเขาตาย) 
• He was killed with a heavy stone. (แปลวา 'มีคนฆาเขาดวยหินกอนใหญ’) 

C093 by: แปลวา ‘ไมเกิน’ 
by อาจแปลวา 'ไมเกิน’ (not later than) 

• I'll be home by five o'clock. (= at or before five) 
• 'Can I borrow your car?' 'Yes, but I must have it back by tonight' (= 

tonight or before) 
by แปลวา ‘เมื่อ’ (ทายที่สุด) 

• By the end of the meal, everybody was drunk. 
by the time (that) หมายถึง 'ในขณะที่’ + simple tense 

• I'll be in bed by the time you get home. 
• By the time that the guards realised what was happening, the gang 

were already inside the bank. 
� สําหรับความแตกตางของ by และ until, ดูหัวขอ C358.6 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C094 by(อยูติด) และ near(ใกล) 
by แปลวา 'อยูติด'; ลองเปรียบเทียบ: 

• We live near the sea. (perhaps five kilometers away) 
• We live by the sea. (We can see it.) 
� สําหรับ on the sea ในความหมายท่ีวา ‘by the sea', ดูหัวขอ C058.2 

C095 call  
call เมื่อไมมีกรรม แปลวา 'โทรศัพท'; แตชาวอังกฤษอาจใชในความหมายที่วา ‘เยี่ยมเยือน' ทําใหคนบางชาติงง
ได ก็ได ผมอยากใหคุณใช phone หรือ visit ไปเลย 

• 'Alice called while you were out.’’  
• You mean ‘she came round or she phone?’ (คุณหมายความวา เขามาหาหรือเขาโทร
มากันกันแน?) 

นอกจากนี้ calling ยังแปลวา ‘อาชีพ’ หรือ ‘การโทรศัพท’ ก็ได 
� สําหรับความหมายอื่น ๆ ของ call ดูจาก Loy’s dictonary 

C096 can และ could (1): introduction 
1 ไวยากรณ 
can และ could เปนกิริยาชวย (ดูหัวขอ A027.5) 

a หามเติม -s แมใชกับบุรุษที่สามเอกพจน 
• She can swim very well. (ไมใช She cans. . .) 
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b ในประโยคคําถามและปฏิเสธ ก็ไมตองมี do 
• Can you swim?(ไมใช Do you can swim?) 
• I couldn’t understand her. (ไมใช I didn’t could…) 

c หลัง can และ could, ฝร่ังใช infinitive without to 
• I can speak a little Arabic. (ไมใช I can to speak...) 
• Do you think she can still be working? It's very late. 
• You could have let me know you were going out tonight. 
• This sweater can’t be washed in the machine. 

d can และ could ไมมี infinitive หรือ participle  
หามพูดวา to can, canning, I have could ฝรั่งใชคําอื่นมาชวย คือ be able (ดูหัวขอ  ฺC002) หรือ be 
allowed (ดูหัวขอ C026). 

• I'd like to be able to stay here. (ไมใช . . . to can stay. . .)  
• You'll be able to walk soon. (ไมใช You'll can...) 
• I’ve always been able to play games well. (ไมใช I’ve always could…) 
• She’s always been allowed to do what she liked. 

e บางคร้ังเทานั้นที่ใช could เปนอดีตของ can 
สวนใหญใช could กับ present หรือ future  

� สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C097.5,C098.2 และ C099.1,3. 

f ความคิดในอดีตใช can หรือ could ตามดวย perfect infinitive (have + past participle) 
สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C097.8, C098.6 and C099.6.  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I don't know where she can have gone.  
• That was dangerous - he could have killed somebody. 

g ‘Can’ ออกเสียงไดสองแบบ: คือ แบบชัดเจน ‘แคน’ และแบบไมชัด ‘ค่ึน’ สวน Could ก็มีสองเสียงเชนกัน 
คือ แบบชัดเจน‘คูด’ และแบบไมชัด‘ค่ึด’ ฝร่ังชอบออกเสียงแบบไมชัดมากกวาชัด ทําใหคนไทยสับสนได ระวังให
ดี 

� รายละเอียด เกี่ยวการออกเสยีงชัดหรือไมชัด,ดูหัวขอ B011. 

h can't Americanอานวา “แคนท” Britishอาน “คานท” สวน couldn't อานเหมือนกัน วา “คูนท” สังเกต
ใหดี cannot เขาติดติดกัน 

2 ความหมาย 
can และ could ตางใชในเกี่ยวกับ ความสามารถ และความเปนไปได หรือเพื่อขอรองใหทํา บางทีใชกับคําวา 
see, hear และกิริยาที่ใหความหมายเชิง ความกาวหนาใหปจจุบัน เชน 

• Can you speak French? (ability)  
• It could rain this afternoon. (possibility)  
• Do you think she could be lying? (possibility) 
• You can stop work early today. (permission)  
• Could I hare some more tea? (request) Can I help you? (offer)  
• I can hear the sea. ('present progressive' meaning) 
� สําหรับรายละเอียดการใชในแงอื่นของ can และ could 
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C097 can และ could (2): ability 
1 ปจจุบัน 
ใช can เมื่อพูดเกี่ยวกับปจจุบัน หรือ ความสามารถทั่วไป 

• Look! I can do it! I can read Italian, but I can't speak it. 
สามารถใช be able แทน can ในความหมายนี้ได -ดหูัวขอ  ฺC002. 
2 อนาคต 
ฝรั่งใช will be able เมื่อพูดถึงความสามารถในอนาคต 

• I'll be able to speak good French in a few months.  
• One day people will be able to go to the moon on holiday. 

แตทวา ฝรั่งใช can ถาเขากําลังอยูระหวางการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคต 
• I haven't got time today, but I can see you tomorrow.  
• Can you come to a party on Saturday? 

3 past 
ฝรั่งใช could กับ ‘ความสามารถทั่วไป' - เพ่ือจะบอกวา ทําไดทุกเวลา, (เหมือนมีคําวา anytime ตอทาย) กรณีนี้
มีความหมายเทากับ was/were able 

• She could read when she was four. (หรือ She was able to read . . .) 
• My father could speak ten languages.  

ฝรั่งมักไมใช could เพื่อจะบอกวา ‘สามารถทําไดเทาไร’ แตเขาใช was/were able, managed หรือ 
succeeded (in...ing). 

• How many eggs were you able to get? (ไมใช . . . could you get?) 
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• I managed to find a really nice dress in the sale. (ไมใช I could find . . .) 
• After six hours' climbing, we succeeded in getting to the to p of the 

mountain. (ไมใช . . . WC could get to the top . . .) 

4 could ใชกับอดีต(ในคร้ังนั้น) 
บางครั้งก็ใช could เพื่อจะบอก ความสามารถในการทําส่ิงหนึ่ง(ในครั้งนั้น) ซ่ึงใชกับ see, hear, taste, feel, 
smell, understand, remember และ guess (ดูหัวขอ C100) 

• I could smell burning. 
• I could understand everything she said. 
• I'm so glad that you could come. 

ในประโยคเชิงปฏิเสธ หรือท่ีมี only, hardly, ฝรั่งใช could อางถึงครั้งนั้น 
• I managed to find the street, but I couldn't find her house. 
• I could only get six eggs. 
• She could hardly believe her eyes. 

5 ประโยคเงือ่นไง 
คุณสามารถใช could เมื่อหมายถึง 'would be able'. 

• You could get a better job if you spoke a foreign language.  
ใชบอกให ปรับปรุงการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

• You could ask me before you borrow my car.  
� สําหรับการใชงาน might ในความหมายน้ี, ดูหัวขอ C242. 
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6 การอางคําพูดของคนอื่นหรือคําพูดในอดีต 
เปลี่ยน can เปน could 

• 'Can you phone me this evening?'  
• 'What did you say? "I asked if you could phone me this evening.' 

7 ประโยคแบบถูกกระทํา 
ระวัง! ใหใช can เทานั้น (หามใช be able) 

• This game can be played by two or more players. (ไมใช . . . is able to 
be played . . .) 

• Gold can be found in the Welsh mountains. 
8 could have 
ฝรั่งใช โครงสรางนี้ เพื่อจะบอกวา เขาสามารถทําได และไมไดทํา 
Could have + past panics 

• I could have married anybody I wanted to.  
• I was so angry I could have killed her!  
• You could have helped me - why did you just sit and watch?  

แปลวา 'would have been able' 
• I could have won the race if I hadn't fallen.  

ประโยคปฏิเสธ เพื่อบอก ไมสามารถทําได แมวาอยากทํา หรือพยายามทําแลวก็ตาม 
• I couldn't have won, so I didn't go in for the race. 
• I couldn't have enjoyed myself more - it was a perfect day. 
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9 พูด หรือเลนดนตรี 
ฝรั่งชอบละ can เมื่อพูดถึงความสามารถในการพูดภาษาตางประเทศ เลนดนตรี หรือ เลนเกม 

• She speaks Greek. / She can speak Greek. Do/Can you play the piano? 

C098 can และ could (3): ความเปนไปได และความนาจะเปน 
can มักใชพูดเก่ียวกับ 'ทฤษฎี’ หรือ ‘ความจรงิโดยทั่วไป' สวนเรื่องที่ยังไมแนนอนหรือมีแคโอกาสที่จะเกิดสูงให
ใช may, might หรือ could แทน 

1 ‘ทฤษฎ’ี หรือ ‘ความจริงโดยทั่วไป’ 
ฝรั่งใช can เพื่อจะบอกวา มันเกิดข้ึนไดเสมอ 

• Anybody who wants to can join the club.  
• Can gases freeze? 
• I don't think the car can be repaired.  

ฝรั่งใช could เมื่อพูดถึง past possibility. 
• It was a place where anything could happen.  

ถาฝรั่งทํานายอนาคต เขาใช will be possible หรือ will be able 
• One day, it will be possible to travel to the stars. (หรือ . . . people will 

be able to travel . . .)  
ฝรั่งชอบใช can และ could เพื่อบอกวา มันเปนเรื่องธรรมดา 

• Scotland can be very warm in September. 
• It could be quite frightening if you were alone in our big old house. 
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2 ทางเลือก (choice) กับ โอกาส (opportunity) 
can ใชบอยเมื่อพูดถึง ทางเลือกที่มีอยู (ท้ังปจจุบัน และอนาคต) และ โอกาสความเปนไปได 

• There are three possibilities: we can go to the police, we can talk to a 
lawyer, or we can forget all about it. 

• 'What shall we do?' 'We can try asking Lucy for help.' 
ใช could เหมือน can เมื่อพูดถึงทางเลือกและโอกาส ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเขาตองการให
คําแนะนํา เพื่อใหดูไมเปนการออกคําสั่ง หรือสั่งสอน 

• 'What shall we do tomorrow?' 'Well, we could go fishing' 
• When you're in Spain, you could go and see Alex. 

3 ความเปนไปไดในอนาคต 
ฝรั่งไมใช can ในการพูดเก่ียวกับความเปนไปไดในอนาคตที่จะเกดิเหตุอะไรข้ึน เขาใช may หรือ might แทน 
(ดูหัวขอ C237) 

• We may/might go cam ping this summer. (ไมใช We can go . . .) 
• There may/might be a strike next week. (ไมใช There can be . . .) 
• I might be given a new job soon. 

ฝรั่งก็ใช could ในความหมายนี้เชนกัน แตใหความรูสึกวา ไมคอยแนใจนัก 
• It could rain later on this evening 
• War could break out any day. 

ระวัง! ในประโยคปฏิเสธ can/could กลับเปนการแสดงความมั่นใจกวา may/might ลองเปรียบเทียบ: 
• It may/might not rain tomorrow. (ฝนอาจไมตกในวนัพรุงนี้ = Perhaps it will 

not rain.) 
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• It can't/couldn't possibly rain tomorrow. (มันไมสามารถเปนไปไดท่ีจะมีฝนในวัน
พรุงนี้ = It will certainly not rain.) 

4 ความเปนไปไดในปจจุบัน (มีเงื่อนไง) 
ฝรั่งใช can ในประโยคคําถามและปฏเิสธ เมื่อพูดถึง ความเปนไปไดในปจจุบัน 

• 'There's the doorbell. Who can it be?' 'Well, it can't be your mother 
because she's in London.' 

ระวัง! หามใช can ในประโยคบอกเลาในความหมายนี้ เขาจะใช could, may หรือ might แทน 
• 'Where's Sarah?' 'She could/may/might be at Joe's place.' (ไมใช She 

can be. . .)  
แตเปนไปไดท่ี เขาใช can ในประโยคที่มีคําวา only, hardly หรือ never ซ่ึงใหความรูสึกเหมือนปฏิเสธ  

• 'Who's that at the door?' 'It can only be the postman.' (Can only ก็
เหมือนกับ must here -ดูหัวขอ C249.2) 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง may/might not และ can/could not 
• It may not be true. (= Perhaps it is not true.) 
• It can't be true. (= It is certainly not true.) 

5 การอางคําพูดของคนอื่นหรือคําพูดในอดีต 
เปลี่ยน can เปน could  

• 'Anybody can join the club.' 'What?' 'I said anybody could join the 
club.' 
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6 can/could have . . . 
ฝรั่งใช can/could have + past participle เพื่อเดา หรือ คาดการณเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิด can ถูกใชในประโยค
คําถาม, ปฏิเสธ หรือท่ีมีคําจําพวก only, hardly, never เทานั้น นอกนั้นเขาใชจะใช could/may/might แทน 

• Where can she have gone? She can't have gone to school - it's 
Saturday.  

• And she can hardly have gone to church. She could/may/might have 
gone swimming, I suppose. (ไมใช She can have gone. . .) 

could have + past participle ใชเพ่ือจะบอกวา มันเปนไปได แตมันไมเกิด 
• That was a bad place to go skiing-you could have broken your leg 
• Why did you throw the bottle out of the window? Somebody could have 

been hurt. 
คลายโครงสรางนี้ 

• He could have been Prime Minister now if he hadn't decided to leave 
politics. 

เปรียบเทียบกับ may/might have . . . และ can/could have . . . ในประโยคปฏิเสธ 
• He may/might not have understood. (= Perhaps he did not understand.) 
• He can't/couldn't have understood. (= He certainly did not 

understand.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ may,might และความแตกตางระหวาง can/could และ may/might, ดูหัวขอ C237.10, 

C009 

� สําหรับ must have + past participle, ดูหัวขอ C249.4 
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C099 can และ could (4): ในการขออนุญาต, ขอรอง 
1 การขอรอง กับการอนุญาต 
ฝรั่งใช can เพื่อขอรองหรืออนุญาต; และใช can't เพื่อปฏิเสธคําขอ 

• 'Can I ask you something?' 'Yes, of course you can.' 
• 'Can I have some more cake?' 'No, I'm afraid you can't' 
• You can go now if you want to.  

ฝรั่งใช could เพื่อขออนุญาต ซ่ึงสุภาพกวาและเปนทางการกวา can แตไมใช could เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธคํา
ขอ  

• 'Could I ask you something, if you're not too busy?' 'Yes, of course you 
can.' (ไมใช . . . of course J,OU could.)  

may และ might ก็ถูกใชเพื่อขออนุญาตและใหการอนุญาตเชนกัน (ดูหัวขอ C238). ซ่ึงดูเปนทางการกวา could 
เสียอีก 

2 การขออนุญาตหลงัทําแลว 
ฝรั่งใช can และ could กับส่ิงที่ทําไปแลว ซ่ึงควบคุมโดยกฎระเบียบหรือกฎหมาย (ระวัง! หามใช may กับ
กฎระเบียบและกฎหมาย ดูหัวขอ C238.3) 

• She said I could come as often as I liked. 
• Can you park on a double yellow line on Sundays? (ไมใช May you park....?) 

ในการพูดถึงอดีต, ฝรั่งใช could เพื่อจะบอกวา ไดรับอนุญาตทุกเวลา เขาไมใช could เมื่อพูดถึงการไดรับ
อนุญาตเพียงครั้งใดครั้งหนึ่ง ลองเปรียบเทียบ: 
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• When I was a child, I could watch TV whenever l wanted to. 
• Yesterday evening, Peter was allowed to watch TV for an hour. (ไมใช ... 

Peter could watch TV for an hour.)  
แตใช could not ได ถาจะพูดถึงการไมไดรับอนุญาตในบางครั้ง 

• Peter couldn't watch TV yesterday because he was naughty. 
� (ความแตกตางระหวาง could กับ was/were allowed ก็เหมือนกับ ความแตกตางระหวาง could กับ was/were able -ดู
หัวขอ C097.3.) 

3 การอนุญาตใหทํา: เงื่อนไงการใช could 
could แปลวา อนุญาตใหทําได= 'would be allowed' 

• He could borrow my car if he asked.  
โครงสราง could have + past participle แปลวา 'would have been allowed'. 

• I could have kissed her if I'd wanted to. 
4 อื่น ๆ  
ฝรั่งชอบใช can เมื่อเสนอตัวรับใช 

• 'Can I carry your bag?' 'Oh, thanks very much.' 
• 'I can baby-sit for you this evening if you like.' 'No, it's all right, 

thanks.'  
ในกรณีท่ีไมแนใจวาทําแลวจะชวยไดมากนอยแคไหน ฝรั่งใช could  

• I could mend your bicycle for you, if that would help. 
5 คําขอ, คําส่ัง และคําแนะนํา 
คุณสามารถใช can และ could เพื่อถามหรือบอกคนอื่นใหทํา แต could ดูสุภาพและเปนทางการกวา และมักใช
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เพื่อใหคําแนะนําดวย 
• Can you put the children to bed? 
• Could you lend me five pounds until tomorrow? 
• Do you think you could help me for a few minutes? 
• When you've finished the washing up, you can clean the kitchen. Then 

you could iron the clothes, if you like. 
• If you haven't got anything to do, you could sort out your photos. 

6 การวิจารณ 
could สามารถใชการวิจารณคนที่ไมบอกกลาวกันกอน ดวยโครงสราง could have + past participle 

• You could ask before you borrow my car. 
• You could have told me you were getting married. 

สําหรับการใชงาน might ในกรณีคลายกันนี,้ ดูหัวขอ C242. 
7 การอางคําพูดของคนอื่นหรือคําพูดในอดีต 
เปลี่ยน can เปน could 

• 'Can you give me a hand ?"What?' I asked if you could give me a hand.' 

C100 can และ could (5): กับ see, hear  
1 see, hear, feel, smell, taste 
กิริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัส ฝรั่งมักไมใช verb_ing, ฝรัง่ชอบใช can see, can hear (โดยเฉพาะ British 
English) 

• I can see Susan coming. (ไมใช I'm seeing. . .)  
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• Can you hear some body coming up the stairs?  
• What did you put in the stew? I can taste something funny. 
• Suddenly she realised she could smell something burning. 

ใน American English, ก็ใช I see/hear ในแงนี้เชนกัน 

2 การเดา, การบอก 
ฝรั่งมักใช can และ could กับ guess และ tell (แปลวา see, know). และไมใช can/could กับ know (ดู
หัวขอ C209.5) 

• I could guess what she wanted.  
• You can tell he's Irish from his accent. (ไมใช You can know. . .) 

3 ความเขาใจ, การทําตาม, การจําได  
ฝรั่งมักใช can/could กับ understand, follow, remember แตก็ไมไดชวยเพิ่มความหมายสักเทาไร 

• I can't/don't understand what she's talking about.  
• Do/Can you follow what he's saying?  
• I (can) remember your grand father. 

C101 can't help 
ถาฝรั่งพูดวา cannot/can't help doing something, หมายถึงเขาไมสามารถชวยเปล่ียนแปลงใหดีขึ้นได 

• She's a selfish woman, but somehow you can't help liking her.  
• Excuse me - I couldn't help overhearing what you said.  
• Sorry I broke the cup - I couldn't help it.  

แบบอังกฤษแท can't help ตองตามดวย but + infinitive without to (ดูหัวขอ C091); แต American ตอง
ตามดวย verb_ing  
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• I can't help but wonder what I should do next. 

C102 care: take care (of), care (about) และ care 
for 
1 take care of 
take care of แปลวา 'look after'(ดูแล) 

• Nurses take care of people in hospital. 
• It's no good giving Peter a rabbit: he's too young to take care of it 

properly. 
• Ms Savage takes care of marketing and publicity, and I'm responsible 

for production. 
take care เฉย ๆ แปลวา 'be careful' (ระวัง, อยาประมาทละ) และฝรั่งชอบใชเมื่อบอกลา โดยเฉพาะคนที่จาก
ไปตองขับรถ 

• Take care when you're crossing the road, children. 
• 'Bye, Ruth.’ ‘Bye, Mike. Take care.' 

2 care (about)  
care (about) ใชเพ่ือจะบอกวา คุณรูสึกวามันสําคัญ, นาสนใจ หรือนากังวล มักใชกับคําถามและปฏิเสธ ถามี
กรรมมักใช about กอนกรรม, แตถามี conjunction อื่น ก็จะละ about ไป 

• I don't care about your opinion. (ไมใช I don't take care of your 
opinion.) (และไมใช I don't care for your opinion.) 
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• I don't care whether it rains - I'm happy. 
• 'I'll never speak to you again.' ‘I don't care.' 
• 'Your mother's very upset with you.' 'I couldn't care less.' (= 'I don't 

care at all.') 
3 care for 
การใช care for ดูมีการศึกษากวาการใช 'look after'  

• He spent years caring for his sick mother.  
เมื่อหมายถึง ชอบใน 'like’ หรือ ถูกใจใน ‘be fond of'. 

• Would you care for a cup of tea? 
• I don't much care for strawberries. 
• I really care for you, Sandra. 

C103 change 
ใชเมื่อแปลวา เปล่ียน ตองมีกรรมเปนพหูพจน 

• We have to change trains at York. 
• I’m thinking of changing jobs. 
� สําหรับความแตกตางระหวาง change, turn, become ดูหัวขอ C104. 

C104 changes (คําอื่น ๆ ท่ีแปลวา change) 
become, get, go, come, grow และ turn ก็สามารถแปลวา ‘เปลี่ยน’ได แตตางกันดังนี้ 
1 become กับ adjectives และวลีนาม 
become มักใช กอน adjectives และวลีนาม 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• It was becoming very dark. 
• What do you have to do to become a pilot? 

ระวัง หามใช become กับกิริยาทําไดเลย โดยไมตองคิด  
• Please get ready now. (ไมใช please become ready now.) 

2 get + adjectives 
get + adjectives (โดยไมมีคํานาม) ดูเปนทางการนอยกวา become 

• It was getting very dark. (ไมเปนทางการ) 
• You get younger every day. (ไมเปนทางการ)  

หามใช get แทน become ในความหมายนี ้
• What do you have to do to become a pilot? (ไมใช . . . to get a pilot)  

ฝรั่งชอบใช get + past participles เชน lost, broken, dressed, married 
• They got married in 1986, and got divorced two years later. 
� สําหรับ get used to, ดูหัวขอ C361. 

3 get + infinitive 
ฝรั่งมักใช get + infinitive เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป 

• After a few weeks I got to like the job better. 
• She's nice when you get to know her. 
� สําหรับ get ในแง passive auxiliary และการใชในแงอื่นของ get, ดูหัวขอ C162. 

4 go 
go มักใชกอน adjectives เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลง, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการมี 2 กรณีคือ 
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a การเปล่ียนส ี
ใช go (หามใช get) เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนสี, โดยเฉพาะชาวอังกฤษ 

• Leases go brown in autumn. (US ใช . . . turn brown . . .) (ไมใช Leaves get 
brown...) 

• She went white with anger. 
• Suddenly everything went black and I lost consciousness.  

ชาวอังกฤษมักพูดวา : 
• go blue with cold 
• go red with embarrassment 
• go green with envy 

ฝรั่งบางคน โดยเฉพาะอเมริกันอาจใช turn (ดูหัวขอ below), และ grow เมื่อเปนการเปลี่ยนอยางชา ๆ  
b การเปล่ียนแปลงทางคุณภาพ 
go (มักไมใช get) ใชหนา adjectives ในประโยคจํานวนมากที่บอกถึงการเปลี่ยนในเชิงที่เลวลง เชน  
People go mad/crazy/deaf/blind/gray/bald;  
horses go lame;  
machines go wrong;  
iron goes rusty (GB);  
meat, fish หรือ vegetables go bad;  
cheese goes mouldy;  
milk goes off (GB) หรือ sour;  
bread goes stale;  
beer, lemonade, musical instruments and car tyres go flat. 

• He went bald in his twenties. The car keeps going wrong.  
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ระวัง! ฝรั่งใช get, ไมใช go, กับคําวา old, tired และ ill 
5 come 
ใชในบางวลี เชน come true และ come right 

• I'll make all your dreams come true. 
• Trust me - it will all come right in the end. 

Come + infinitive ใชพูดถึงการเปลี่ยนทางความคิด 
• I slowly came to realize that’s he knew what she was doing. 
• You will come to regret your decision. 

6 grow 
grow ใชหนา adjectives โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ซ่ึงดูเปนทางการกวาและมีการศึกษา
ดีกวาการใช get และ go 

• Without noticing it he grew old. 
• When they grew rich they began to drop their old friends. 
• As the weather grows colder, your thoughts naturally turn to winter 

holidays in the sun. 
Grow + infinitive มักใชเหมือน come + infinitive เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิด โดยเฉพาะเมื่อ
เปลี่ยนอยางคอยเปนคอยไป 

• He grew to accept his stepmother, and she hoped that one day he 
would grow to love her. 
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7 turn 
มักใชกับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด หรือนาตกใจ มักใชกับ สีตาง ๆ และดูเปนทางการขึ้นมาเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับ go 

• She turned bright red and ran out of the room. 
• He turns nasty after he's had a couple of drinks. 

turn into ใชหนาคํานาม, เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนไปอยางมากผิดปกติ 
• He's a lovely man, but when he gets jealous he turns into a monster. 
• A girl has to kiss a lot of frogs before one of them turns into a prince.  

turn to และ turn into ใชกับช่ือวัสดุ 
• His worry turned (in)to fury. 
• Everything that King Midas touched turned (in)to gold. 
• They stood there as if they had been turned (in)to stone.  

เมื่อพูดถึงคนที่เปล่ียนอาชีพ ศาสนา ฝรั่งอาจใช turn กับคํานาม โดยไมมี preposition หรือ article หรือ 
adjective เลย 

• He worked in a bank for thirty years before turning painter. 
• Towards the end of the war he turned traitor. 
• At the end of her life she turned Catholic. 

turn something (in)to ใชเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาเหตุ 
• In the Greek legend, Circe turned men into pigs. 

8 fall 
แปลวา 'become' ในบางวลีเชน fall ill, fall asleep และ fall in love. 
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9 กิริยาที่มาจาก adjectives เชน ทําใหส้ัน มาจากส้ัน 
กิริยาที่มาจาก adjectives มีความหมายในแง เพิ่มทวีข้ึน 'get more . . .’ หรือ ‘make more . . .'. และชอบลง
ทายดวย _en เชน  

• The fog thickened.  
• The weather's beginning to brighten up.  
• His eyes narrowed.  
• Could you shorten the sleeves on this jacket?  
• They're widening the road here. 

10 การไมใช change: stay, keep, remain' 
เมื่อพูดถึงส่ิงไมไดเปลี่ยน, เราใช stay, keep หรือ remain กอน adjectives ผมชอบใช remain เพราะดูมี
การศึกษาสูงกวา 

• How do you manage to stay young and fit? 
• Keep calm. 
• I hope you will always remain so charming 

stay และ remain ก็อาจใชหนา วลีนาม 
• Promise me you will always stay/remain my little boy. 

keep มักใชกอนกิริยา -ing 
• Keep smiling whatever happens. 

สําหรับการใชในแงอ่ืนของคําเหลานี้, หาดูไดจาก Loy’s dictionary. 
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C105 city และ town 
แทน ในทางกฎหมาย city เปน town ท่ีมีฐานะพิเศษทางกฎหมาย city แปลวา big town สวน town นั้นจะ
ใหญหรือเล็กก็ได ถาไมแนใจใหใชคําวา town ฝรั่งมักเขาใจเพิ่มเตมิวา city หมายถึงเมืองที่สําคัญที่มีเมืองบริวาร
ลอมรอบ โดยไมมีขอกําหนดตายตัวเก่ียวกับจํานวนประชากร แมจะเปนมหานคร New York ก็ใช town แทน
ได 

• New York is the biggest town in the world. 

C106 close(ปด) และ shut(ปดทันที) 
1 ความเหมือนกัน 
กรณีท่ี close และ shut ตางแปลวา ปด 

• Open your mouth and close/shut your eyes. 
• I can't close/shut the window. Could you help me?  
• The shop closes/shuts at five o'clock. 

2 กิริยาชอง 3 (past participles) 
closed และ shut มักใชเปน adjective 

• The post office is closed/shut on Saturday afternoon.  
shut มักไมใชหนาคํานาม.  

• a closed door (ไมใช a shut door)  
• closed eyes (ไมใช shut eyes) 
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3 กรณีทีน่ิยมใช close 
ฝรั่งชอบใช close เพื่อแสดงการเคลื่อนไหว ไมทันทีทันใดแบบ shut (เชน flowers closing at night), และ
รูปแบบที่เปนทางการนิยมยังนิยมใช close ลองเปรียบเทียบ:  

• As we watched, he closed his eyes for the last time.  
• Shut your mouth!  

ฝรั่งใช close roads, railways (ชองทางการคมนาคม) และ close letters, bank accounts, meetings (= 
'กิจกรรม กิจการ') 

C107 cloth(ผา) และ clothes(เส้ือผา) 
cloth (อานวา /คลอฑ/) เมื่อแปลวา ผาเปนผืน ๆ จะเปนนามนับไมได (ทําจากเสนใย หรือหนังก็ได) 

• His suits were made of the most expensive cloth. 
cloth ยังแปลวา ผาคลุม, ผาปูโตะ และอ่ืน ๆ ท่ีไมไดนํามาสวมใส ซ่ึงกรณีนี้จะเปนนามนับได 

• Could you pass me a cloth? I've spilt some milk on the floor.  
clothes (ออกเสียงวา /โคลซ/) คือ เส้ือผาที่สวมใส เปนนามนับไดและเปนพหูพจนเสมอ เพราะถือวาตองมีสอง
แขน สองขา 

• I must buy some new clothes; I haven't got anything to wear. 

C108 come และ go 
1 สํานวน come to see you ไมใช go to see you 
ฝรั่งที่มีการศึกษา โดยเฉพาะชาวอังกฤษ ชอบใช come เมื่อแปลวา ไปหาผูฟง 

• 'Maria, would you come here, please?' 'I'm coming.' (ไมใช . . . I'm going) 
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• When did you come to live here? 
• Can I come and sit on your lap? 

ฝรั่งใช go เมื่อไปที่อื่น ไมไดไปหาผูฟง 
• I want to go and live in Greece.  
• Let's go and see Peter and Diane. 
• In 1977, he went to study in Rome. 

ลองดูการใช come ใน tense อื่น ๆ :  
• What time did I come to see you in the office yesterday? 
• I went to your office yesterday, but you weren't in.  
• Will you come and visit me in hospital when I have my operation? 
• He's going into hospital next week. 
• Susan can't come to your birthday party. 
• She's going to see her mother. 

2 go to 
come (with) ใชพูดถึง การมารวม สวน go แปลวา ไปดวยตนเอง 

• We're going to the cinema tonight. Would you like to come with us? 
3 come to 
come to อาจแปลวา arrive at 

• Carry straight on till you come to a crossroads. 
ฝรั่งใช come from (ใน present tense) เพื่อจะบอกวา เขาอยูท่ีไหนมากอน 

• She comes from Scotland, but her mother's Welsh. 
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• Originally I come from Hungary, but I've lived here for twenty years. 
(ไมใช Originally I came from Hungary. . .) 

� ความแตกตางระหวาง bring และ take ก็คลายกัน ใหดูหัวขอ C087.  

� สําหรับ come/go and . . ., ดูหัวขอ C037 

� สําหรับ come/go . . .ing, ดูหัวขอ C165.  

� สําหรับ been = come/gone, ดูหัวขอ  C069. 

C109 contrary ในทางตรงขามกัน 
1 on the contrary กับ on the other hand 
on the contrary ใชเพ่ือบอกวา ส่ิงที่พูดมานั้นมันไมจริง ถาตองใหคําตอบอีกดานของคําถามตองใช ฝรั่งใช on 
the other hand, ไมใช on the contrary. ลองเปรียบเทียบ: 

• 'I suppose the job wasn't very interesting?'  
• 'On the contrary, it was fascinating I loved it.' 
• The job wasn't very interesting, but on the other hand it was well 

paid. (ไมใช . . . on the contrary, it was well paid.)  
ระวัง ผมเห็นคนไทยชอบใช in the other hand ซ่ึงไมมีสํานวนนี้ ตองเปน on … 

2 contrary กับ opposite 
ฝรั่งมักใช opposite, ไมใช contrary, เมื่อพูดถึงคําที่ตรงขามกัน. 

• 'Short' is the opposite of 'tall', and also of 'long'. (ไมใช ... the contrary 
of it all'...) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ opposite, ดูหัวขอ C279. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

C110 control 
control แปลวา manage, direct, ไมใช check หรือ inspect. ลองเปรียบเทียบ: 

• The crowd was too big for the police to control. (= . . . to keep in 
order.) The police were checking everybody's papers. (ไมใช . . . 
controlling everybody's papers.)  

• I found the car difficult to control at high speeds. 
• I took the car to the garage and asked them to have a look at the 

steering. (ไมใช . . . to control the steering.)  
อยางไรก็ตาม control อาจแปลวา 'inspection point' ในความหมายที่วา passport/customs control 

 
C111 country 
1 ใชแบบนับได 
Country (นับได) ='nation'(ประเทศ), 'land'(ดินแดน) 

• Scotland is a cold country. Thailand is the country I know best.  
• How many countries are there in Europe? 

2 ใชแบบนับไมได 
Country (นับไมได) = 'open land without many buildings พื้นที่ท่ียังไมมีการตั้งรกรากมากนัก' 

• I like wild country best. 
ในความหมายนี้ หามใชวา a country หรือ countries. 
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• My parents live in nice country near Belfast. (ไมใช . . . in a nice country. 
. .) 

การกลาววา the country (ท่ีออกนอกเมือง ชนบท) 
• We live in the country just outside Manchester. 
• Would you rather live in the town or the country? 
� สําหรับ การตัวอยางการใชท่ัวไปคลายกันน้ีของ the, ดูหัวขอ A057.3a.  

� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับนามนับได และนามนับไมได, ดูหัวขอ B002. 

C112 dare (กลา) 
1 โครงสราง 
มีการใช Dare ในสองลักษณะ: 
a) แบบ verb ปกติ, ตามดวย infinitive with to  

• He's a man who dares to say what he thinks.  
• She didn't dare to tell him what had happened.  

b) แบบเปน verb ชวย (ดูหัวขอ A027-A028). 
• Dare she tell him?  
• I daren't say what I think.  

(คําถามและปฏิเสธ โดยไมมี do; บุคคลที่สามโดยไมเติม –s หลัง verb; ตามดวย infinitive without to.) 
ใน modern English และอเมริกัน, dare ไมใช verb ท่ีใชบอยอีกตอไปแลว โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ ฝรั่งใช afraid 

• He's not afraid to say what he thinks. 
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2 dare ในฐานะ verb ปกติ (ไมใช verb ชวย) 
มักพบในประโยคปฏิเสธ 

• She doesn't dare to go out at night. 
• The old lady didn't dare to open the door.  

คําพูดที่วา You dare! (GB) และ Don't you dare! ใชเพ่ือทาทายใหทําในสิ่งที่ไมตองการทํา 
'Mom, can I draw a picture on the wall? "You dare!” 

3 dire ในฐานะ verb ชวย 
มักใชใน present-tense เชนชาวอังกฤษชอบใช daren't to เพื่อใหคนกลัวท่ีทํา 

• I daren't look. 
• How dare you? (กลาดีอยางไร) 
• How dare you? Take your hands off me at once!  

และ I dare say (บางทีก็ใช I daresay) ใน British English หมายถึง 'I think probably', 'I suppose'. 
• I dare say it'll rain soon. I dare say you're ready for a drink. 

4 โครงสรางผสม 
ลองดูจากตัวอยาง 

• Do you dare put your mind to the test? (advertisement) 
• He didn't dare open his eyes. The bank dares not try to call in its 

debts. 
5 dare + object + infinitive 
เด็กอังกฤษชอบพูดวา I dare you + infinitive เพื่อทาทายเด็กคนอื่น 

• I dare you to run across the road with your eyes shut. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

need เปนไดท้ัง verb ปกติ และเปน verb ชวย ดูหัวขอ C254. 

C113 dates (วันที่) 
1 ในการเขียน 
ชาวอังกฤษ ชอบเขียนแบบนี้,  

• 30 March 1995, 27 July 1996 (ระวัง! ช่ือเดือนตองข้ึนดวย capital letter) 
ไมจําเปนตองใส st, nd, rd หรือ th หลังเลขวันที่  
อาจใส comma กอนปหรือไมก็ได ยกเวนอยูในประโยค ตองใส comma เสมอ 

• 30th March (,) 1995 
• He was born in Hawick on 14 December, 1942. 

หรือยอเปนแบบนี้ (figure dates) 
• 30/3/95 30-3-95 30.3.95 

ชาวอเมริกันชอบใสเดือนกอน และใส comma กอนปเสมอ 
• March 30, 1995 

ดวยเหตุนี้ figure dates (วันที่อยางยอ) จึงเขียนไมเหมือนกนั 6.4.05 ชาวอังกฤษแปลวา '6 April 2005' สวน
ชาวอเมริกัน (รวมถึงในเครื่องคอมพิวเตอร) แปลวา 'June 4, 2005' 
ช่ือยอของเดือนตาง ๆ มีดังนี้: 

• Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sept Oct Non Dec  
ช่ือของทศวรรษ (decade) เชน the nineteen sixties เขียนไดเปน: the 1960s 

� สําหรับ ตําแหนงของ วันที่ ในจดหมาย, ดูหัวขอ B052.  

� สําหรับ การใสจุด full stop / period ใหกับอักษรยอ, ดูหัวขอ B057 
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� สําหรับ คําที่ตองเขยีนเร่ิมดวย capital letters, ดูหัวขอ B023 

2 ในการพูด 
ตองอานเดือนกอนเสมอ ดังนั้นอเมริกันจึงพูดตามที่เขียน 

• อังกฤษเขียน 30 March 1993 อานวา 'March the thirtieth, nineteen 
ninety-three'  

• อเมริกันเขียน March 30, 1993 อานวา 'March (the) thirtieth...') หรือ 'the 
thirtieth of March, nineteen ninety-three' 

• 1200 = 'twelve hundred' 
• 1305 = 'thirteen hundred and five' or 'thirteen oh five' 
• 1498 = 'fourteen (hundred and) ninety-eight' 
• 1910 = 'nineteen (hundred and) ten' 
• 1946 = 'nineteen (hundred and) forty-six' 
• 2000 = 'two thousand' 
• 2005 = 'two thousand and five' 

pronoun ของ date คือ it  
• It's April the first.  

ถามวันที่ อาจใชงาย ๆ วา:  
• What's the date (today)? 
•  What date is your birthday? 

3 BC กับ AD 
เพื่อแยกแยะระหวางวันที่กอนการเกิดและหลังเกิดของพระเยซู (Christ), ฝรั่งใช BC (= Before Christ') และ 
AD (= 'Anno Domini' – คําภาษา Latin แปลวา 'in the year of the Lord'). ฝรั่งใช BC ตามหลังเลขป ; 
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สวน AD ใชกอนหรือหลังก็ได เพราะเปนคํา Latin  
• Julius Caesar first came to Britain in 55 BC. 
• The emperor Trajan was born in AD 53/53 AD. 

C114 dead ‘เดด’ และ died ‘ดายด’ 
dead (เดด) เปน adjective 

• a dead man  
• Mrs McGinty is dead.  
• That idea has been dead for years. 

died (ดายด) เปนชอง 2 (past tense) และชอง 3 (past participle) ของ die 
• Shakespeare died in 1616. (ไมใช Shakespeare dead. . .) 
• She died in a car crash. (ไมใช She is dead in. . .) 
• Sofar 50 people have died in the fighting 
� ระวัง ตัวสะกดรูป ing (present participle) คือ dying (ดูหัวขอ B021). 

� สําหรับ การพูดแบบ the dead (= 'dead people'), ดูหัวขอ A046. 

C115 different 
1 ‘ตางกัน’ 
different เปนลักษณะของการเปรียบเทียบ (ดูหัวขอ A035, A038): ไมเหมือน adjective ตัวอื่น ๆ , ซ่ึงขยาย
ไดดวย any และ no, little และ not much 

• I hadn't seen her for years, but she wasn't any different. 
• 'How's the patient, doctor?' 'No different.' 
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• His ideas are little different from those of his friends. 
• The new school isn't much different from the old one.  

quite different แปลวา 'completely different' (ดูหัวขอ C293.4) 
• I thought you'd be like your sister, but you're quite different.  

ไมเหมือนการเปรียบเทียบ, different สามารถขยายไดดวย very 
• She's very different from her sister. 

2 ‘แตกตาง จาก’  
มักใชคูกับ from ชาวอังกฤษมีการใชรวมกับ to ชาวอเมริกันชอบใชรวมกับ than 

• ชาวอังกฤษใช American football is very different from/to football.  
• อเมริกันใชวา Football is different from/than soccer. 

ชาวอังกฤษอาจขึ้นตนประโยคดวย different than เลยก็ได 
• The job's different than I expected. (หรือ . . . different from/to what I 

expected.) 
� สําหรับความแตกตางของ different และ other, ดูหัวขอ C038.4. 
• I like spending my holidays in the mountains, while/whereas my wife 

prefers the seaside. 
ใช while และ whereas คั่นสวนที่แตกตางกัน 

• While/Whereas some languages have 30 or more different vowel 
sounds, others have five or less. 

� สําหรับ ความแตกตางของ on the other hand กับ on the contrary, ดูหัวขอ C109. 
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C116 do (1): หนาที่ของ do 
 มีการใช do ใน 3 ลักษณะ. 
1 verb ชวย 
สําหรับรายละเอียดในแงนี้ ดูหัวขอ C117. 

• I do like your ear-rings.  
• Did you remember to post my letters? 
• This doesn't taste very nice. 
• 'That carpet needs cleaning "Yes, it certainly does.' 

2 do แปลวา ‘ทํา’ 
สําหรับความแตกตางระหวาง do และ make ดูหัวขอ C118 

• What are you doing? Don't just stand there. Do something  
• I've finished the phone calls, and I'll do the letters tomorrow.  
• He would rather talk about things than do them. All I did was give him a 

little push. 
3 กริยาทดแทน 
ในภาษาแบบ British, มีการใช do แทนกริยาที่ละไวได สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C119 

• 'Do you think Phil will come? "He might do.' (US 'He might.') 
มีการใช do แทนกริยาที่กลาวไวกอนหนา สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C120. 

• I am ready to have a nervous breakdown, and I shall do so as soon as 
I can find time. 
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• He told me to open the door. I did it as quietly as I could. 
4 . ใชแบบซํ้า  
คือ มี 2 ตัวในประโยคเดียวกัน เพราะตัวหนึ่ง verb แท อีกตัวเปน verb ชวย 

• Do you do much gardening? How do you do? 
• The com patty didn't do very well last year. 
• She doesn't do much, but what she does do, she does very welt 

C117 do (2): ในฐานะ verb ชวย 
1 ใชต้ังคําถาม yes-no 
ฝรั่งใช do ขึ้นตนคําถามyes-no ท่ีไมมี verb ชวย ตัวอ่ืนแลว ลองเปรียบเทียบ: 

• Do you like football? (ไมใช Like you football?) 
• Can you play football? (ไมใช Do you can play football?)  
•  Do what do you do in the evenings? 

2 ใชปฏิเสธ 
ฝรั่งแทรก do เขาไปเพื่อสรางประโยคปฏิเสธ สําหรับประโยคที่ไมมี verb ชวย (หามใชปนกับ verbชวยอื่น ดู
หัวขอ A139) ลองเปรียบเทียบ:  

• I don't like football. (ไมใช I like not football.)  
• I can't play football. (ไมใช I don't can play football.)  
• I don't do much in the evenings.  
• Don't go. 
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3 ใชเนน 
คุณสามารถใช do ในประโยคบอกเลา เพื่อเนนกริยา หรือเกรงวาผูฟงจะไดยินไมชัด (ดูหัวขอ B054). 

• Do sit down.  
• You do look nice today! 
• She thinks I don't love her, but I do love her. 
• I don't take much exercise now, but I did play football a lot when I was 

younger. 
4 ใชในโครงสราง inversion (ภาษาเขียน) 
เมื่อมีการขึ้นประโยคดวยคําปฏิเสธ และประโยคไมมี verb ชวย คุณตองแทรก do ลงไปหนาประธาน (เรียก
โครงสรางประโยคบอกเลาแบบนี้วา inversion รายละเอียดของโครงสรางนี้ ดูหัวขอ A030) 

• At no time did he lose his self-control. 
5 ellipsis 
ใชแทน verb phrase ท้ังกอน (การแทน verb phrase ดูหัวขอ B066) 

• She doesn't like dancing, but I do. (= . . . but I like dancing)  
• Ann thinks there's something wrong with Bill, and so do I.  
• You saw Alan, didn't you?  
• 'That me at smells funny. ''Yes, it does, doesn't it?' 
� สําหรับ do กับ be, ดูหัวขอ C065.  

� สําหรับการออกเสยีง do และ does, ดูหัวขอ B011.  

� สําหรับ do ในคําตอบแบบสั้น ๆ , ดูหัวขอ C307. 
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C118 do (3): ระหวาง do กับ make 
do แปลวา ‘ทํา’ make แปลวา ‘สราง’ 
1 do แปลวา ‘ทํา’  
ทําหมายถึง การกระทํากวาง ๆ เมื่อไมรูส่ิงที่พูดแนชัด ใหสังเกตที่ pronoun มักไปกับพวก thing, something, 
nothing, anything, everything, what 

• Then he did a very strange thing. (ไมใช Then he made very strange 
thin".) 

• Do something!  
• I like doing nothing. (ไมใช . . . making nothing.) 
• What shall we do? 

2 do สําหรับงานในหนาที่  
เขาไปทํางานทุกวัน ไมใช เขาไปสรางงานทุกวัน 
ฝรั่งใช do เมื่อใชกับ work และ job(s)  

• I'm not going to do any work today. It's time to do the accounts.  
• Could you do the shopping for me? 
• I wouldn't like to do your job. 
• Has Ben done his homework? 
• Could you do the ironing first, and then do the windows if you've got 

time? 
3 do...ing 
ฝรั่งใช do ในโครงสรางที่แบบไมเปนทางการ เมื่อพูดถึง งานหรืองานอดิเรก มักมีคําหนานาม จําพวก the, my, 
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some, much กอนกริยา ing 
• During the holidays I'm going to do some walking, some swimming and 

a lot of reading. 
• Let your fingers do the walking (advertisement for telephone shopping) 

 ระวัง! ในโครงสรางที่มี object จะใช do แบบนี้ไมได 
• I'm going to watch some TV. (ไมใช I'm going to do some watching 7V.)  

มีขอสังเกตอยูวา do มักตามดวยคําประสมรูป ing เชน 
• I want to do some bird-watching this weekend. 
• It's time I did some letter-writing. 

4 make แปลวา ‘สราง’ 
ใชกับช้ินงานที่มีตัวตน ลองดูตัวอยาง 

• I've just made a cake. 
• Let's make a plan. 
• My father and I once made a boat. 

5 การใช do แทน make 
ฝรั่งใช do แทน make เพื่อแสดงการถอมตัว เพราะกลัววาผูฟงจะจริงจังกับผลงานมากไป 

• 'What shall we eat?' 'Well, I could do an omelette.' (แสดงวาเขาไมแนใจใน
รสชาติของ omelette ท่ีจะทํานัก) 

6 สํานวนของ do และ make 
บางสํานวนนิยมใชกับ do หรือ make อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น พูด/อานบอย ๆ จะจําไดเอง 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 
do +  
good, harm, business, one's best, a favour, sport, exercise, one's hair, one's teeth, one's duty, 50 
mph 
make + 
a journey, an offer, arrangements, a suggestion, a decision, an attempt, an effort, an excuse, an 
exception, a mistake, a noise, a phone call, money, a profit, a fortune, love, peace, war, a bed, 
afire, progress 
ระวัง! ฝรั่งพูดวา say make a bed, แตคนไทยมักพูดผิดเปน doing the bed(s) เหมือนทํางานบานอยางหนึ่ง 
ลองเปรียบเทียบ: 

• He's old enough to make his own bed now. 
• I'll start on the vegetables as soon as I've done the beds.  

ฝรั่งใช take, ไมใช make ในการถายรูป (take a photo) และใช have, ไมใช make ในเรื่องประสบการณ 
(have an (interesting) experience) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ make, ดูหัวขอ C229. 

C119 do (4): กริยาทดแทน 
ชาวอังกฤษจะใส do ลงทาย verb ชวย แบบนี้ 
verb ชวย + do 
 (แตชาวอเมริกันไมใส do), ลองดูตัวอยาง 

• 'Come and stay with us.' I may (do), if I have the time.' (US 'I may, 
if . . .') 

• 'He's supposed to have locked the safe.' 'He has (done).' (US 'He 
has.') 
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• I found myself thinking of her as I had never done before. 
• He didn't pass his exam, but he could have (done) if he'd tried harder. 
• He smokes more than he used to (do). 

รูป Progressive forms หรือ ing ก็มี เชน 
• 'You should be getting dressed.' 'I am (doing).' 

ระวัง! อยาออกเสียงเนน do ตองออกเสียงเนน verb ชวย (เพราะ do ไมสําคัญ คนอเมริกันถึงละได)  
• Close the door. I HAVE done. (ไมใช . . . I have DONE. ) 
� สําหรับ do ในแง verb ชวย ซ่ึงใชแทนกริยาวลีท้ังกอน, ดูหัวขอ B066.  

� สําหรับ การแทนที่แบบอื่น ๆ , ดูหัวขอ A117. 

C120 do so, do it, do that 
1 do so 
ฝรั่งใช do so เพื่อหลีกเล่ียงการกลาวซํ้า ในภาษาที่เปนทางการ  

• Put the car away, please.' 'I've already done so.'  
• Eventually she divorced Stephen. It was a pity she had not done so 

earlier.  
• He told me to get out, and I did so as quietly as possible. 

2 do so กับ do it, do that 
do it และ do that ใชแทน do so ไดในบางกรณี 

• I promised to get the tickets, and I will do so/it as soon as possible.  
• She rode a camel: she had never done so/that before. 
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เมื่ออางถึงการกระทําแบบเดียวกัน ตองใช do it, do that หรือ do โดด ๆ  
• I haven't got time to get the tickets. Who's going to do it? (ไมใช Who’s 

going to do so?) 
• 'I rode a camel in Morocco.' 'I'd love to do that.' (ไมใช . . . to do so.)  
• I always eat peas with honey. My wife never does. (ไมใช … My wife never 
does so) 

3 do so, do it, do that: deliberate actions 
ฝรั่งมักไมใช do so/it/that แทนที่คําจําพวก fall, lose, like, remember, think, own :เพราะเปนเรื่องสวนตัว 
ไมเก่ียวกับคนอื่น 

• I like the saxophone, and I always have (done). (ไมใช . . . and I have 
always done so/it/that.) 

• She lost her money. I wasn't surprised that she did. (ไมใช . . . that she 
did so/it/that.) 

• They think Jake's wrong, and I do too. (ไมใช . . . and I do so/it/that 
toot. 

4 ภาษาคนดํา 
ระวัง! ภาษาคนดําขางถนนชอบใชรูปแบบนี้ คุณควรรูไว แตอยาพูด 

• I can so. 
• She was it. 
• I have that. 
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� สําหรับการใชงาน so หลัง think, believe, hope, ดูหัวขอ C318.  

� สําหรับ so หลัง say และ tell, ดูหัวขอ C317.  

� สําหรับ so do I, so am I etc. ดูหัวขอ C319.  

� สําหรับ Verb ชวย do ใชแทกริยาวลีท้ังกอน, ดูหัวขอ B066.  

� สําหรับ ชนิดของการแทนท่ี, ดูหัวขอ A117.  

� สําหรับ ความแตกตางระหวาง it และ that, ดูหัวขอ C350. 

C121 doubt ‘สงสัย’ 
มักตามดวย whether, if หรือ that 

• Economists doubt whether interest rates will fall in the near future. 
• I doubt if she'll come this evening. 
• The directors doubt that new machinery is really necessary.  

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ อาจละ conjunction ได 
• I doubt we'll have enough money for a holiday.  

รูปแบบปฏิเสธของ doubt ตองตามดวย that. 
• I don't doubt that there will be more problems. 
� สําหรับ no doubt ในความหมายท่ีวา 'probably' (นาจะเปน), ดูหัวขอ C261. 

C122 dress  
1 dress แปลวา‘ชุดของสุภาพสตรี’ 
ใชแบบนับได คือชุดที่เปนลักษณะของเสื้อและกระโปรงที่เย็บติดกัน นับไดเปนชุด ๆ  

• This is the first time I've seen you wearing a dress.  
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ใชแบบนับไมได เมื่อพูดในแง เครื่องนุมหม clothing เอกพจนนับไมได หรือเส้ือผาเปนตู ๆ ใช clothes เปน
พหูพจนนับไมได ชุดพวกนี้ไดแก national dress, evening dress, battledress  

• He looks good in evening dress. (ไมใช . . . in an evening dress.) 

2 dress แปลวา ‘สวมเส้ือผา=putting clothes on’ (ทั้งชายและหญงิ) 
dress แปลวา สวมเส้ือผาใหตัวเองหรือคนอ่ืนก็ได  
undress แปลวา ‘ถอดเส้ือผา’ =take clothes off 

• It only takes me five minutes to dress in the morning. 
• Could you dress the children for me? 
• I'm going to undress in front of the fire..  

ในภาษากันเอง, ฝรั่งใช get dressed เมื่อพูดถึง สวมเส้ือผาใหตัวเอง dressing oneself  
• Get dressed and come downstairs at once! 

put on ก็คือตรงขามกับ take of 
• I put on a sweater when I got up, but it was so warm that I had to 
take it Off again. 

• Can you take John's boots off for him? 
3 dress แปลวา ‘ใสเส้ือผา=wearing clothes’ 
ใสเส้ือ(สีอะไร) หมายถึง be dressed in (colour) 

• I didn't recognise him because he was dressed in a dark suit. (ไมใช . . . 
dressed with . . . หรือ . . . dressing in . . .) 

• She was dressed in orange pajamas. 
ชาวอังกฤษชอบใช be wearing ขณะที่อเมริกันชอบใชวา have on 
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• She was wearing orange pajamas. (GB) 
• She had on orange pajamas. (US) 

สํานวน dress in แปลวา ใสชุดสี… 
• She always dresses in green.  

ระวัง! อยาพูดวา He well dressed. ฝรั่งใช 
• He dresses well. 

C123 drown (จมนํ้า) 
คนจมน้ําเพราะอุบัติเหตุ (accidental drowning ไมมีใครไปทําใหจม) ในแบบ British English, จะพูดวา เขา
จมน้ํา หรือ เขาถูกจมน้าํก็ได (เหมือนคนอังกฤษเชื่อวาน้ําดูดใหคนจมได) 

• He (was) drowned while trying to swim across a river. (แบบอังกฤษเติม was 
ลงไปได) 

ในแบบ American English, ถือวาเขาจมลงเอง ลองเปรียบเทียบ: 
• He drowned while trying to swim across a river. (แบบอเมริกันตองไมมี was) 

แตถามีใครไปทําใหเขาจม ท้ังแบบอังกฤษและอเมริกันจะใชเหมือนกัน คือเขาถูกทําใหจม 
• The police believe he was drowned in a gangland revenge killing. 

C124 due to และ owing to 
due to และ owing to ตางก็แปลวา 'because of' + คํานาม โดยวลีท่ีข้ึนดวย due to และ owing to นี้ตองมี
เครื่องหมาย comma คั่น 

• Due/Owing to the bad weather(,) the match was cancelled. 
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• We have had to postpone the meeting(,) due/owing to the 
Chairwoman's illness. 

นักไวยากรณบางคนไมเห็นดวยท่ีขึ้นตนประโยคดวย due to แตฝรั่งที่มีการศึกษาสูงก็ใชกัน 
มีขอสังเกตคือ due to อาจตามหลัง be ได 

• His success was due to his mother. (ไมใช . . . was owing to his mother.) 
� สําหรับ because และ because of, ดูหัวขอ  C068. 

C125 during+คํา และ for+ชวงเวลา 
during ใชเพ่ือจะบอกวา เมื่อมเีหตุการณเกิดข้ึนในระหวางนั้น สวน for ใชเพ่ือจะบอกวาเหตุการณนั้นมันเกิด
นานแคไหน (how long it lasts) ลองเปรียบเทียบ: 

• My father was in hospital during the summer. 
• My father was in hospital for six weeks. (ไมใช . . . during six weeks.) 
• It rained during the night for two or three hours. 
• I'll call in and see you for a few minutes during the afternoon. 
� สําหรับ during และ in, ดูหัวขอ C126.  

� สําหรับ for, since, in และ from, ดูหัวขอ C159. 

C126 during และ in 
ท้ังสองคําเหมือนกัน ในแงแปลวา ‘ใน’ inside a particular period of time 

• We'll be on holiday during/in August. 
• I woke up during/in the night. 

ถาตองการเนนวา เหตุการณเกิดขึ้นทั้งคาบเวลา whole of the period ฝรั่งใช during 
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• The shop's closed during the whole of August.(ไมใช… in the whole of 
August) 

during ใชกับกิจกรรมก็ได หมายถึงเวลาใดเวลาหนึ่งของคาบกิจกรรม during จึงใชงานไดกวางกวา in ในแงนี ้
• He had some strange experiences during his military service. (ระหวางรับ
ราชการทหาร ไมใช ในราชการทหาร in his military service.) 

• I'll try to phone you during the meeting. (ระหวางการประชุม ไมใช ในการประชุม 
in the meeting.) 

• I met them during my stay in China. 

C127 each ‘แตละ’ 
1 each + เอกพจน 
each + นามเอกพจน 

• Each new day is different. (ไมใช each new days...)  
• I enjoy each moment. 

2 each of 
each of us/you/them ;  

each of + คําที่แสดงความเปนเจาของ + นามพหูพจน 
• Each of us sees the world differently. 
• I write to each of my children once a week. 
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each of. . . +Verb เอกพจน 
• Each of them has problems. 

แตในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ก็เห็นฝรั่งบางคนพูด 
• Each of them have problems. 

3 each คัน่ระหวางประธานกับกริยา 
ใช each คั่นระหวางประธานกับกริยา เหมือน adverb เชน all, both 

verb ชวย + each  

หรือ am/are/is/was/were + each 
• They have each been told. 
• We can each apply for our own membership card. 
• You are each right in a different way 

4 3 each ตามดวย object ‘ทุก ๆ ’ 
• We each think the same. 
• The plans each have certain advantages and disadvantages. 

each ตามไดดวยท้ังกรรมตรงและกรรมออม 
• I want them each to be happy. 
• She kissed them each on the forehead. 
• I bought the girls each an ice-cream. 
• She sent them each a present. 
• (แตไมใช I helped them each หรือ I wrote to them each.) 
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5 one each ‘คนละ’ 
each แปลวา ‘ไดรับคนละ’ คือ how much/many of something each person gets 

• They got 20,000 each when their mother died. 
• I bough t the girls two ice-creams each. 

each แปลวา ‘โดนไปคนละ’ 
• They cost 3.50 each. 

6 each แบบละคํานาม 
ในภาษาทางการ ใชวา each one หรือ each of them แตในภาษาไมเปนทางการก็ละไดในวงเล็บ 

• I've got five brothers, and each (one/of them) is quite different from 
the others. 

7 ใช each + noun/pronoun 
ควรใชแทน เอกพจน ใชแทนพหูพจนก็ไมผิด แตดูไมเปนทางการ 

• Each girl ware what she liked best. (more formal) 
• Each student wore what they liked best. (less formal) 
• Each of them explained it in his/her/their own way. 
� สําหรับความแตกตางระหวาง each และ every, ดูหัวขอ C128 

C128 each กับ every 
1 ความหมายทัง้เหมือนและทัง้ตางกนั 
each และ every ตางก็ใชกับ นามเอกพจน  



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• The business makes less money each/every year. (ไมใช ... each/every 
years.) 

• You look more beautiful each/every time I see you. 
แต each ใชกับสองสิ่งขึ้นไป; every ใชกับสามส่ิงข้ึนไป 

• She had a child holding on to each hand. (ไมใช ... every hand.) 
� สําหรับคําพูดท่ีวา every two years, every three steps, ดูไดจากหัวขอ B009.8 

2 ใหภาพที่ตางกนั 
ฝรั่งชอบใช each เมื่อคิดวาส่ิงที่พูดถึงแยกกันอยู ในแตละครั้งที่เห็น และใช every เมื่อคิดวาส่ิงที่พูดถึงนั้นอยูใน
กลุมเดียวกัน คลาย ๆ all ลองเปรียบเทียบ: 

• Each person in turn went to see the doctor. 
• He gave every patient the same medicine.  

ฝรั่งไมใช each (แตละ) กับคําจําพวก almost, practical, nearly ซ่ึงจะหมายถึงทั้งกลุม (แคแปลก็งงแลว 
เหมือนที่เราไมเคยพูดวา ‘แตละเกือบทุกอัน’ มีแตพูดวา ‘เกือบทุก ๆ อัน’ ขอนี้จึงไมเปนปญหา) 

• She's lost nearly every friend she had. (ไมใช . . . nearly each friend. . . 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ each, ดูหัวขอ C127.  

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ every, ดูหัวขอ C145.  

� สําหรับความแตกตางของ every และ all, ดูหัวขอ C023 สําหรับ each other, ดูหัวขอ C129. 

C129 each other และ one another 
1 ความหมายในแงที่เหมือนกนั 
one another (like one) มักใชกับคําพูดกวาง ๆ general statements, ไมไดหมายถึงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 
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ลองเปรียบเทียบ: 
• They sat for two hours without talking to each other / one another. 

2 หามใชเปน subject 
each other และ one another มักไมใชเปน subjects แมวาจะใชแบบไมเปนทางการก็ตาม 

• They each listened carefully to what the other said. (ไมใช They listened 
carefully to what each other said.) 

3 each other's กับ one another's 
ท้ังสองมีรูปการแสดงความเปนเจาของเหมือนกัน  

• They'll sit for hours looking into each other's /one another's eyes. 
4 -selves กับ each other / one another 
ระวัง! ความแตกตางระหวาง -selves และ each other / one another. ลองเปรียบเทียบ:  

• They talk to themselves a lot. (แตละคนพูดกับตนเองมาก คือหลายคนเปนบาไปแลว 
Each of them talks to himself/herself.)  

• They talk to each other a lot. (แตละคนพูดกับคนอื่น Each talks to the 
other.) 

5 คําที่ไมตองใส each other 
ระวัง! มันจะตลก ถาใส each other ในคําที่รู ๆ กันอยูแลววา จะตองเกิดกับคนสองคนขึ้นไป เชน meet, marry 
และ similar 

• They married in 1994. (ไมใช เขาทั้งสองแตงงานซึ่งกันและกัน) 
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• They met in 1992. 
• Their interests are very similar. 

C130 east กับ eastern และทิศอื่น ๆ  
east อาจเปนนามก็ได ซ่ึงกรณีนี้คุณจะใชไมสับสนกับ eastern ท่ีเปนไดแต adjective แตกรณีท่ี east เปน 
adjective ละ 

1 เปน adjective เหมือนกัน แตใชตางกัน 
ฝรั่งใช eastern, northern etc เมื่อพูดถึงส่ิงที่ไมจริง (vague) มากกวาที่จะเปนพ้ืนที่ตายตัว (indefinite 
areas) และใช east, north กับเขตแดนที่ตายตัวชัดเจน ลองเปรียบเทียบ: 

• the northern part of the county  
• the southern people 
• the north side of the house 

แตมีขอยกเวน ดังหัวขอยอยถัดไปนี้ 
2 ชื่อสถานที่ ชื่อประเทศ 
โดยหลักการแลว ถาเปนเขตแดนแนนอนตองใช East, North ถาไมมีเขตแดนแนนอนใช Eastern, Northern 
แตบางเขตการปกครอง ในสมัยกอนเรียก Eastern, Northern ภายหลังจากแบงเขตแดนแลวก็ยังคงช่ือเรียก
แบบเดิมไว ลองเปรียบเทียบ: 

• North/South Korea 
• North/South Africa 
• West Virginia 
• East Sussex 
• the North/South Poles 
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• Northern Ireland 
• Eastern/Western Europe 
• the Northern/Southern Hemisphere 
• Northern Territory (ใน Australia) 
• Western Australia  

ระวัง! South Africa คือช่ือประเทศ Southern Africa คือดินแดนสวนใตของทวีป = Southern African 
continent 

3 ตัวพิมพใหญ capital letters 
ใชตัวพิมพใหญ เมื่อเปนช่ือทางการ (official names) 

• North Carolina, Western Australia, the Far East 
• unemployment in the North (หมายถึง 'the North of England') 

โดยปกติ adjectives และคํานามใชแคตัวพิมพเล็ก  
• We spent the winter in southern California.  
• I live in north London. The sun rises in the east  
• There's a strong north wind. 
• By sunrise we were driving south. 

4 การใช preposition 
ระวัง! in the north etc of. . . กับ to the north etc of...  

• I live in the west of Scotland.  
• Hawaii lies 5,500 km to the west of Mexico. 
� สําหรับ up ในความหมายอยูทางเหนือ 'north' และ down ในความหมายอยูทางใต 'south', ดูหัวขอ C359 
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C131 efficient และ effective 
efficient =ท่ีมีประสิทธิภาพ =well-organized way without wasting time หรือ energy 

• He's not very efficient: he keeps filing letters in the wrong place, he 
works very slowly, and he keeps forgetting things. 

• The postal service is even less efficient than the telephone system. 
effective =ท่ีสงผลโดยตรง, ท่ีทําใหเดน =has the right effect: it solves a problem หรือ gets a result 

• My headache's much better. Those tablets really are effective. 
• I think a wide black belt would look very effective with that dress. 

C132 either ‘ไมวาอันไหน’ 
การออกเสียง ชาวอเมริกันออกเสียงวา “อี๊เฏ็อ” ชาวอังกฤษออกเสียงวา “ไอเฏ็อ” 

� สําหรับ either…or, ดูหัวขอ C133 

� สําหรับ not… either, neither และ nor, ดูหัวขอ C256 

1 either + นามเอกพจน = ‘each’ 
ฝรั่งใช either +นามเอกพจน เมื่อหมายถึง 'one หรือ the other'. 

• Come on Tuesday or Thursday. Either day is OK. 
บางครั้ง either อาจแปลวา each โดยเฉพาะใน on either side และ at either end 

• There nap roses on either side of the door 
2 either of แปลวา all of 
ฝรั่งใช either of กอน pronoun หรือคําที่แสดงความเปนเจาของ 
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either of us/you/them 

either of + คําที่แสดงความเปนเจาของ + นามพหูพจน 
• I don't like either of them. 
• I don't like either of my maths teachers. 

verb หลัง either of ฝรั่งใชเปนเอกพจน, ยกเวนใชแบบไมเปนทางการ (ขี้เกียจคิด) หรือเชิงปฏิเสธ 
• Either of the children is quite capable of looking after the baby. 
• I don’t think either of them is/are at home. 

3 either แบบละคํานาม 
ฝรั่งจะละคํานามในฐานที่เขาใจ 

• ถาม:'Would you like tea or coffee?' ตอบ: 'I don't mind either.' (อยางไหนก็
ได แคอยางเดียวนะ) 

4 การใช pronoun ที่ตามมา 
เมื่อใชอางถึงส่ิงที่มีจํานวนไมแนนอน คุณอาจใช pronoun ท่ีตามมาเปนเอกพจน (ใหแบบนี้จะดูเปนทางการ
เพราะทําตามหลักไวยากรณ) หรือจะใชนามเปนพหูพจนก็ได (ดูไมเปนทางการ เพราะมันงาย เลนใชตามนามที่อยู
กอนหนามันเลยนี)่ 

• If either of the boys phones, tell him/them I will be in this evening. 

C133 either ...or  
คํานี้ไมมีในภาษาไทย (และในอีกหลาย ๆ ภาษา) จึงเปนคําที่เรียนยาก ผมแปลใหใกลเคียงที่สุดคือ ‘เลือกไดไมวา
จะเปน…หรือ…’ แตอยาแปลจะดีกวา ใหทองตัวอยางไปเลย ฝรั่งใช either... or เมื่อพูดถึงการเลือก อยางใด
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อยางหนึ่งในสองอยาง (a choice between two possibilities) 
• You can either have tea or coffee. 
• You can either come with me now or walk home. 
• Either you'll leave this house or I'll call the police. 

จะใชกับหลายตัวเลือกก็ได 
• If you want ice-cream you can have either coffee, lemon or vanilla. 

แปลวา ท้ัง…และ…ในเชิงปฏิเสธ 
• I don't speak either French or German. 
� สําหรับ either ในแงที่เปนคําวางหนานาม, ดูหัวขอ C132 

� สําหรับ not... either, neither … nor, ดูหัวขอ C256 

C134 elder กับ older 
older แปลวา ท่ีแกกวา (เชิงอายุ) สวน elder มีภาพของ การที่มีวฒิุภาวะกวา ลองเปรียบเทียบดู: 

• My elder/older brother has just got married. 
• He's three years older than me. (ไมใช...elder than me.) 
• His eldest/oldest daughter is a medical student. 
• She's the oldest student in her year. 

ถาพอแมมีลูกแคสองคน ฝรั่งเรียกลูกหัวปวา elder brother/sister แตถามีสามคนข้ึนไป จึงจะเรียกคนหัวปวา 
eldest brother/sister 

C135 else  
1 else แปลวา 'อื่น ๆ ที่เหลือ' 
else เปน adjectiveหลังนาม ฝรั่งใช else เมื่อหมายถึง 'other' หรือ more' หลังคําตอไปนี้: 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

somebody, someone, something, somewhere; anybody/one/thing/where; 
everybody/one/thing/where; nobody/one/thing/where; who, what, why, when, where, how; 
whatever, whenever etc; little; much 

• Would you like anything else? 
• I'm sorry. I mistook you for somebody else. 
• Why can' t you wear a suit like everybody else? 
• 'Harry gave me some perfume for Christmas.' 'Oh, lovely. What else 

did you get?' 
• Where else did you go besides Madrid ? 
• Whatever else he may be, he's not a mathematician. 
• We know when Shakespeare was born and when he died, but we don't 

know much else about his life.  
ในภาษาสูง ฝรั่งใช all else 
เมื่อ all else fails, read the instructions 

2 ลําดับคํา 
ระวัง! else ตองตามหลังคําที่มันขยาย 

• What else would you like? (ไมใช What would you like else?) 

3 else's 
รูปที่แสดงความเปนเจาของ (possessive) คือ else's 

• You're wearing somebody else's coat. 
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4 เปนเอกพจนเทานั้น 
else เปนเอกพจนเทานัน้ ไมมีรูปรูปพหูพจน นามพหูพจนของ somebody else คือ (some) other people. 

5 or else แปลวา ‘ไมเชนนั้น’ 
or else แปลวา 'otherwise', 'if not'. 

• Let's go, or else we'll miss the train. 
ฝรั่งละคําหลัง or else ได ในแงท่ีเปนคําขมขู 

• You'd better stop hitting my little brother, or else! (เจอดีแน) 
6 elsewhere แปลวา ‘somewhere else’ 
elsewhere เปนภาษาสูงของ somewhere else (ท่ีอื่น) 

• If you are not satisfied with my hospitality, go elsewhere. 

C136 enable แปลวา ‘ชวยให’ 
โครงสรางที่ใชคือ enable somebody to do something 

• He invented a machine to enable people in wheelchairs to get up 
stairs. 

• The gears on a mountain bike practically enable you to ride up a wait 
มีเหมือนกันที่ enable something โดยไมมี infinitive 

• The extra money will make repairs possible. หรือ . . . will enable us to 
carry out repairs. (จะดูดีกวา . . . will enable repairs.) 
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• The new machinery will make greater production possible. หรือ . . . will 
enable us to produce more. (จะดูดีกวา. . . will enable greater production.) 

C137 end (ทําใหจบ) และ finish (ทําใหเสร็จ) 
ความหมายตางกัน เมื่อตามดวยกรรมตรง direct object 

1 finish + object = 'complete' 
ลองดูตัวอยาง  

• He never lets me finish a sentence.  
• She's always starting something new, but she never finishes anything. 
• You'll never finish that hamburger - it's too big for you. 
• Have you finished cleaning the floor yet?  

finish ตามดวยกริยา ing (ring form ดูหัวขอ A064). 

2 end + object = 'stop' 
เมื่อฝรั่งพูดถึง stopping หรือ breaking something off, เขาใช end 

• I decided it was time to end our affair. 
• It's time to end the uncertainty - the Prime Minister must speak out.  

ระวัง! end หามตามดวยกริยา ing (ring form) 
• I decided to stop seeing her (ไมใช . . . to end seeing her.) 

3 end + object = 'ปดฉาก=bring to a close' 
เมื่อฝรั่งพูดถึงการปดฉาก(ส่ิงที่ยิ่งใหญไดจบลง) เขาจะใช end 
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• She ended her concert with three songs by Schubert. 
• My father ended his days (= 'died') in a mental hospital. (การมีชีวิตของคน
ถอืวาเปนเหตการณท่ียิ่งใหญ) 

เมื่อฝรั่งพูดถึง การทําอะไรที่สําคัญ เขาก็ใช end 
• 'How do you end a letter to somebody you don't know?' 

4 ทายของส่ิงของ ใช end 
เมื่อฝรั่งพูดถึงทายสุดของรูปทรง ไมใชทายของเวลา เขาใช end 

• The road ended in a building site. (ไมใช The road finished. . .) 

5 ทายของเวลา ใชอะไรก็ได 
• What time does the concert end/finish?  
• Term ends/finishes on June 23. 
� สําหรับ finished ในความหมายที่วา 'reedy', ดูหัวขอ C156. 

C138 enjoy 
enjoy + คํานาม/pronoun/verb ing 
enjoy มักตามดวย object ถาไมมี object ก็คือเมื่อฝรั่ง having a good time, เขาใช enjoy myself / 
yourself 

• 'Did you enjoy the party?' 'Yes, I enjoyed it very much.' 
• I really enjoyed myself when I went to Rome.(ไมใช I really enjoyed 

when...) 
• 'We're going to Paris for the weekend.' 'Enjoy yourself !'  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• (คนอเมริกันอาจใชงาย ๆ วา 'Enjoy!')  
enjoy + verb ing 

• I don't enjoy looking after small children. (ไมใช . . . enjoy to look. . .) 

C139 enough ‘เพียงพอ’ 
1 adjective/adverb + enough 
ฝรั่งใช enough หลัง adjective หรือadverb ท่ีมันขยาย 

• Is it warm enough for you ? (ไมใช . . . enough warm . . .) 
• You're not driving fast enough. page 185 
• We haven't got a big enough house.  
• We'll go swimming if we get warm enough weather.  
• You could wear my shoes - you've got big enough feet. 

2 enough + คํานาม 
ฝรั่งใช enough กอน noun phrase เปน determiner โดยไมมี of เมื่อไมมีคาํนําหนานามอื่น ๆ  เชน article 
หรือ คําที่แสดงความเปนเจาของอ่ืน ๆ  

• Have you got enough milk? (ไมใช . . . enough of milk.) 
• There isn't enough blue paint left. 

แตเขา enough of กับคํานามที่ไมมีคํานําหนา ไดแก คํานามจําพวก ช่ือคน และช่ือสถานที่ 
• We haven't seen enough of Ray and Barbara recently. 
• I've had enough of England for a bit. I'm going home. 

มีการใช enough หลังคํานาม, ในบางกรณีท่ีบอยคือ 
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• If only we had time enough . . .  
• I was not fool enough to believe him. 

3 เม่ือใชขยายนามทีม่ี adjective 
enough + adjective + noun ลองเปรียบเทียบ:  

• We haven't got big enough nails. (= We need bigger nails – เราตองการตะปู
ตัวใหญกวานี้ ในรังมีแตตัวเล็ก ๆ : enough ขยาย big)  

• We haven't got enough big nails. (= We need more big nails – เราตองการ
ตะปูตัวใหญจํานวนมากกวานี้ ตะปูตัวใหญท่ีมีอยูมันไมพอ : enough ขยาย big nails) 

4 enough of + determiner/pronoun 
ถาคํานามมี determiner (เชน a, the, my, this) หรือเปน pronoun, ฝรั่งใช enough of 

• I think my letter gave him enough of a shock, don't you? 
• The exam was bad. I couldn't answer enough of the questions  
• Have we got enough of those new potatoes?  
• We didn't buy enough of them. 

5 enough to do 
enough to do = ‘พอท่ีจะทําได’ 

• She's old enough to do what she wants. 
• I haven't got enough money to buy a car.  

enough for someone to do = ‘พอสําหรับใครที่จะทําได’ 
• It's late enough for the staff to stop work. 
• There was just enough light for us to see what we were doing  
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ประธานของประโยคจะเปนกรรมของ infinitive ก็ได (โครงสรางแบบนี้, ดูหัวขอ A080.4) ดังนั้นหลัง 
infinitive หามใสกรรมที่เปน pronoun ใสไปก็ไมมีประโยชน ทําใหยาวเปลา ๆ ดูตัวอยาง 

• The radio's small enough to put in your pocket. (ไมใช . . . to put it in 
your pocket.) 

• Those tomatoes aren't ripe enough to eat. (ไมใช . . . to eat them.) 
แตในบางรูปแบบอาจใสก็ได เมื่อมี for คือมีประธานยอยแทรกเขามา จึงใสกรรมยอยได ดูตัวอยาง 

• The radio was small enough for me to put (it) in my pocket. 
• Those tomatoes aren't ripe enough for the children to eat (them). 
� สําหรับ other examples offer + object + infinitive, ดูหัวขอ A075. 

6 enough โดยไมมีคํานาม 
enough สามารถใชไดโดยไมมีคํานาม  

• Enough is enough.  
• That's enough, thank you.  
• Half a pound of carrots will be enough.  

ระวัง! ฝรั่งที่เปนผูใหญจะใชโครงสราง there is enough something 
• There's enough meat. (เด็กฝรั่งอาย7ุขวบจะพูดวา The meat is enough.) 
• There weren't enough chairs. (ถาคุณพูดวา The chairs weren't enough. ฝรั่ง
จะเขาใจวาคุณมีสติปญญาเทาเด็กอายุ 7 ขวบ!!) 

7 ใช the แทน enough ได 
คุณเช่ือไหม? ผมใช the แทน enough ได 
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• I hardly had the strength to take my clothes off: 
• I didn't quite have the money to pay for a meal. 

time และ room ใชเด่ียว ๆ ได เมื่อหมายถึง 'enough time' และ 'enough room' เพราะทั้ง room และ time มี
ไวบรรจุ อยูแลว 

• Have you got time to look at this letter? 
• There isn't room for everybody to sit down. 
� สําหรับ โครงสรางคลาย ๆ กันน้ีกับ too และ too much/many, ดูหัวขอ C354-C355 

C140 especial(ly) กับ special(ly) 
especially แปลวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 'above all' 

• I play a lot of tennis, especially on Sundays. 
• It rains a lot, especially in the north. 
• The children are very noisy, especially when we have visitors. 
• I like all kinds of fruit, especially apples. 

especially ตองตามหลังประธาน 
• All my family like music. My father, especially, goes to as many 

concerts as he can. (ไมใช…Especially my father goes) 
specially แปลวา “อยางเปนพิเศษ” 'for a particular purpose' 

• These shoes were specially made for me. 
special แปลวา “เปนพิเศษ” 

• He took special trouble over his work. 
ยกเวนกรณีเดียวท่ี especially แปลวา “อยางเปนพิเศษ” ได เขาชอบใชกับสภาพอากาศ 
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• It was not (e)specially cold. 

C141 even 
1 ความหมายขึ้นกับตําแหนง 
even แปลวา ‘ไมเวนแมแต’  

• Anybody can do this. Even a child can do it. 
• He eats anything- even raw potatoes. 
• I work every day, even on Sundays. 

even + verb 
• They do everything together. They even brush their teeth together. 

He speaks lots of languages. He even speaks Esperanto. 
even แปลวา “สามารถขนาดที่วา” 

verb ชวย + even + verb 

be + even + verb 

• She has broken all her toys. She has even broken her bike. (ไมใช Even 
she has broken)  

• He's rude to everybody. He's even rude to the police. 
2 not even ‘ไมไดแมแต’ 
not even (do something) แปลวา ‘ไมแมแต (จะทําอะไรบางอยาง)’ นาประหลาดใจมากเลย  

• He can't even write his own name.  
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• I haven't written to anybody for months - not even my parents. 
• She didn't even offer me a cup of tea. 

3 even ไมใชรวมกับ also 
เมื่อมี even (ไมเวนแมแต)แลว หามใช also (ดวยเหมือนกัน) 

• Everybody helped with the packing- even the dog. (ไมใช . . .also the dog. 
มิฉะนั้นจะกลายเปนการซํ้าซอน คือทุกคนดวยจัดกระเปาไมเวนแมแตหมา ดวยเหมือนกัน) 

� สําหรับ also, too และ as well, ดูหัวขอ C031 

4 even if กับ even though 
even ไมใช conjunction, แตวางอยูหนา if และ though. 

• Even if I become a millionaire, I shall always be a socialist. (ไมใช . . . 
Even I become. . .) 

• Even though I didn't know anybody at the party, I had a nice time.  
ฝรั่งอาจละ even ใชแค if ก็พอ 

• I'll do it if it kills me. (= . . . even if it kills me. ฉันจะทํามัน แมวาการกระทํานี้จะ
ฆาฉันก็ตาม) 

5 even so แปลวา 'however' 
even so แปลวา ‘อยางไรก็ตาม’ ไมไดแปลวา ‘แมวา’ 

• He seems nice. Even so, I don't really trust him.(ไมใช . . . Even though, 
I don't really trust him.) 
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C142 eventual(ly) แปลวา 'final(ly)' 
eventual และ eventual(ly) แปลวา 'final(ly)', 'in the end', 'after all that'. ฝรั่งใชคําเหลาเมื่อรอมาต้ังนาน 
หรือหามาตั้งนาน 

• The chess game lasted for three days. Androv was the eventual winner. 
• The car didn't want to start, but eventually I got it going  

หามใช eventually กับขาว เพราะไมไดรอมา ตองใช at last 
• Steve has found a job at last! (ไมใช Steve has eventually found a job!)  

ระวัง! อยามองที่รากศัพทของ eventual และ eventually ซ่ึงแปลวา possible, perhaps, if may, might etc. 
• In our new house I'd like to have a spare bedroom for possible visitors. 

(ไมใช . . . eventual visitors.) 
• I'm not sure what I’ll do next year. I might go to America if I can find 

a job. (ไมใช . . . Eventually I'll go to, America . . .) 
� สําหรับ finally, at last และ in/at the end, ดูหัวขอ C155. 

C143 ever เคยไหม? 
1 ever แปลวา 'at any time' 
ever แปลวา 'at any time', ใชในการถามเทานั้น ลองเปรียบเทียบ:  

• Do you ever go to Siam Park on holiday? (= at any time)  
• We always go to Bangkok on holiday. (= every time)  
• We never have holidays in Bangkok. (= at no time) 
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2 ever แปลวา 'always' 
โดยทั่วไป ever ไมไดแปลวา 'always' 

• I shall always remember you. (ไมใช I shall ever remember you.) 
ยกเวนใชรวมกับ adjective หรือ participle ท่ีพบบอยคือ 

• evergreen trees  
• his ever-open mouth  
• an ever-increasing debt 
• his ever-loving wife 

ever แปลวา 'always' ในรูป forever, ever since, ever after และ yours ever เชน 
• I shall love you forever.  
• I've loved you ever since I met you. 

3 การใชงาน 
ever เปนคําที่เรียกวา 'non-assertive' (ดูหัวขอ A100), ใช การถาม การปฏิเสธ, ฝรั่งพูดรวบ not +ever เปน 
never แทน 

• Do you ever go to pop concerts? 
• I never want to see you again. (อยาพูดวา I don't ever want. . .) 

ฝรั่งใช if ever, ในแงปฏิเสธ เชน nobody, hardly หรือ stop 
• Come and see us if you are ever in New York. 
• Nobody ever visits them. I hardly ever see my sister. 
• I'm doing to stop her ever doing that again. 
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4 ever แปลวา ‘เทาที่เคยมมีา’ 
ใช ever (และ only) เพื่อบอกขั้นสูงสุด 

• What is the best book you've ever read ? 
• It's the largest picture ever painted. 
• She's the only woman ever to have climbed Everest in winter. 

5 ever แปลวา ‘เคยมากอนไหม?’ 
ใน present perfect tense (ดูหัวขอ A008) และ Past tense แปลวา 'at any time up to now'. ลอง
เปรียบเทียบ: 

• Have you ever been to Greece? 
• Did you ever go to Naples when you lived in Italy?  

ใน past perfect, ever แปลวา ‘เคยทํามากอนไหม’ 'at any time up to then'. 
• Had you ever thought of getting married before you met June? 

6 than ever แปลวา ‘กวาที่เคยเปนมา’ 
คุณดูดีกวาที่เคยเปนมา ฝรั่งใช than ever 

• You're looking lovelier than ever. 
7 ever มีภาพตางจาก yet และ already 
ever ไมเหมือนกับ yet และ already ซ่ึงเปนภาพของเหตุการณในปจจุบัน ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you been to Belfast yet? (ในแผนการมาเที่ยวครั้งนี้ คุณไปเที่ยว Belfast หรือ
ยัง) 

• Good heavens. Have you been to Belfast already? (การไปเกิดกอนที่คาดไว) 
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• Have you ever been to Belfast? (อาจเกิดไดทุกเวลาในอดีต) 

8 ever มีภาพตางจาก before 
before มีภาพของ ท่ีนี่ ในปจจุบัน; ever มีภาพของ ท่ีนั่น ในอดีต ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you been to Scotland before? (ท้ังคุยกันที่ Scotland) 
• Have you ever been to Africa? (ท้ังคูคุยกันที่ Thailand)  

แต ever before มีภาพของ ท่ีนี่ ในปจจุบัน. 
• What are you staring at? Haven't you ever seen somebody dancing 
before? (ท้ังคูคุยกัน ขณะที่คนหนึ่งจะชวนไปดู dancing) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ever, หาดูไดจาก Loy’s dictionary.  

� สําหรับ who ever, what ever etc. ดูหัวขอ C372 

� สําหรับ whoever, whatever etc. ดูหัวขอ C373 สําหรับ already yet และ still, ดูหัวขอ C331 

� สําหรับ forever กับ progressive forms, ดูหัวขอ A146 

C144 ever so, ever such แปลวา very 
เปนภาษาของผูมีการศึกษาสูง แปลวา 'very'  

• She's ever so nice.  
• It's (ever) such a good film. 
� สําหรับความแตกตางของ so และ such, ดูหัวขอ C333. 

C145 every (one) 
1 every + นามเอกพจน 
every เปน คําที่แสดงความเปนเจาของ (ดูหัวขอ A101). กอนนามเอกพจน ดูหัวขอ  ฺC004 ถือวาเปนเอกพจน 
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every + นามเอกพจน 
• I see her every day. (ไมใช . . . every days) 
• Every room is being used. (ไมใช Every room are being used.) 

2 every one of 
every one of + pronoun (the, my, these -ดูหัวขอ A101). ซ่ึงก็ยังถือวาเปนเอกพจน 
every one of us/you/them 

every one of + คําที่แสดงความเปนเจาของ + นามพหูพจน 
• His books are wonderful. I’ve read every one of them. 
• Every one of the children was crying. 

3 every one 
ถาเคยเอยคํานามนั้นมากอน ก็ละได 

• His hooks are retreat. Every one's worth reading. 
4 Not every =ไมใชวาทกุ(อัน) 
Not every =ไมใชวาทุก ๆ (อัน) 

• Not every kind of bird can fly. (ลื่นหูกวา Every kind of bird cannot fly.) 

5 การใช pronoun แทน every one 
ใชไดท้ังแบบเอกพจน (more formal) และ พหูพจน (less formal) 

• Every person made his/her own travel arrangements. 
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• Every person made their own travel arrangements. 
• I told every single student what I thought of him/her/them. 

แตเมื่อฝรั่งพูดถึงเรื่องเดียวกันของทุกคนในเวลาเดียวกัน เขาจะถือวาเปนพหูพจน 
• When every passenger's ticket had been checked, the door opened and 
they all got on. (ไมใช ... and he/she all got on.) 

6 every + นามพหูพจน 
every + นามพหูพจน เมื่อมีความถี่ intervals ของเวลา 

• I see her every few days. 
• There's a meeting every six weeks. 
• She had to stop and rest every two or three steps. 

7 everybody = ทุกคน 
everybody, everyone, everything และ everywhere ซ่ึงเขียนติดกัน ก็ใชกิริยาเอกพจน 

• Everybody has gone home. (ไมใช Everybody have. . .) 
• Everything l like is either illegal, immoral or fattening. 
• I found that everywhere was booked up. 

แทนดวย pronoun ท่ีเปนเอกพจน(more formal) หรือ นามพหูพจน (less formal) ลองเปรียบเทียบ: 
• Has everybody got his or her ticket? (more formal) 
• Has everybody got their tickets? (less formal) 

บางครั้งใชนามพหูพจนดูเขาทากวา ถาทําไมเก่ียวของกันแลว 
• When everybody had finished eating, the waiters took away their 
plates. (ไมใช his/her plate) 
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ระวัง! everyone ไมเหมือนกับ every one ซ่ึงใชแทนแตคนและสิ่งของ มาจาก every one of us/you/them ดู
ขอ 2 ขางตน) 
8 everyday = ‘ที่พบเห็นบอย’ 
everyday เปน adjective แปลวา ท่ีพบเห็นบอย 'ordinary', 'usual' 'routine' ไมเหมือนกับ every day ซ่ึง
แปลวา ทุก ๆ วัน. ลองเปรียบเทียบ: 

• In everyday life, you don't often find an elephant meat in a 
supermarket. 

• He go to school every day. 
9 สํานวนที่พบบอย 
every single day=ทุกวัน ไมเวนแมแตวันเดียว 

• She visits her mother every single day. 
every other day=วันเวนวัน 

• We meet every other Tuesday. (= . . . every second Tuesday.) 
every so often 
= ออกจะบอย=quite often 
every now and then 
=เปนบางครั้งเทานั้น=occasionally, from time to time 

• We go out for a drink together every so often/every now and then. 
� สําหรับความแตกตางของ every และ each, ดูหัวขอ C128 

� สําหรับ every และ all, ดูหัวขอ C023  

� สําหรับ every และ any, ดูหัวขอ C040 
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� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ everybody/everyone, ดูหัวขอ C325 

C146 except (for) = ยกเวน 
1 มี for หรือไมมีก็ได 
เมื่อใชกับคําพวก all, every, no, everything, anybody, nowhere, whole 

• He ate everything on his plate except (for) the beans.  
• He ate the whole meal, except (for) the beans. 

ท่ีเหลือมักมี for ดังขอถัดไป 

2 except for 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I've cleaned all the rooms except (for) the bathroom.  
ถามี all (เปนพหูพจน) จะมี for หรือไมก็ได แตถาไมมี all คือบานโดยไมแบงเปนหอง ๆ ตองใส for ดวย 
เพื่อใหรูวาหองน้ําเปนสวนหนึ่งของบาน 

• I've cleaned the house except for the bathroom. (ไมใช except the 
bathroom) 

• Nobody came except (for) John and Mary. (ใชหลัง nobody) 
• Except for John and Mary, nobody came. (ใชกอน nobody) 
• You couldn't hear anything except (for) the noise of Louise typing. 
• The house was quiet except for the noise of Louise typing. 

3 except 
ถามี preposition หรือ conjunctions แลว หามไปใส for อีก 
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• It's the same everywhere except in Scotland. (ไมใช . . . except for in 
Scotland.) 

• He's good-looking except when he smiles. 
4 except + pronoun ที่เปนกรรม 
ใชกับ pronoun ท่ีเปนกรรม 

• Everybody understands except me. (ไมใช except I) 
• We're all ready except her. 

5 except + do ไมใช to do 
except + infinitives without to 

• He does nothing except eat all day.  
except + gerund (i-n-g verb ใชไดเหมือนเปนนาม) 

• She's not interested in anything except skiing (สนใจใน . . . skiing) 

6 except มีภาพตางจาก without 
without แปลวา ถาไมมี ลองเปรียบเทียบ: 

• Nobody helped me except you. 
• Without / But for your help, I would have failed.(ไมใช Except your 

help, I would have failed.) 
� สําหรับการใชงาน but to แปลวา 'except', ดูหัวขอ C091. 

� สําหรับความแตกตางของ except, besides และ apartirom, ดูหัวขอ C076 
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C147 expect, hope, wait และ look forward 
1 expect ตางจาก hope 
expect=คาดการณ (คํานวณได mental) สวน hope=หวังวา (สวดมนตได emotional) ลองเปรียบเทียบ: 

• She's expecting a baby. (= She's pregnant.) 
• She's hoping it will be a girl. 
• I'm expecting John to phone at three o'clock. 
• I hope he's got some good news. 

expect ในส่ิงที่ดีหรือเลว แต hope แตส่ิงดี ๆ  
• I expect it will rain at the weekend. But I hope it won't. 

 

2 expect ตางจาก wait 
expect แปลวา รอ แบบคาดหวัง ได แตไมเหมือน wait เรื่องนี้คนไทยใชผิดบอย ลองเปรียบเทียบ: 

• I'm expecting a phone call from John at three o'clock. (ไมใช I'm 
waiting for a phone call from John at three o'clock.) 

• I hope he phones/rings on time. I hate waiting for people to phone. 
(ไมใช I hate expecting people to phone.) 

• He expects to get a bike for his birthday. (= He thinks he'll get one.) 
• It's hard to wait for things when you're five years old. 
• l expected her at ten, but she didn't turn up. 
• I waited for her till eleven, and then went home.  

cannot wait ใชกับส่ิงที่อดทนรอไมได 
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• I can't wait for the holidays! 
3 การใช expect, hope กับ wait:  
a ตามดวย กรรมตรง 
wait for something ลองเปรียบเทียบ: 

• We're expecting rain soon. 
• We're hoping for a lot of rain. (น้ําจะไมมีอาบอยูแลว) 
• We've been waiting for rain for weeks. 

b ตามดวย infinitive 
ใชกับ infinitive เชน 

• We expect to spend the summer in France. 
• We hope to see Annemarie while we're there. 
• But we're still waiting to hear from her. 

c ตามดวย กรรม + infinitive 
เชน 

• I expect him to arrive about ten o'clock. 
• We're hoping for John to come up with some new ideas. 
• I'm still waiting for Harry to pay me back that money. 

ถามี adjective ก็ตองมี to be เชน 
• She's quite short - I expected her to be taller. (ไมใช I expected her 

taller.)  
expect ใชกับ กรรม + infinitive เมื่อพูดถึงหนาที่การงานและมักถูกกระทํา 
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• We expect you to work on the first Saturday of every month. 
• Staff are expected to start work punctually at 8.30. 

d ตามดวย that-clause 
expect และ hope สามารถตามไดดวย that-clauses 

• I expect (that) she'll be here soon. 
• I hope (that) I'll recognise her.  
• แตไมใช I’m waiting she arrives. ตองเปน I expect she’ll arrive soon. 

I expect (that) . . . สามารถใชกับปจจุบันหรืออดีตก็ได แปลวา ‘ฉันเช่ือวา’, 'I suppose', 'I have good 
reason to think' 

• I expect you're all Fred after your journey. 
• Sarah isn't here. I expect she was too tired to come.  

hope ใชกับปจจุบัน แตหมายถึงอนาคต (ดูหัวขอ C185). 
• I hope she doesn't miss the train. 

e คาดหวังบางอยางของบางคน (ไมใชจาก) 
ขอนี้ขัดกับสํานวนภาษาไทย ฝรั่งใช expect something of somebody (ไมใช from) เพราะคนนั้นไมไดยื่น
ให ไมตองสงมอบให 

• My parents expected too much of me when I was at school - they 
were terribly upset when I failed my exams. (ไมตองเอาเกรดมาสงใหพอแม) 

f การใชรูปตอเนื่อง (progressive) 
กําลังหวังวา หรือ หวังวา ก็เหมือน ๆ กัน 

• We hope / We 're hoping you can come and stay with us soon.  
• We hope / We're hoping to get to Scotland next weekend. 
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• We expect/ We're expecting to hear from Lucy today. 
หามใช ‘กําลังคาดวา’ ใชแค ‘คาดหวัง’ ก็พอ ยกเวนที่มีเวลาเขามาเกี่ยวของ เชน ณ เวลา บาย 3 เมื่อวาน ‘ฉันกําลัง
คาดวา…’ 

• I expect (that) she'll be here soon. (ไมใช I'm expecting (that I . . .) 
• I expect (that) you're wondering what this is all about. (ไมใช I'm 
expecting (that) . . .)  

4 look forward=ต้ังหนารอ 
look forward แปลวา ตั้งหนารอดวยความต่ืนเตนและยินดี 'wait for something with pleasure' 

• He's looking forward to his birthday.  
ท่ีคนไทยผิดประจําคือตองใช look forward to doing ไมใช to do something 

• I look forward to meeting you. (ไมใช . . . to meet you.) 
• I look forward to hearing from you. (ใชบอยในการลงทายจดหมาย จําสูตรนี้ไวใหด)ี 

กําลังต้ังหนารอ กับต้ังหนารอ ไมคอยตางกัน 
• I look forward/I’m looking forward to the day when the children leave 

home. 
� สําหรับ hope และ expect ในการปฏิเสธ, ดูหัวขอ A140 

� สําหรับ not และ so หลัง hope และ expect, ดูหัวขอ C318 

� สําหรับ and หลัง wait, ดูหัวขอ C037  

� สําหรับ 'casual' ในรูปกําลังกระทํา, ดูหัวขอ B035 

� สําหรับ wish, ดูหัวขอ C378 
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C148 experiment และ experience 
experiment แปลวา การทดลอง ท่ีมองเห็นหรือพิสูจนได ใชเปนกริยาก็ได คือ to experiment (with) =แสดง
การทดลอง(เรื่อง) 

• We did an experiment in the chemistry lesson, to see if you could get 
chlorine gas from salt. (ไมใช We did an experience. . .) 

• I'm experimenting with a new perfume.  
นามนับไดของ experience แปลวา เหตุการณเกิดข้ึนมาแลว มักไปกับคําวา have มีรูปกริยา to experience=
เคยประสพ 

• I had a lot of interesting experiences during my year in Africa. (ไมใช I 
made a lot of interesting experiences. . .) 

• Have you ever experienced the feeling that you were going mad ? (ไมใช 
Have you ever experimented the feeling. . . ?)  

นามนับไมไดของ experience แปลวา ประสบการณ 'the knowledge that you get from doing things'. 
• Salesgirl wanted - experience unnecessary. 

C149 explain 
explain something to somebody 

• I explained my problem to her. (ท่ีคนไทยผิดบอยคือ ชอบไปใช I explained her 
my problem.) 

explain to somebody how to do something  
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• Can you explain to me how to get to your house? (ไมใช Can you explain 
me how to . .. ?) 

C150 fairly, quite, rather และ pretty 
1 fairly good =ดีพอใช (เกรดC) 
fairly แปลวา ดีพอใชได แตไมมากอยางที่คาดไว/อยากใหเปน/คาดไว ใชขยาย adjective และ adverb มักใช
เปน fairly nice, fairly clever, ฝรั่งถือวาเปนคําตําหนิมากกวาคําชม เพราะคนที่ตั้งใจทํางานก็คงไมยินดีกับคํา
พวกนี้ ยกเวนคนที่เขาคิดวาตัวเองทําไดหวยแตก ก็จะยินดีมากที่มีคนอุตสาหมาชมวา ดีพอใช 

• 'How was the film?' 'Fairly good. Not the best one I've seen this 
year.'  

• I speak Russian fairly well - enough for everyday purposes. 
2 quite good =ดีอยางทีค่ิด (เกรดB) 
quite good = ดีอยางที่คิด สมกับที่คนอ่ืนเขาชมกัน ก็คือ good  

• 'How was the film?' quite good. You should to see. 
• 'It's quite a difficult book - I had trouble with it.  
• He's lived in St Petersburg, so he speaks Russian quite well.  

quite ขยายกริยา และคํานาม.  
• I quite enjoyed myself at your party. The room was quite a mess. 
� สําหรับ การเรียงลําดับคํา, การใช quite to เม่ือแปลวา 'completely', ดูหัวขอ C293. 

3 rather good=ดีกวาที่คิด(เกรดA) 
rather good=ดีกวาที่คิด/คาดไว ดีกวาปกติ คลายกับ very good 
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• 'How was the film?' 'Rather good - I was surprised.' 
• Maurice speaks Russian rather well. People often think he is Russian. 
• I think I'll put the heating on. It's rather cold. 
• I've had rasher a long day. 

rather ขยายกริยาที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด และยังคํานามไดดวย 
• I rather think we're going to lose. She rather likes gardening. 
• It was rather a disappointment. 
� สําหรับ การเรียงลําดับคํา, การใช rather, ดูหัวขอ C294 

4 pretty good=ดีกวาทีค่ิด(เกรดA) 
pretty ก็เหมือนกับ rather, =ดีกวาที่คิด/คาดไว ดีกวาปกติ แตขยายไดเฉพาะ adjective และ adverb ฟงแลวดู
ไมเปนทางการ 

• 'How's things?' 'pretty good. You OK? She's a pretty nice girl. 
ระวัง ' pretty well แปลวา ‘เกือบ’='almost' ไมไดแปลวา ‘ดีมาก’ 

• I've pretty well finished. (เกือบเสร็จอยูแลว รอหนอย) 
5 ขึ้นกับน้ําเสียงดวย (intonation) 
ระวัง! สําหรับความหมายที่แทจริงคุณตองดูท่ีน้ําเสียงของผูพูดดวย (intonation) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ เร่ืองระดับคําดีมากนอย (expressing degree), ดูหัวขอ A119-A122 

C151 far และ a long way 
1 far ในประโยคคําถามและปฏิเสธ 
ผมพบวาฝรั่งมักใช far ในประโยคคําถามและปฏิเสธ  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• How far did you walk?  
• The youth hostel is not far from here. 

2 a long way ในประโยคบอกเลา 
ในประโยคบอกเลา ฝรั่งมักใชในรูป a long way 

• We walked a long way. (ไมใช We walked far.)  
• The station is a long way from here. (ลื่นหูกวา The station is far from 

here.) 
3 far in affirmative clauses 
ฝรั่งมักใช far ไปกับคําพวก too, enough, as และ so 

• 'Have I gone far enough?' 'A bit too far.'  It's ready as far as I know. 
• 'Any problems?' 'OK so far.' 

far เปน adverb สารพัดประโยชน คือขยายไดหมด แมแต too 
• She's far older than her husband.   
• This bike is by far the best. 
• You're far too young to get married. 

4 เปน adjective หนานาม 
far เปน adjective หนานาม(attributive adjective) แปลวาที่หางไกล ='distant' พบมากในเลานิทาน 

• Long time ago, in a far country, there lived a woman who had seven 
sons. 

much, many และ long (สําหรับเวลา) ใชกับประโยคคําถามและปฏิเสธ (ดูหัวขอ C247 และ C225) 
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C152 farther และ further 
1 ที่ถัดไป (ระยะทาง) 
ฝรั่งใชท้ัง farther และ further แปลวา ท่ีถัดไป (แตผมชอบใช fartherมากวา เพ่ือใหมันตางกัน) 

• Edinburgh is farther/further away than York. 
2 ที่เพิ่มเติม (ขอมูล) 
ฝรั่งใช further แปลวา ท่ีเพิ่มเติม 'additional', 'extra', 'more advanced' (ไมใช farther) 

• For further information, please contact me directly. 
ระวังการออกเสียง เพราะคนไทยทําล้ิน R ไมเปน อาจไปเหมือนกบั father (พอ) ดูการออกเสียงเหลานี้ไดท่ี
ดิกชันนารีของผม 

C153 feel 
feel ใชเปนกริยาธรรมดา ใชแบบ progressive และเปน 'copular verb' (ดูหัวขอ A025), ตามดวย adjective 
หรือ noun complement  
1 ฉันรูสึก : I feel 
โครงสรางคือ I feel good. ไมใช I feel myself good. ลองดูตัวอยาง 

• I feel fine.   Do you feel happy?  Andrew was beginning to feel cold. 
• I always feel sleepy on Mondays. 
• When Louise realised what she had done, she felt a complete idiot. (ชาว
อังกฤษพูดกัน) 

• He always felt inferior when he was with her 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

เมื่อฝรั่งเนนไปที่ความรูสึกในช่ัวขณะนั้น ฝรั่งจะใชในรูปกําลังรูสึก 
• I feel fine. / I'm feeling fine. 
• How do you feel? /How are you feeling? 

2 feel = ‘คิดวา’ 
ฝรั่งใช ผมคิดวา/รูสึกวาคุณเปนฝายถูก ไมใช ผมกําลังรูสึกวาคุณเปนฝายถูก 

• I feel sure you're right. (ไมใช I'm feeling sure. . .) 
• He says he feels doubtful about the new plan.  

หรือใช that-clauses 
• I feel (that) she's making a mistake. 

โครงสราง feel something to be bad/good ในรูปแบบที่เปนทางการ, แตพบไมบอย 
• I felt her to be unfriendly. (ท่ีไดยินบอยคือ: I felt that she was 

unfriendly.) 
แตถามี infinitive, ฝรั่งจะละ to be (กอน adjectives). จึงเปน feel something (good) to 

• I felt it (to be) my duty to call the police. 
• We felt it necessary to call the police. 

3 feel = ‘ทําใหรูสึก’ 
feel แปลวา ใหความรูสึก 'give somebody sensations'  

• The glass felt cold against my lips. 
• My head feels funny. 
• That feels nice! 
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4 feel like; feel as if/though 
feel like = ‘ใหความรูสึกเหมือน’ 

• My legs feel like cotton wool. 
feel as if/though= ‘รูสึกราวกับวา’ 

• Alice felt as if/though she was in a very nice dream. (หรือ Alice felt 
like she was . . .- ดูหัวขอ C052.)  

ระวัง! feel like แปลวา ตองการ ='want', 'would like'. 
• I feel like a drink. Have you got any beer?  

ฝรั่งชอบพูดในโครงสราง feel like by doing something 
• I felt like laughing, but I didn't dare.  

ลองเปรียบเทียบ: 
• I felt like swimming (= I wanted to swim.) 
• I felt like/as if I was swimming. (= It seemed as if I was swimming.) 

5 feel = ‘รูสึกวาม’ี:  
feel = ‘รูสึกวาม’ี='receive physical sensations' มักใชกับกับประสาทสัมผัส 

• I suddenly felt an insect crawling up my leg.  
เมื่อพูดถึง ส่ิงที่รูสึกไดในขณะนั้น หามใชในรูป กําลังรูสึกวามี, โดยฝรั่งใชเปน I can feel (ฉันสามารถรับรูได
วา) 

• I can feel something biting me! 
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6 feel = ‘รูสึกไดเลยนะ’='touch' 
feel = ‘รูสึกไดเลยนะ’='touch' จะใชเปนรูปกําลังก็ได 

• Feel the car seat. It's wet. (รูสึกไดเลยนะวาเบาะเปยก) 
• 'What are you doing?' 'I'm feeling the shirts to see if they're dry.' 

(รูสึกไดเลยนะวาเส้ือท่ีเห็นอยู ไมคอยแหง) 

C154 female และ feminine; male และ masculine 
female (เพศเมีย)และ male (เพศผู) ใชไดกับคน สัตว และพืช 

• A female fox is called a vixen. A male duck is called a drake.  
Feminine(ของสตรี) และ masculine (ของบุรุษ) ใชไดกับคน 

• She has a very masculine laugh. (หัวเราะดังเปนผูชาย) 
• It was a very feminine bathroom. (หองน้ําที่ตกแตงกระจุมกระจิม๋เปนผูหญิง) 

feminine และ masculine ใชเปนช่ือเพศของศัพทในภาษายุโรปบางภาษา เชน 
• The word for 'moon' is feminine in French and masculine in German. 

C155 finally, at last, in the end และ at the end 
1 finally ‘ในที่สุด’ 
ฝรั่งใช finally ในประโยคทายสุดของเรื่องเลา 

• We must increase productivity. We must reduce unemployment. And 
finally, we must compete in world market. 
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ฝรั่งมักใช finally ในลักษณะที่ รอมาต้ังนาน ทายที่สุดก็ได 
(การใชกลางประโยคแบบนี้กับกริยา ดูหัวขอ A050).  

• After putting it off three times, we finally managed to have a holiday 
in Greece. 

• Steve has finally found a job. 
2 at last ‘ในคร้ังหลังสุด’ 
ฝรั่งใช at last แปลวา ในทายที่สุด หลังความพยายามมาหลายคร้ังแลว (หรือเคยเล่ือนมาแลว) 

• James has passed his exams at last. (แสดงวามีการสอบยอยท่ีไมผานมากอนแลว) 
• When at last they found him he was almost dead. (แสดงวาเคยหามาหลายครั้ง
แลว) 

 at last มีภาพของความต่ืนเตน ใชรวมกับเครื่องหมายตกใจ exclamation (Finally cannot be used in this 
way.) 

• At last! Where the hell have you been? 
ระวัง! lastly =‘อยางสุดทายก็คือ’ ใชกับการแนะนําส่ิงที่เปนอันดับสุดทาย ซ่ึงคนละเรื่องกับ at last 

• Firstly, we need to increase profits. Secondly, . . . Thirdly, . . . And 
lastly, we need to cut down administrative expenses. (ไมใช . . . And at 
last we need to cut down. . .) 

3 in the end ‘ในตอนทายสุด’ 
in the end ใชกับส่ิงที่เกิดข้ึนในตอนทายสุด ของการผจญภัย หรือความไมแนนอน 

• We made eight different plans for our holiday, but in the end we went 
to Brighton again. 
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• I left in the middle of the film. Did they get married in the end?  
• The tax man will get you in the end. (สรรพากร คงจับคุณได ในทายที่สุด) 

4 at the end ‘ที่ทาย’ 
at the end ‘ท่ีปลาย ท่ีทาย’ ตรงขามกับ at the beginning เชน ท่ีปลายเดือน ท่ีปลายป(ไมมีภาพของการรอใด 
ๆ ) 

• A declarative sentence usually has a capital letter at the beginning and 
a period/full stop at the end. 

• I wish I was paid at the beginning of the week and not at the end. 
� สําหรับ สํานวนอื่น ๆ ของ end, หาดูไดจาก Loy’s dictionary. 

� สําหรับ กริยาของ end และ finish, ดูหัวขอ C137 

� สําหรับ eventually, ดูหัวขอ C142 

C156 finished 
finished เปนไดท้ังชอง 3 คือ past participle (เชน I've nearly finished) และเปน adjective  
ระหวาง I am finished กับ I have finished. มีความหมายเหมือนกัน แตแบบแรก (be finished) ใหภาพที่
เปนกันเองกวา 

• How soon will you be/have finished, dear?  
• I went to get the car from the garage, but they weren't/hadn't 

finished. 
มีความตางประการเดียวคือ be finished แปลวา 'ready' ได (เชน I'm nearly finished) 

• Hang on - I'm/I've nearly finished. 
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C157 fit และ suit 
ฝรั่งใช fit กับ ขนาด size และรูปราง shape:  

• if your clothes fit you, they are neither too big nor too small. 
• These shoes don't fit me - have you got a larger size? 

ฝรั่งใช suit กับรูปแบบ style และสีสรร colour 
• Red and black are colours that suit me very well. (ไมใช . . . colours that 
fit me very well.) 

• Do you think this style suits me? 
ฝรั่งใช suit กับการจัดการ (arrangement) และสภาพการ (situation) โดยใหความสะดวกสบาย 
(convenient) 

• Tuesday would suit me very well for a meeting. 
� สําหรับ การใชในแงอื่นของคําเหลาน้ี, หาดูไดจาก Loy’s dictionary. 

C158 for: ‘สําหรับ’ 
1 for a thing 
ฝรั่งใช for แปลวา สําหรับ + นามที่เปนวัตถุประสงค 

• We stopped at the pub for a drink. 
• I went to the college for an interview with Professor Taylor. 

หามใช for + กริยาวัตถุประสงค ใหใช to แทน 
• We stopped at the pub to have a drink. (ไมใช . . .for haying a drink.)  
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• I went to the college to see Professor Taylor. (ไมใช . . .for seeing 
Professor Taylor.) 

(ฝรั่งอาจใช for + infinitive เพื่อบอกวัตถุประสงคได ใหดูหัวขอ A076) 

2 for doing something 
for doing something ตอส่ิงที่เปนประธานของประโยค 

• Is that cake for eating or just for looking at? 
• An altimeter is used for measuring height above sea level. 

อะไรที่เปนวัตถุประสงค ฝรั่งถนัดที่จะใช infinitive to มากกวา จึงพูดใหมไดเปน 
• We use altimeters to measure height above sea level. 

3 for doing แปลวา because of 
ฝรั่งใช for doing แปลวา because of + พฤติกรรม  

• They punished the child for lying. 
• He was sent to prison for stealing. 
• We are grateful to you for helping us out.  
• I'm angry with you for waking me up.  

C159 for, in, from และ since (time) 
1 การใช for 
เราใช for เพื่อวัดคาบเวลา 
for + period of time  
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• I once studied the guitar for three years. 
• That house has been empty for six months. 
• We go away for three weeks every summer. 
• My boss will be in Italy for the next ten days. 
• I'm going to Canada for the summer. 

จากอดีตถึงปจจุบัน, ฝรั่งใช present perfect tense (ดูหัวขอ A008 - A010), ไมใช present tense 
• I've known her for a long time. (ไมใช I know her for a long time.) 

present tense เมื่อใชกับ for จะอิงถึงอนาคต ลองเปรียบเทียบ: 
• How long are you here for? (= Until when . . . ?) 
• How long have you been here for? (= Since when . . . ?) 

ฝรั่งอาจละ for ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, โดยเฉพาะกับ How long. . . ? และไมใชกอน all 
• How long have you been waiting (for)? 
• We've been here (for) six weeks. 
• I've had a headache all day. 

2 การใช in ขั้นสูงสุด (US) 
ชาวอเมริกันชอบใชสํานวนพวก เลวรายที่สุดในรอบ10ป ไมเคยปรากฎในรอบ 100ป (แสดงวาเปนที่สุดในรอบ
100ป) ลองสังเกตดู วาเปนลักษณะของขั้นสูงสุด ท้ังส้ิน 

• I haven't seen him for/in months.  
• It was the worst storm for/in ten years. 

3 ความแตกตางของ from กับ since 
from/since + starting point 
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• I'll be here from three o'clock onwards. 
• I work from nine to five.. 
• From now on, I'm going to go running every day. 
• From his earliest childhood beloved music. 
• I've been waiting since six o'clock. 
• I've known her since January. 

since มีภาพจากอดีตและตอเนื่องมาถึงปจจุบัน หรือจบลงในอดีตแลวก็ได คือใชเปน present perfect หรือ 
past perfect tense สวน from คือคําที่ตรงขามกับ until (til) ลองเปรียบเทียบ: 

• I've been working since six o'clock, and I'm getting tired. (ไมใช I've 
been working from six o'clock. . .) 

• I had been working since six o'clock, and I was getting tired. 
• The shop was open from eight in the morning, but the boss didn't 

arrive till ten. (ไมใช The shop was open since eight. . .) 
• I'll be at home from Tuesday morning. (ไมใช . . . since Tuesday morning) 

มีการใช from กับ present perfect, ในแง 'เลวตั้งแตเริ่มตนจะดี' 
• She's been like that from her childhood. (หรือ . . . since her childhood.) 
• From the moment they were married, they've quarrelled. 
• From the dawn of civilisation, people have made war. 

สําหรับ from. . . to… และ from. . . until…, ดูหัวขอ C358. 
4 ความแตกตางของ for กับ since 
for และ since ตางใชใน perfect tenses (ดูหัวขอ A008.6). แตมีภาพที่ไมเหมือนกัน ลองเปรียบเทียบ: 
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• I've known her for three days. (ไมใช . . . since three days.)  
• She's been working here for a long time. (ไมใช . . . since a long time.) 
• I've known her since Tuesday.  
• She's been working here since July. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ tenses กับ since, ดูหัวขอ C313 

� สําหรับ since ในความหมายที่วา 'as' หรือ 'because', ดูหัวขอ C050 

C160 forget และ leave 
แปลวาลืมไดท้ังคู แตตางกันที่ 
ฝรั่งใช forget เมื่อลืมของไว ไมรูไปวางไวท่ีไหน 

• Oh damn! I've forgotten my umbrella. 
และใช leave เมื่อลืมไว รูวามันอยูท่ีไหน ดังนั้นจึงมักมีสถานที่ลืมไวดวย 

• Oh damn! I've left my umbrella at home. (ไมใช I've forgotten my 
umbrella at home.) 

� สําหรับ forget to do และ forget doing, ดูหัวขอ A067.1. 

C161 fun และ funny 
fun แปลวา (ความ)สนุก เปนนามนับไมได มักใชแทนสิ่งหรือคนที่สนุก สวน funny แปลวา ท่ีสนุก ท่ีนาขํา เปน 
adjective, เพื่อบอกวาส่ิงนั้นทําใหหัวเราะได ลองเปรียบเทียบ: 

• The party was fun, wasn't it? (ไมใช The party was funny.) 
• Canoeing can be a lot of fun. 
• Why are you wearing that funny hat? 
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 ระวัง! funny อาจแปลวา ท่ีแปลก ๆ 'strange', หรือบา ๆ บอ ๆ 'peculiar' 
• 'Celia' s got a funny way of talking.'  
• 'Do you mean funny ha-ha or funny peculiar?' 

ในภาษาไมเปนทางการ ชาวอเมริกันอาจ fun เปน adjective 
• That was a real fun party. 

C162 get 
get เปนคําที่ถูกนําไปใชในสํานวนมากที่สุดตัวหนึ่ง และความหมายขึ้นกับคําแวดลอม แตโดยศัพทแลวแปลวา มา
เปน='come to be' 

1 get something 
get something แปลวา “ไดรับ” 'receive', 'fetch', 'obtain', 'catch' 

• I got a letter from Lucy this morning 
• Can you come and get me from the station when I arrive? 
• If l listen to loud music I get a headache. 
• If you get a number 6 bus, it stops right outside our house. 

get มักตามดวยกรรมสองตัว (กรรมสองตัว ดูหัวขอ A023) 
• Let me get you a drink. 

หรือ อาจมีความหมายเชิงนามธรรม เชาน 
• I didn't get the joke. (='understand') 
• I'll get you for this, you bastard. (= 'punish, make suffer') 

Could I get. . . ? มักเปนการทํางานดวยตนเอง ไมไดไปส่ังใครใหทําให ลองเปรียบเทียบ: 
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• Could I have a coffee? (= Please bring me one.) 
• Could I get a coffee? (= Could I make/buy myself one?) 

get to be . . หมายถึง 'become' (ดูขอยอยท่ี 6) 
• Wayne's getting to be a lovely kid. (ไมใช Wayne's getting a lovely kid.) 

2 get + adjective 
get + adjective แปลวา 'become' 

• As you get old, your memory gets worse.  
• My feet are getting cold. 

get something + adjective แปลวา ‘ทําใหกลายเปน’ 'make something/somebody become' 
• I can't get my hands warm.  
• We must get the house clean before Mother arrives. 
• It's time to get the kids ready for school. 
� สําหรับ go + adjective (go green, go blind), และ ความแตกตางระหวาง get, go, become, turn ดูหัวขอ C104 

3 get + preposition 
get up/away/out หรือ preposition จะมีภาพของการเคลื่อนไหว (สําหรับความแตกตางระหวาง get และgo, 
ดูหัวขอ C163) 

• I often get up at five o'clock.  
• I went to see him, but he told me to get out.  
• Would you mind getting off my foot?  

สํานวนที่เก่ียวกับ get มักมีภาพของ สิ่งที่แตกตาง  
• get to a place (= arrive at. . .);  
• get over something (= recover from);  
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• get on with somebody. 
และมีภาพที่ ไปยายส่ิง ๆ นั้น 'make somebody/ something move'. 

• You can't get him out of the bathroom in the morning 
• Would you mind getting your papers off my desk? 
• Have you ever tried to get toothpaste back into the tube? 
• The car's OK- it gets me from A to B. 

4 get done 
get + past participle, มีภาพของส่ิงที่ตองทําหรือทําดวยตนเอง ไดแก get washed, get dressed, get lost, 
get crowned, get engaged/married/divorced 

• You've got five minutes to get dressed. 
• She's getting married in June. 

get + past participle เปนการใชแบบถูกกระทํา (passive), เชนเดียวกับ be + past participle 
• My watch got broken while I was playing with the children. 
• He got caught by the police d riving at 120 mph. 
• I never get invited to parties. 

ฝรั่งมักไมใชโครงสรางนี้ กับการกระทํากับของใหญโต หรือผานมานานมากแลว 
• Our house was built in 1827. (ไมใช Our house got built in 1827.) 
• Parliament was opened on Thursday. (ไมใช Parliament got opened. . .) 

5 get something done 
get something + past participle แปลวา ทําใหสําเร็จลุลวง 'finish doing something' และมีความหมายใน
เชิงถูกกระทําดวย 
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• It will take me another hour to get the washing done. 
• After you've got the children dressed, can you make the beds?  

อีกความหมายหนึ่งแปลวา มอบใหคนอ่ืนทํา 'arrange for something to be done by somebody else' 
• I must get my hair cut. (บังเอิญชอง 3 ของ cut ก็คือ cut เหมือนกัน) 
• You should/ought to get your watch repaired. 

ฝรั่งก็ใชส่ิงที่เกิดกับตนเอง หรือ 'experience'.  
• We got our roof blown of/in storm last week.  
• I got my car stolen twice last year. 
� สําหรับการใชงาน have ในโครงสรางแบบน้ี, ดูหัวขอ C175 

6 get. . .ing; get + infinitive 
get . . . ing หมายถึง เริ่มทํา='start . . .ing', ไดแก get moving, get going 

• We'd better get moving - it's late. 
• Don't get him talking about his illnesses. 
• Once we got the heater going the car started to warm up. 

get + infinitive, แปลวา จัดใหไดทํา 'manage', 'have an opportunity’ หรือ ‘be allowed' 
• We didn't get to see her - she was too busy. 
• When do I get to see your new baby? 

ยังมีความหมายในเชิง พัฒนาการดวย 
• He's nice when you get to know him. 
• You'll get to speak English more easily as time goes by. 
• Wayne's getting to be a lovely kid. 

แปลวา ใหคนอ่ืนทําให 'make somebody/something do something’ มักใชกับส่ิงที่ไมยุงยาก 
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• I can't get that child to go to bed.  
• Get Penny to help us if you can. 
• See if you can get the car to start. 
� สําหรับ โครงสรางคลายกันน้ีของ have + object + verb form, ดูหัวขอ C175 

7 got กับ gotten  
ในภาษาอเมริกัน past participle (เด็กไทยเรียกกริยาชอง 3) ของ get คือ gotten, ยกเวนในประโยค have got 
เพราะวาคนอเมริกันไมรูวาตนกาํลังใชกริยาชองไหนอยู เลยมั่วไปเปนแบบอังกฤษบาง แบบตนเองบาง (ดูหัวขอ 
C174) 

C163 get และ go (movement) 
go แปลวา ไป, สวน get แปลวา ไปถึง ลองเปรียบเทียบ: 

• I go to work by car and Lucy goes by train. 
• I usually get there first. 
• I went to a meeting in Bristol yesterday. 
• I got to the meeting at about eight o'clock. 

ถาหนทางลําบาก อาจไมใชไปแบบปกติวิสัย ฝรั่งชอบใช get ไปถึง แทน go ไป แบบธรรมดา 
• It wasn't easy to get through the crowd.  
• I don't know how we're going to get over the river.  
• Can you tell me how to get to the police station? 
� สําหรับ การใชในแงอื่นของ get, ดูหัวขอ C162 

� สําหรับ get และ go ในความหมายที่วา 'become', ดูหัวขอ C104 
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C164 go/come for a . . . 
ฝรั่งชอบพูดวา go/come for a drink ไดแก 

• go/come for a walk /run /swim /ride /drive /sail /drink 
ระวัง! เขามี go for a bath /shower, go for a pee /piss /crap /shit (ใหดูคําตองหามจากหัวขอ B040) 
โครงสรางนี้ ใชกับการกระทําบางอยางเทานั้น  

• Come for a ski with us. 
• I'm going for a read. 
� สําหรับ โครงสรางอื่น ๆ ท่ีคํานามแทนกริยาได, ดูหัวขอ B047. 

C165 go/come . . . ing 
1 go...ing 
ฝรั่งชอบใช go + …ing เชน.  

• Let's go climbing next weekend.  
• Did you go dancing last Saturday?  

ท่ีพบบอยคือ:  
• go: climbing, dancing, fishing, hunting, riding, sailing, shooting, shopping, 

skating, skiing, swimming, walking (สําคัญมาก ควรทอง และนึกภาพไปดวยเพ่ือใหจําได) 
2 come...ing 
come . . . ing ก็ใชเหมือนกันกับ go…ing สวนความแตกตางระหวาง come กับ go, ดูหัวขอ C108 

• Come swimming with us tomorrow. 
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3 การใช preposition หลัง go 
ระวัง! เมื่อใช go/come ตองใช preposition ของสถานที่, ไมใช preposition ของทิศทาง 

• I went in the river. (ไมใช I went swimming to the river.) 
• She went shopping at Harrods. (ไมใช . . . to Harrods.) 
• It's dangerous to go skating on the lake (ไมใช.. to the lake) 
� สําหรับ go for something, ดูหัวขอ C164 

C166 be gone 
gone มักใชเหมือนเปน adjective (เพราะอยูหลัง be) เพื่อส่ือวา ส่ิง ๆ นั้นจากเราไปแลว (ภาษาเด็ก ๆ ก็คือ no 
more)  

• She's been gone for three hours - what do you think she's doing? 
• You can go out shopping, but don't be gone too long. 
• When I came back, my car was gone. 
• Is the butter all gone? 
� สําหรับ be กับ finished, ดูหัวขอ C156. 

� สําหรับ been ใชเปน past participle ของ go หรือ come, ดูหัวขอ  C069 

C167 had better 
1 had better=should 
ฝรั่งใช had better ในการใหคําแนะนาํแกผูอ่ืน และพรรคพวกเดียวกัน (มีภาพที่เปน ผูรูบอกผูไมรู) 

• You'd better turn that music down before your Dad gets angry. 
• It's seven o'clock. I'd better nut the meat in the oven. 
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การใช had better อาจไมสุภาพ ถาไปใชกับคนระดับเดียวกัน ลองเปรียบเทียบ: 
• Could you help me, if you've got time? (ขอรอง) 
• You'd better help me. If you don't, there'll be trouble. (ส่ังลูกนอง) 

had better แปลวา ควรอยางยิ่ง (ไมใชควรธรรมดาแบบ should หรือ ought) ลองเปรียบเทียบ: 
• 'I really should to go and see Fred one of these days.'  
• Well, you'd better do it, soon - he's leaving for South Africa at the 

end of the month.' 
ระวัง! had better ไมใชกับส่ิงที่เปนการแนะนํา (recommended) คนไทยชอบเขาใจจุดนี้ผิด ผมสันนิฐานวา 
เขาไปคิดวา had better เหมือนกับ would be better than another idea ซ่ึงถาเปนการแนะนําฝรั่งเขาใช 
would be good to 

• ’It would be good to …, ไมใช ‘It would be better to…’ 

2 form 
had better สามารถอางถึง อนาคตอันใกลก็ได แมวารูป ดูเหมือนจะเปนอดีตก็ตาม หามใช have better เด็ดขาด 
และ had better ตองตามดวย infinitive without to 

• It's late-you had better hurry up. (ไมใช...you have butter.. . .และไมใช 
you had better hurrying / to hurry…) 

ใน British English, เขาใช better had เพื่อเนน เชน  
• 'I promise I'll pay you back.' 'You better had.' 

ในการปฏิเสธ เขาใช had better not + infinitive  
• You'd better not wake me up when you come in. 

ไมเห็นมีฝรั่งคนไหนพูดวา You hadn't better wake me . . .ซ่ึงก็ไมผิด แตไมมีใครพูดกัน  
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แตฝรั่งกลับมีการถามวา Hadn't . . . better . . . ? 
• Hadn't we better tell him the truth? 

มีการใช had better เปนคําตอบส้ัน ๆ เชน:  
• 'Shall I put my clothes away?' 'You'd better!'  
• 'He says he won't tell anybody. "He'd better not. ' 

ในภาษาพูด ฝรั่งชอบละ had เปนเหตุให เวลาเขียน ฝรั่งไรการศึกษาเขาใจวา ไมมี had เหมือนพูด (ก็ผิดนะซิ)  
• “You better go now. I better try again later.” (ละ had ในการพูด) 

C168 half 
1 half (of) 
คุณจะใช half หรือ half of + the thing โดยไมตองมี article นําหนา half 

• She spends half (of) her time travelling (ไมใช She spends a/the half. . .) 
• I gave him half (of) cheese pie to keep him quiet.  

เมื่อ half (of) ตามดวยนามพหูพจน, กริยาตองใชพหูพจน 
• Half (of) my friends live abroad. (ไมใช Half of my friends lives. . .)  

ถาพูดถึง ครึ่งหนึ่งของปริมาณ หามใส of 
• I live half a mile from here. (ไมใช . . . half of a mile. . .) 
• How much is half a loaf of bread? (ไมใช . . . half of a loaf . . .)  

ถาพูดถึง pronoun ตองใช half of + pronoun 
• 'Did you like the books?' f 'he only read half of them.' 
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• Half of us are free on Tuesdays, and the other half on Thursdays. 
2 half โดยไมมคีํานามตอทาย 
คุณอาจเห็นการใช half โดยละคํานาม ในฐานเขาใจ 

• I've bought some chocolate. You can have half. (ไมใช . . . You can have 
the half. ) 

3 the half 
ถาเจาะจง วาครึ่งไหน ตองใช the half 

• Would you like the big half or the small half ? 
• I didn't like the second half of the film. 

4 half a และ a half 
โดยปกติ ตองใช half an hour, ยกเวน เมื่อมีคํานามเปนเครื่องมือตวงวัด จะใช a half bottle 

• Could I have half a pound of grapes? (หรือ . . . a half pound . . .)  
• We usually say a half bottle to refer to a half-sized bottle of wine or 

spirits. 
5 one and a half 
ระวัง! คําวา one and a half เปนพหูพจน เพราะเกิน 1 มาต้ัง 0.5 แนะ ลองเปรียบเทียบ: 

• I've been waiting for one and a half hours. (ไมใช . . . one and a half 
hour.) 

แตจะพูดแบบเอกพจนก็ได เปน 
• I've been waiting for an hour and a half 
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� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวน และการนับ, ดูหัวขอ B053 

� สําหรับ half two (= 'half past two'), ดูหัวขอ B059 

C169 happen 
happen + infinitive แปลวา มีโอกาส หรือบังเอิญ 

• If you happen to see Joan, ask her to phone me. 
• One day I happened to get talking to a woman on a train, and she 

turned out to be a cousin of my mother's. 
ในประโยคที่ปกติใช if (ถามีโอกาส ถาบังเอิญ) ฝรั่งอาจเนนโดยใช should happen แบบนี ้

• Let me know if you should happen to need any help. 

C170 hardly, scarcely และ no sooner 
มักใชกับ past perfect tense เพื่อส่ือวา จะมีอะไรติดตามมาเร็ว ๆ นี้  
ระวัง! โครงสรางตอไปนี้ใหดี: แปลวา นอยครั้ง….เมื่อ/กอนที…่. 

• ... hardly... when/ before... 
• ... scarcely. .. when/before. 
• . . . no sooner. . . than . . . 
• I had hardly/scarcely closed my eyes when the phone rang. 
• She was hardly/scarcely inside the house before the kids started 

screaming 
• I had no sooner closed the door than somebody knocked. 
• We no sooner sat down in the train than I felt sick.  

ในภาษาเขียน ฝรั่งใช inverted word order คือนํากริยาชวย มาไวหนาประธาน ขอสอบTOEFL ชอบมาก 
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(คําอธิบาย ดูหัวขอ A030) 
• Hardly had I closed my eyes when I began to imagine the most 

fantastic shapes. 
• No sooner had she agreed to marry him than she started to have 

terrible doubts. 
• No sooner did Steve start going out with Tracy than she fell in love 

with Jasper. 
� สําหรับความแตกตางของ hard และ hardly, ดูหัวขอ A049.  

� สําหรับ hardly, any ดูหัวขอ C027.3 

� สําหรับการใชงาน past perfect tense, ดูหัวขอ A011. 

C171 have (1): หนาที่ 
ฝรั่งมีการใช have ในรูปแบบตาง ๆ ไดแกหลายแบบวิธี บทนี้ ใหอานแบบผาน ๆ เพ่ือทบทวน ความคิด 
รายละเอียดใหดูจากบทถัด ๆ ไป: 
a ใชเปน auxiliary verb 

•  Have you heard about Peter and Corinne? 
b เมื่อแปลวา ‘มี something’ . 

• They have three cars. 
• Have you got any brothers or sisters? 
• Do you often have headaches? 

c เมื่อแปลวา ‘มี action’ 
• I'm going to have a bath. 
• We are having a party next weekend. 
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d เมื่อแปลวา ‘จําตอง’ (เหมือน must) 
• I had to work last Saturday. 

e เมื่อแปลวา ‘มี causing action’ 
• He soon had everybody laughing. 
• I must have my shoes repaired. 
• We had our car stolen last week. 
� สําหรับ การรวบคํา (I've, haven't etc), ดูหัวขอ A062.  

� สําหรับ รูปแบบการออกเสยีงเนน, ดูหัวขอ B011.  

� สําหรับ had better + infinitive, ดหูัวขอ C167 

C172 have (2): กริยาชวย 
have + past participle 

1 รูปกริยา perfect 
past participle (กริยาชอง 3) ตองมี have เปน verbชวย 

• You've heard about Peter and Corinne? (present perfect: ดูหัวขอ
A008-A010) 

• I realized that I had met him before. (past perfect: ดูหัวขอ A011) 
• We'll have been living here for two years next Sunday. (future 

perfect: ดูหัวขอ A017) 
• I'd like to have lived in the eighteenth center . (perfect infinitive: ดู
หัวขอ A071) 
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• Having been there before, he knew what to expect. (perfect participle: 
ดูหัวขอ A085.1) 

2 ประโยคคําถามและปฏิเสธ 
เหมือน verbชวย ตัวอื่น ๆ , ถามี have เปนverbชวยแลว ไมตองมี do 

• Have you heard the news? (ไมใช Do you have heard . . . ?)  
• I haven't seen them. (ไมใช I don't have seen them.) 

3 แบบตอเนื่อง 
หามเอา verbชวย have ไปใชแบบตอเนื่อง เพราะภาพมันขัดแยงกัน  

• I haven't seen her anywhere. (ไมใช I'm not having seen her anywhere.) 
� สําหรับ การรวบคํา, ดูหัวขอ A062 

� สําหรับ การออกเสยีงไมเนน, ดูหัวขอ B011 

C173 have (3): ‘มี action’ 
1 have แปลวา ‘มีการกระทํา’ 
ฝรั่งชอบใช have + object เมื่อพูดถึง action และ experience, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ 

• Let's have a drink.  
• I'm going to have a bath. 
• I'll have a think and let you know what I decide. 
• Have a good time. 

have ตามไดท้ัง ‘eat', 'drink', 'enjoy', 'experience' และอื่น ๆ คําแปลจึงข้ึนกับคําที่คํามา: 
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• have breakfast / lunch / supper / dinner / tea / coffee / a drink / a 
meal 

• have a bath / a wash / a shave / a shower 
• have a rest / a lie-down / a sleep / a dream 
• have a good time / a bad day / a nice evening / a day off / a holiday 
• have a good journey If light / trip etc 
• have a talk / a chat / a word with somebody / a conversation / a 

disagreement / a row / a quarrel / a fight 
• have a swim / a walk / a ride / a dance / a game of tennis etc 
• have a try / a go 
• have a look 
• have a baby (= 'give birth') 
• have difficulty / trouble (in) . . . ing 
• have an accident / an operation / a nervous breakdown  
• คนอเมริกันใช take a bath/shower/rest/swim/walk 

have แปลวา 'receive' ก็ได เชน  
• I've had a phone call from Sue. 

และ won't have แปลวา won't allow เชน  
• I won't have her boyfriend in my house. 

2 กริยาชวยของ have 
กริยาชวยของ have ท่ีแปลวา ‘ม’ี คือ do และ verb be และหามใช got  

• Did you have a good holiday? (ไมใช Had you a good holiday?) 
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• 'What are you doing?' 'I'm having a bath.' 
และหามรวบคํา เพราะเปนกริยาแท 

• I have lunch at 12.30 most days. (ไมใช I've lunch...) 
� สําหรับ โครงสรางที่ใชคํานาม เม่ือพูดเก่ียวกับ action, ดูหัวขอ B047 

C174 have (4): ‘มี something’ =‘got’ 
1 ความหมาย 
ฝรั่งชอบใช have เมื่อพูดถึง สถานะของคน 

• Her father has a flat in Westminster.  
• They hardly have enough money to live on.  
• Have you any brothers or sisters?  
• The Prime Minister has a bad cold. 
•  My grand mother didn't have a very nice personality.  
• The house has got a wonderful atmosphere.  

ฝรั่งอาจใช have เมื่อพูดถึง สถานะของบาน 
• She has a houseful of children this weekend. 
• I think we have mice. 

2 ทําไม ฝร่ังพูดวา have got? 
ฝรั่งชอบใช have got แปลวา ‘ม’ี เพื่อเนน โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ลองดูตัวอยาง 

• I've got a new boyfriend. (ลื่นหูกวา I have a new boyfriend.)  
• Has your sister got a car? หรือ Does your sister have a car? (ลื่นหูกวา Has 

your sister a car.?)  
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• I haven't got your keys. (ลื่นหูกวา I haven't your keys.)  
• The school does not have adequate sports facilities. (ลื่นหูกวา The 

school has not adequate sports facilities.) 
3 วิธีใช have got 
คําวา have got คุณอาจมองวา have เปนกริยาชวย และ got เปนกริยาแท ก็ได 
ระวัง! have got แปลวา มี เหมือนกับ have เปน present tense ของ have, ไมใช present perfect ของ get 
และอยาใช have got ในประโยคคําถามและปฏิเสธ 

• I've got a new car. 
• My mother's got two sisters. 
• Have you got a headache? 
• It's a nice flat, but it hasn't got a proper bathroom. 
• I’ve got an appointment with Mr Lewis at ten o'clock. 

หามใช have got ในคําตอบส้ัน ๆ หรือ tags 
• 'Have you got a light?' 'No, I haven't.' 
• Anne's got a bike, hasn't she? 

ระวัง ฝรั่งไมใช have got ใน past tense 
• I had flu last week. (ไมใช I had got flu. . .) 
• Did you have good teachers when you were at school? 

หามใช to have got, had got และ having got : 
• หามพูดวา to have got a headache หรือ having got a brother 

แตมีรูป must have got 
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• She must have got a new boyfriend. 
4 ม…ีอีกแลว, ม…ีบอย 
ฝรั่งไมใช have got กับ ส่ิงที่มีซํ้า ลองเปรียบเทียบ: 

• I've got toothache. 
• I often have toothache. 
• Have you got time to go to London this weekend? 

ในประโยคคําถาม และปฏิเสธ เขาใช do + have 
• Do you ever have time to go to London?  
• Sorry, I haven't got any beer. 
• We don't usually have beer in the house. 

5 แบบที่หามใช 
หามใชแบบกําลังไดรับ 

• I have (got) a headache. (ไมใช I am havings headache.)  
ใน British English, สามารถใส contraction กอนหนาคํานามได (จะมี determiner เชน a/an, some, any, 
no, every ดวยก็ได) 

• I've got a problem. 
• We've some tickets for the opera, if you're interested. (GB) 
• I've no idea. (GB) 
• She's every chance of a gold medal (GB) 

6 ระหวาง British กับAmerican 
เรื่องนี้ถาใชแบบอเมริกันจะไมคอยสับสน เพราะทําตามตรรกที่ควรจะเปน แมแตชาวอังกฤษอเง ก็เริ่มยอมรับเรื่อง
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นี้ของอเมริกันมากขึ้น จุดสําคัญคือถา have แปลวา “ม”ี (ไมควรเปนกริยาชวย) ชาวอังกฤษมองวา เปนกริยาชวย
ได (โดยเฉพาะภาษาคนแก) 
แตชาวอังกฤษเองก็นิยมใช do + have แบบอเมริกัน ในการสื่อพฤติกรรม ลองดูตัวอยาง (GB): 

• Do you often have meetings? 
• Have you got a meeting today? 

สวนชาวอเมริกัน ใช do + have กับทุกเรื่อง ลองดูตัวอยาง (US): 
• Do you often have meetings? 
• Do you have a meeting today? หรือ Have you got a meeting today? 

นอกจากนี้ ชาวอังกฤษสมัยใหมซ่ึงไดรับอิทธิพลจาก American ก็มีการใช do + have เพิ่มขึ้น เอาไปใชกวางข้ึน 
• Do you have time to go to the beach this weekend? (US / modern GB) 

ในคําถามสั้น ๆ และการปฏิเสธ ชาวอเมริกัน นิยมใส do สวนชาวอังกฤษไมใส คือถา have แปลวา “ม”ี (ไมควร
เปนกริยาชวย) ควรใสกริยาชวย do ชาวอังกฤษมองวา เปนกริยาชวยไดอยูแลว ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you an appointment? (formal GB only) 
• Do you have an appointment? (US / GB) 
• Birmingham has not the charm of York or Edinburgh. (formal GB only) 
• Birmingham does not have the charm . . . (US / GB)  

ชาวอังกฤษรวบ have ท่ีแปลวา ‘ม’ี เปน ‘ve ได ชาวอเมริกันไมยอมรับในจุดนี้ (อยารวบเสียงดีกวา) ลอง
เปรียบเทียบ: 

• We've a swimming pool in the village. (GB only) 
• We have / We've got a swimming pool . . . (US / GB)  

ในภาษาอเมริกันขางถนน เขาละ ’ve (have)เลย แตไมละ ’s (has) กอนหนา got 
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• I ('ve) got a problem and she’s got a problem also. 
คนอเมริกันอาจใช do แทน got โดยเฉพาะเมื่อ ตอบแบบสั้น ๆ หรือในรูป tag 

• 'I've got a new apartment.' 'You do?' 
• I don't think we've got Any choice, do we? 

C175 have (5): + object + verb form 
have + object + infinitive (without to) 
have + object + verb-ing  
have + object + past participle 

1 have + object + infinitive /- ing 
have แปลวา 'experience' ซ่ึงมีภาพที่ไมคอยเปนทางการนัก 

• I had a very strange thing happen to me when I was fourteen. 
• We had a gipsy come to the door yesterday. 

สําหรับส่ิงที่กําลังเกิด ใช verb-ing 
• It's lovely to have children playing in the garden again. 
• I looked up and found we had water dripping through the ceiling. 

คําแปลอีกอยางหนึ่งของ have คือ 'ใหใครทําอะไรบางอยางให' 
• He had us laughing all through the meal. 
• We'll soon have your car going. 

ในภาษาอเมริกัน เมื่อพูดถึงคําขอใหส่ัง หรือคําส่ัง 
• I'm ready to see Mr Smith. Have him come in, please.  
• The manager had everybody fill out a form.  

I won't have + object + v-ing แปลวา 'I won't allow . . .  
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• I won't have you telling me what to do. (ฉันไมยอมใหเธอมาเที่ยวบอกวาฉันควรทํา
อะไร) 

2 have + object + past participle 
โครงสรางนี้ใชพูดเพื่อ มอบงานใหคนอื่นทํา และมีความหมายในเชิงถูกกระทําดวย 

• I must have my watch repaired. (= I want my watch to be repaired.) 
• If you don't get out of my house I'll have you arrested. 

คําแปลอีกอยางหนึ่งของ have คือ 'experience' และก็มีความหมายเชิงถูกกระทําดวยเชนกัน 
• We had our roof blown off in the storm. 
• King Charles I had his head cut off. 

I won't have + object + past participle. . . (= 'I won't allow . . .') 
• I won't have my house turned into a hotel. 
� สําหรับ โครงสรางที่คลายกันน้ีของ get, ดูหัวขอ C162.5 

C176 have (6): have (got) to 
1 แปลวา ‘จําตอง’ 
have (got) + infinitive คลายกับ must (สําหรับความแตกตาง ดูหัวขอ C251) 

• Sorry, I've got to go now. 
• Do you often have to travel on business? 

have (got) + infinitive ใชงานเหมือน must 
• I don't believe you. You have (got) to be joking.  
• Only five o'clock! It's got to be later than that! 
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2 ไวยากรณ 
ในประโยคคําถามและปฏิเสธ แตงประโยคไดสองแบบ คือ  
ถามองวา have to เปน verbแท ตองใส do 

• When do you have to be back? 
ถามองวา have เปน verbชวย (got เปน verbแท) ไมตองใส do 

• When have you (got) to be back? 
กับส่ิงที่ทําซํ้า หามใช have got to (เคยบอกไวแลว) 

• I usually have to get to work at eight. (ไมใช l’ve usually got to . . .)  
ถาทําตอเนื่องในเวลาส้ัน ๆ  

• I'm having to work very hard at the moment. 
� สําหรับ รายละเอียดของการใช do-forms และ got-forms ของ have, ดูหัวขอ C174 

3 future obligation 
เมื่อพูดถึงอนาคต, ถาไมใชกฎเกณฑใหม ฝรั่งใช have (got) to; ถาจะเปนกฎเกณฑใหม ฝรั่งใช will have to 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I've got to get up early tomorrow - we're going to Devon. 
• One day everybody will have to get permission to buy a car. 

will have to ใชบอกวาตองการทําอะไร แตนุมนวลกวาใช must (การใช must ดูหัวขอ C251) 
• You can borrow my car, but you’ll have to bring it back before ten. 
� สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ การใชคําท่ีดูนุมนวล, ดูหัวขอ B035. 

4 gotta 
ชาวอเมริกันพูด gotta แปลวา got to 
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• I gotta call home. 
• A man's gotta do what a man's gotta do. 

C177 hear และ listen (to) 
1 hear: ไดยิน(เสียง) 
hear หมายถึง ไดยิน ในแงเสียงเขาหู คุณไดยินภาษาอินเดีย แตฟงไมออก 

• Suddenly I heard a strange noise. (ไมใช Suddenly I listened to a 
strange noise.) 

• Can you hear me? 
2 listen (to): ฟง(เสียง) 
listen (to) หมายถึง นอกจากไดยินแลว ตองคิดดวยวามันเปนเสียงอะไร มีความหมายอยางไร ไพเพราะแคไหน 
ลองเปรียบเทียบ: 

• I heard them talking in the next room, but I didn't really listen to 
what they were saying 

• 'Listen very carefully, please.' 'Could you speak a bit louder?  
• I can't hear you very well.' 
• I didn't hear the phone because I was listening to the radio. 

3 ไป ‘ฟง’ มาแลว: ใช hear 
เมื่อพูดถึง การฟงงานแสดง ในอดีตที่ผานมาแลว ฝรั่งและคนไทย ใช ‘ฟง’= ‘hear’ ลองเปรียบเทียบ: 

• When she arrived, I was listening to a record of Brendel playing 
Beethoven. {ไมใช … I was hearing…) 
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• I once heard Brendel play all the Beethoven concertos. (ไมใช I ones 
listened to Brcndel play. . .) 

• I wish I had more time to listen to the radio. (ไมใช . . . to hear the 
radio.) 

• Did you hear/listen to the news yesterday? 
4 หามใช ‘กําลังไดยิน’  
ฝรั่งไมพูดวา “ฉันกําลังไดยิน” ชาวอเมริกันนิยมพูดวา “ฉันไดยิน” ชาวอังกฤษอาจพูดวา “ฉันสามารถไดยิน” 

• I can hear somebody coming. (ไมใช I am hearing. . .) 

5 listen กับ listen to 
ถามีกรรม ก็ใส to ลองเปรียบเทียบ: 

• Listen! (ไมใช Listen to!) 
• Listen to me! (ไมใช Listen me!) 
� ความแตกตางท่ีคลายกันน้ี คือระหวาง see, look (at) และ watch. ดูหัวขอ C303 

� สําหรับ hear + object + infinitive / -ing, ดูหัวขอ C178 

C178 hear, see + object + verb form 
1 object + infinitive/ V-ing 
hear, see, watch, notice + object + infinitive (without to)  
hear, see, watch, notice + object + v-ing 

• I heard him go down the stairs. 
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• I heard him going down the stairs. (ไมใช I heard him went down the 
stairs.) 

ฝรั่งใช infinitive (กริยาชอง1) เพื่อจะบอกวาเขาไดฟงหรือเห็น มาแลวท้ังชุด และฝรั่งอาจใช v-ing เพื่อส่ือวา
กําลังไดยินหรือเห็นอยู ลองเปรียบเทียบ: 

• I saw her cross the road. (= As I looked, she crossed it from one side 
to the other.) 

• I saw her crossing the road. (= As I looked, she was crossing it – 
ขณะนั้นอยูกลางถนนแลว) 

• I once heard him give a talk on Japanese politics. 
• As I walked past his room I heard him talking on the phone. 
• Watch me jump over the stream. 
• I like to watch people walking in the street. 
• I heard the bomb explode. (ไมใช I heard the bomb exploding) 
• I saw the book Iying on the table. (ไมใช I saw the book lie. . .)  

อะไรที่ทําซํ้าหลายครั้ง ฝรั่งอาจพูดวา กําลัง 
• I saw her throwing stones at the other children. (มีภาพสอใหเห็นวา หลอนปา
กอนหินใสหลายครั้ง) 

หลัง can see/hear ตองตามดวย v-ing เทานั้น 
• I could see John getting on the bus. (ไมใช I could see John get. . .)  

หลังรูปแบบถูกกระทําของ hear หรือ see ตองใชinfinitive with to 
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• He was never heard to say 'thank you' in his life. (ไมใช He was never 
heard say. . .) 

• Justice must not only be done; it must be seen to be done. 
• She was seen walking away from the accident.  

(รูปถูกกระทําของ watch และ notice ไมตองมี to แบบนี้ แบบที่อธิบายมาแลวตอนตน) 
2 หามใช ’s กับ V-ing 
หามใช ‘s กับ V-ing (-ing verb) 

• I saw Mary crossing the road. (ไมใช I saw Mary’s crossing the road.) 

3 object + past participle 
มีความหมายในแง ถูกกระทํา 

• I heard my name repeated several times. (= My name was repeated.) 
• Have you ever seen a television thrown through a window? (thrown=v3
ของ throw, เคยเห็นทีวีถูกโยนออกทางหนาตางไหม) 

กําลังถูกกระทํา คือ being + past participle 
• As I watched the tree being cut down . . . 
• I woke up to hear the bedroom door being opened slowly. 

4 look at 
look at + object + v-ing (-ing verb)  
ในภาษาอเมริกัน look at + object + infinitive 

• Look at him eating! 
• Look at him eat! (US) 
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� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ กริยาท่ีตามไดทั้ง infinitives และ v-ing (-ing verb), ดูหัวขอ A067 

� สําหรับความแตกตางของ hear และ listen, ดูหัวขอ C177 

� สําหรับ see, look และ watch, ดูหัวขอ C303 

C179 hear, see กับ that-clause 
เพื่อบอกขาวที่ไดยินมา ฝรั่งใช present-tense เชน I hear (that) . . . และ I see (that) . . .  

• I hear (that) Alice is expecting a baby. 
• I see (that) the police are going on strike. 

เมื่อตองการเช็คความเขาใจ ฝรั่งจะใช understand และ gather 
• 'l understand you're moving to a new job.' 'Yes, that's right.' 
• 'I gather you didn't like the party.' 'What makes you say that?' 
� สําหรับ กรณีท่ีละ that ได, ดูหัวขอ A125 

C180 help 
ฝรั่งใช help someone to do something 

• Can you help me to find my ring? (ไมใช Can you help me finding my ring 
• Thank you so much for helping us to repair the car. 

ชาวอังกฤษอาจละ to 
• Can you help me find my ring? Help me get him to bed. 

help + infinitive โดยไมมีกรรมก็ได 
• Would you like to help wash up? 
� สําหรับ สํานวน can‘t help . . .doing ดูหัวขอ C101 
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C181 here และ there 
here แปลวา ‘ท่ีนี’่ สวน there แปลวา ‘ท่ีนั่น’ เชน  

• Don 't stay there in the corner by yourself. Come over here and talk to 
us.  

• (on the telephone) 'Hello, is Tom there?' 'No, I'm sorry, he's not 
here.' (ไมใช . . . he s not there.) 

• (in a letter) I hope you're enjoying yourself over there in the sun. But 
I wish you were here with me. 

ระวัง! here และ there ใชเปนคํานามไมได ตองไปใช this place, that place แทน เชน 
• This place is terrible. หรือ It is terrible here. ไมใช Here is terrible. 
• Did you like that place? ไมใช Did you like there? 
� ความแตกตางระหวาง come และ go (ดูหัวขอ C108) และ bring และ take (ดูหัวขอ C087) 

� สําหรับ here's และ there's + นามพหูพจน, ดูหัวขอ B009.4 

� สําหรับ inverted word order หลัง here และ there, ดูหัวขอ A002.6 

� สําหรับ here you are, ดูหัวขอ B034.18 

C182 high และ tall 
ท้ังสองคํานี้สรางความสับสนใหคนตางชาติมาก เพราะมีแตในภาษาอังกฤษที่แบงคําวา สูง เปนสองคํา 
1 tall แปลวา สูง 
เวลาฝรั่งพูดวา tall เขามีภาพของส่ิงที่มัน ต้ังตรง ไมไดวางราบ คือ มีระยะด่ิงมากกวาระยะราบ (ลมได) เชน คน, 
ตนไม, อาคาร, ปลองไฟ, เสาไฟฟา อาจจะใชกบั โรงงาน, แกวน้ํา ก็ได ถาเขาเห็นภาพวามันสูง 
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• How tall are you? (ไมใช How high are you? เพราะเขาหมายถึงความสูง ตอนที่คุณยืน
ตรง) 

• There are some beautiful tall trees at the end of our garden. 
• I'd like something cool to drink in a tall glass. 

ของอื่น ๆ ท่ีนึกหนาตาไมออก ใช high 
• Mount Elbruz is the highest mountain in Europe. 
• The garden's got very high walls. 

2 การวัด 
ฝรั่งใช tall กับคน หมายถึงสวนสูง (ระยะดิ่งจากเทาถึงหัว) , แตอาจใช high กับ ส่ิงของ ลองเปรียบเทียบ: 

• I'm six feet tall. 
• That tree is about eighty feet high/tall. 

3 ระยะจากพืน้ดิน 
เมื่อพูดถึงระยะจากพื้นดิน ฝรั่งใช high, ไมใช tall,  
เด็กยืนบนเกาอี้อาจ higher กวาพอก็ได ท้ัง ๆ ท่ีพอ taller กวา 

• That shelf is too high for me to reach. 
• The clouds are very high today. 

4 สวนของรางกาย 
สวนของรางกาย ใช long หามใช tall เชนขายาว ไมใชขาสูง 

• Alex has got beautiful long legs. (ไมใช . . . tall legs.) 
� สําหรับ big, great และ large, ดูหัวขอ C080 
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C183 holiday และ holidays 
ใน British English, นามพหูพจน holidays ใชกับ 'big holiday' ของรอบป นอกนั้นใชเปนนามเอกพจน 
holiday ลองเปรียบเทียบ: 

• Where are you going for your summer holiday(s)? 
• We get five days' Christmas holiday this year. (ผูพูดรูสึกวาหยุดนอย) 
• Next Monday is a public holiday. 

ชาวอังกฤษใช on กับแบบเอกพจน คือ on holiday แตไมใชกับแบบพหูพจน คือหามใชวา on holidays 
• I met Marianne on holiday in Norway. (ไมใช . . . on/in holidays . . .) 

ชาวอเมริกันนิยมใชคําวา vacation (ใน British English, vacation แปลวา ปดเทอม) สวน holiday ใน ภาษา
อเมริกัน แปลวา วันฉลอง (a day of publicly observed celebration เชน Thanksgiving), ไมวาจะทํางาน
หรือไมก็ตาม 

C184 home บาน 
1 article และ preposition 
‘อยูบาน’ ฝรั่งใชแค at home หามไปใส article  

• Is anybody at home? (ไมใช . . . at the home?) 
ชาวอเมริกันชอบละ at เปน  

• Is anybody home? 
home (without to) ใชเปน adverb บอกวา ขยายคําวา go ดังนั้น home จึงไมใชคํานาม ไมตองไปใส to ให
มัน 
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• I think I'll go home. (ไมใช...go to home) 
ฝรั่งอาจใช at และ possessive (’s) ละคําวา home ได 

• We had a great evening at Philip's. 
• Ring/Call up and see if Peter is at the Smiths' could you?  

ฝรั่งไมละวา mine, yours แทน my home, your home ถาไมไดพูดถึงมากอน 
• Come round to my place for a drink. (ไมใช ... to mine...) 

2 house กับ home 
house เปนคํากลาง ๆ หมายถึงอาคารที่สรางไวใหคนอยู home แปลวาบาน (มีความอบอุนอยู) ลองเปรียบเทียบ: 

• There are some horrible new houses in our village. 
• I lived therefor six years, but I never really felt it was my home. 

C185 hope 
1 present tense 
เมื่อฝรั่งพูดวา I hope เขาชอบใช present tense แทน future tense ท้ัง ๆ ท่ีหวังในเรื่องอนาคต 

• I hope she likes (= will like) the flowers.. 
• I hope the bus comes soon. 
� สําหรับ การใชลักษณะเดียวกันของ bet, ดูหัวขอ C077 

2 ประโยคปฏิเสธ 
ฝรั่งไมพูดวา ฉันไมไดหวังวา เขาจะ…. แตพูดวา ฉันหวังวา เขาจะไม…  

• I hope she doesn't wake up. (ไมใช I don't hope she wades up. ) 
� สําหรับ การใชคําคลาย ๆ กันแบบน้ี ไดแก think, believe ดูหัวขอ A140 
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3 ใช past tenses ทําใหสุภาพ 
ฝรั่งใช I was hoping. . . to เพื่อทําใหสุภาพ 

• I was hoping you could lend me some money. 
I had hoped . . . เมื่อพูดถึงความหวังที่ไมเปนจริง 

• I had hoped that Jennifer would become a doctor, but she wasn't good 
enough at science. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การใช past tenses ในแงทําใหดูสุภาพ, ดูหัวขอ B042 

� สําหรับ l hope so/not, ดูหัวขอ C318 

� สําหรับความแตกตางระหวาง hope, expect, wait และ fool forward, ดูหัวขอ C147 

C186 hopefully 
hopefully แปลวา 'full of hope', 'hoping'.  

• She sat there waiting hopefully for the phone to ring  
อีกคําแปลหนึ่ง คือ 'it is to be hoped that’ หรือ ‘I hope'. คนอเมริกันชอบพูด คนอังกฤษก็เอาตาม คือใชเริ่ม
ประโยค 

• Hopefully, inflation will soon be under control.  
• Hopefully I'm not disturbing you? (บอกกึ่งถาม) 

C187 how 
1 การใช และลําดับ 
how ในคําถามแปลวา อยางไร  
how ในประโยคบอกเลา แปลวา ทําไดอยางไร 
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• How did you do it?  
• Tell me how you did it.  
• I know how he did it.  

ฝรั่งใช how แสดงความประหลาดใจ (exclamation) โดยใช verb หลังประธาน แบบประโยคบอกเลา ลอง
เปรียบเทียบ แบบถามกับ แบบประหลาดใจ:  

• How cold is it? 
• How cold it is! 
• How do you like my hair? 
• How I love weekends! (ไมใช How do l love weekends!) - How have you 

been? 
• How you've grown! (ไมใช How have you grown!)  

ประโยคแสดงความประหลาดใจ ฝรั่งอาจใส adjective หรือ adverb หลัง how เชน 
• How beautiful the trees are! (ไมใช How the trees are beautiful!) 
• How well she plays! (ไมใช How she plays well!) 
� สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองหมายตกใจ (exclamations), ดูหัวขอ B016 

� สําหรับความแตกตางของ how และ what like, ดูหัวขอ C188 

2 ‘เหมือนกับ’ ใช as, like,  
‘เหมือนกับ’ ฝรั่งใช as, like (ดูหัวขอ C222) หรือ the way (ดูหัวขอยอยถัดไป), ไมใช how 

• Hold it in both hands, as / like / the way Mom/Mummy does. (ไมใช ... 
how Mom does.) 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

3 how, what และ why 
ผมเห็นหลายคนสับสนเรื่องนี้มาก นี่คือตัวอยางที่ชัดเจน คือตางกันอยางไร 

• How do you know? (ไมใช Why do you know?) 
• What do you call this? (ไมใช How do you call this?) 
• What's that school called ? (ไมใช How is that school called ?) 
• What do you think? (ไมใช How do you think?) 
• What? What did you say? (ไมใช How? How did you say,?) 
• Why should I think that? (ไมใช How should I think that?)  

ในการถามแบบขอความเห็น ฝรั่งใชไดท้ังสองแบบ ท้ัง What about. . . ? และ How about. . . ? 
• What/How about eating out this evening? 

เวลาเราเกือบลืมจะพูดวา “แลวอันนี้ละ?” ฝรั่งเขาใช What about . . . ? 
• What about the kids? Who's going to look after them?  

ในประโยคแสดงความประหลาดใจ,  
what + วลีนาม  
how + adjective(โดยไมมีคํานาม) / adverb / verb phrase 

• What a marvellous house!  
• How marvellous! 
• How you've changed! 

4 คําถาม How …? 
มักเปนการถามเกี่ยวกับ ขนาด ปริมาณ เชน 
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• How much do yon weigh?  
• How far is your house? 
• How many people were there?  
• How often do you come to New York? 
• How old are your parents? 

ระวัง! เวลาฝรั่งจะถามวา อันไหน ครั้งที่เทาไร เขาพูดวา which one? 
• 'It's our wedding anniversary.' 'Congratulations. Which one?' (ครั้งที่
เทาไร) 

5 ประโยคทีม่ี how-clause 
ฝรั่งอาจใช how-clause เปนกรรม ของกริยาจําพวก ask, tell, wonder หรือ know, ซ่ึงเปน indirect 
question 

• Don't ask me how the journey was. 
• Tell us how you did it. 
• I wonder how animals talk to each other. 
• Does anybody know how big the universe is?  

how-clauses ทําหนาที่เปน subjects, complement หรือ adverbial ได, โดยเฉพาะแบบไมเปนทางการ 
• How you divide up the money is your business. 
• This is how much I've done since this morning. 
• Son, spend your money how you like, only don't buy yourself anything 

that eats. 
ฝรั่งมักชอบละ preposition หนา how-clauses ในฐานที่เขาใจ แตไมใชกับทุกกรณี 

• Have you got any idea (of) how she got away? 
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• I'm worried about how we're going to pay for the car. (ละแลวไมเขาใจแน) 
• Let's look (at) how the sales figures are going. 

6 the way 
ฝรั่งอาจใช the way แทน how ได แตไมใชพรอมกันแน 

• Have you ever watched the way cats wash each other? (ไมใช . . . the 
way how cats wash. . .) 

• The way you organize the work is for you to decide. (ไมใช The way hew 
you organs. . .) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ the way, ดูหัวขอ C365 

� สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช preposition กอน conjunction, ดูหัวขอ A096 

� สําหรับ infinitive หลัง how, ดูหัวขอ A083 

� สําหรับ how หลัง learn, ดูหัวขอ C213 

C188 how และ what . . . like? 
1 ใชถาม ความเปลี่ยนแปลง 
ฝรั่งใช how เพื่อถามส่ิงที่เปลี่ยนแปลง เชน อารมณ สุขภาพ แตเขาจะใช what. . . like? เพื่อถามส่ิงที่ไมเปล่ียน
เชน บุคลิก หนาตา ลองเปรียบเทียบ:  

• 'How's Ron?' 'He's very well.' 
• 'What's Ron like? "He's quiet and a bit shy.' (ไมใช 'How's Ron ?'. . .)  
• 'How does she look today?' 'Tired.' 
• 'What does your sister look like?' 'Short and dark, pretty, very 

cheerful looking.' 
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2 ใชถาม ความรูสึก 
ฝรั่งชอบใช how ถามความรูสึกตอส่ิงที่ไดรับ  

• 'How was the film?' 'Very good.'  
• How's your steak?  
• How's the new job? 

ในกรณีเชนนี้ คุณจะใช, what. .. like? ก็ได 

C189 if (1): ทบทวน 
1 if แปลวา ‘ถา’ จะจริงหรือไมก็ได 
if แปลวา “ถา” จะจริงหรือไมก็ได 

• Ask John if he's staying tonight. (He may or may not be staying.)  
• If I see Annie I'll give her your love. (I may or may not see Annie.) 

2 ใช if แสดงเงือ่นไง 
ใช if แสดงเงื่อนไง เพื่อจะทําหรือจะไมทํา บางอยาง 

• If you get here before eight, we can catch the early train. 
• Oil floats if you pour it on water.  

มักมีคําพวก would/should ซ่ึงเรียกวา 'conditional' 

3 if... then… ถา…แลว… 
 if. . . then ถา…แลว…ใชเพ่ือเนนวา มนัขึ้นกับอีกส่ิงหนึ่ง (ระวัง! ฝรั่งไมมีการใช if. . . so… ถา… ดังนั้น…)  
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• If she can't come to us, then we'll have to go and see her. (ไมใช . . . so 
we'll have to go and see her.) 

4 if แสดงความสงสัย ทาทาย 
if แปลวา ถา…เปนจริงแลว มันนาจะเปนอยางนี้ แสดงวา มันไมเปนจริง (นาสงสัย) 

• If you were in Boston, why didn't you come and see us? (สงสัยวาไมไดอยูท่ี 
Boston) 

• If it will help, I'll lend you some money. (สงสัยวาจะไมชวยจริง) 
5 tense 
โดยปกติประโยคหลัง if ก็ใช tense เดียวกัน ยกเวนจะสื่อวา unlikely, imaginary หรือ untrue (ดูหัวขอ 
C191) 

• If l married you, we would both be unhappy. (ใช past tense เมื่อพูดถึง 
imaginary future) 

6 เงื่อนไงม ี3 แบบ  
ครูมักแบงประโยคเงื่อนไงที่มี if เปน 3 แบบ คือ  
'แบบที่ 1' first conditionals 

if + present  will + infinitive 
If we play tennis  I'll win. 

'แบบที่ 2' second conditionals 
if + past  would + infinitive 

If we played tennis. I would win 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

'แบบที่ 3' third conditionals 
if + past perfect  would have + verb ชอง 3 

If we had played tennis. I would have won. 
แมวาการแบงแบบนี้ใชอธิบายไดก็ตาม แตในความเปนจริง มันมีอะไรที่มากกวานีเ้ยอะ โดยเฉพาะเมื่อพจิารณา
เรื่อง tense จะไปเจอทางตัน ท่ีครูพวกนี้อธิบายไมได ผมอยากใหคุณแบงเปนสองแบบ ดังนี้ 
(1)แบบทั่วไป คือใชกับ tense ธรรมดา (ท่ีตําราทั่วไปเรียกวา แบบที1่) 
(2)แบบพิเศษ คือใชกับ tense พิเศษ (ท่ีตําราทั่วไปจัดใหเปน แบบที่สอง และสาม) (อานตอในบทถัดไป) 

� สําหรับ if ใน indirect speech, ดูหัวขอ A137.6 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ would/should, ดูหัวขอ C312  

� สําหรับความแตกตางของ if และ when, ดูหัวขอ C367  

� สําหรับความแตกตางของ if not และ unless, ดูหัวขอ C357 

� สําหรับความแตกตางของ if และ in case, ดูหัวขอ C201 

C190 if (2): แบบท่ัวไป 
1 มาจาก 2ประโยค 
คิดซะวามันมาจาก 2 ประโยค โดยมี if เปน conjunction แคนี้เราก็ใช tense ตามปกติ ไมตองไปแกอะไร 
เหมือนเอาประโยคมาเชื่อมดวย conjunction ธรรมดา  
present tense ก็ใชกับประโยคปจจุบัน past tense ก็ใชกับอดีต ตามปกติ 

• If you want to learn a musical instrument, you have to practice. 
• If you didn't do much maths at school, you'll find economics difficult 

to understand. 
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• If that was Mary, why didn't she stop and say hello? 
คุณจะเห็นวาไมเห็นมีปญหาอะไรเลย เอาประโยคมาตอกันธรรมดา ทีนี้คุณกลับไปถามครูคนที่สอนแบบเกา วา 
ประโยคตัวอยางที่2 และ3 ของผม อยูในเง่ือนไงไหน? ครูพวกนั้นคงตองอธิบายกันนาน ท้ัง ๆ ท่ีผมอธิบายแค เอา
สองประโยคมาตอกัน โดยมี if เปน conjunction 

2 ใช present tense กับอนาคต 
ฝรั่งใช present tense เมื่อพูดถึงอนาคต (มักใชหลัง conjunction -ดูหัวขอ A029) 

• If I have enough time tomorrow, I'll come and see you. (ไมใช If I will 
have enough time. . .) 

• I'll glue her your love if I see her. (ไมใช . . . if I will see her.) 
• If it's fine tomorrow, I'm going to paint the windows. 
� สําหรับ will ในเง่ือนไง, ดูหัวขอถัดไป และ หัวขอC192.1 

� สําหรับ if + will ในคําบอกเลา (I don't know if I'll be here tomorrow), ดูหัวขอ A137 

3 if.. . will/would 
ฝรั่งใช if + will ในการขอแบบสุภาพ, ในที่นี้ will จึงไมไดแปลวา ‘จะ’ แตแปลวา ‘เต็มใจ’='are willing to' 

• If you will come this way, I'll take you to the manager's office. 
• If your mother will fill in this form, I'll have her luggage taken up to 

her room. 
ฝรั่งใช if + would เพื่อใหดูสุภาพมากขึ้นไปอีก 

• If you would come this way . . .  
• Wait over there, if you would. 
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• We would appreciate it if you would be so kind as to let us have your 
cheque/check by return. 

Stressed will can also be used after if เมื่อ it expresses the idea of insistence.  
• If you will get drunk every night, it's not surprising you feel ill. (= If 

you insist on getting drunk . . .) 
� สําหรับประโยคอยาง If it will make you happy, I'll stop smoking, ดูหัวขอ C192.1 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําใหประโยคนุมนวลดวย would และการใช past form, ดูหัวขอ B035 

4 position of if-clause 
ถาพูด if-clause ขึ้นตน ตองมี comma ลองเปรียบเทียบ:  

• If you eat too much, you get fat.  
• You get fat if you eat too much. 
� สําหรับ if not และ unless, ดูหัวขอ C357 

� สําหรับ if และ whether ใน indirect speech, ดูหัวขอ C370 

� สําหรับการใชงาน special tenses กับ if ดูหัวขอ C191-C192 

� สําหรับ some และ any กับ if ดูหัวขอ C324.5 

C191 if (3): แบบพิเศษ 
1 สถานการณที่ไมจริง 
ฝรั่งใช tenses พิเศษ เมื่อเขาสมมุติสถานการณท่ีไมจริง ไดแก เหตุการณท่ีอาจไมเกิด, ไมเกิด ในกรณีนี้ใหคิดซะ
วา ฝรั่งเขาใช would และ past tense เพื่อใหภาษามันดูนุมนวลข้ึน 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การทําใหประโยคดูนุมนวลขึ้น, ดูหัวขอ B035. 
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2 ส่ิงที่ไมจริง 
เมื่อพูดถึง สิ่งที่ไมจริง ไมวาในปจจุบันหรืออนาคตก็ตาม ใน if-clause ฝรั่งใช past tense (แมวาจะมี
ความหมายเปน ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม), และตามดวย would + infinitive (กริยา ชอง1) 

• If I knew her name, I would tell you. (ไมใช If I know. . .ไมใช If I would 
know. . .และไมใช . . . I will tell you.) 

• She would be perfectly happy if she had a car. 
• What would you do if you lost your job?  

ฝรั่งอาจใชโครงสรางแบบนี้ เปนคําขอรอง เพ่ือใหดูเปนการเรียกรอง หรือเพ่ือใหดูสุภาพมาก ๆ  
• It would be nice if you helped me a bit with the housework. 
• Would it be all right if I came round about seven tomorrow? 

3 would, should กับ 'd 
ชาวอังกฤษอาจไมใช would แตชอบใช should โดยเฉพาะเมื่อตามหลัง I หรือ we (ดูหัวขอ C312) 

• If I knew her name, I should tell you. 
• If we had a map we should be able to get out of here.  

ฝรั่งใช 'd เปน การรวบเสียง (ดูหัวขอ A062). 
• I'd get up earlier if there was a good reason to. 
� สําหรับ I should . . . ในความหมายที่วา 'I advise you to . . .', ดูหัวขอ C195.2 

� สําหรับ would in the if-clause, ดูหัวขอ C192.8 

� สําหรับ should in the if-clause, ดูหัวขอ C192.2 

4 if I were 
ใน if-clause ฝรั่งชอบใช were แทน was เพื่อเนน วาเปนไปไมได และถือวาถูกหลักไวยากรณดวย (นัก
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ไวยากรณเรียกลักษณะนี้วา 'subjunctive' รายละเอียด ดูหัวขอ A156) 
• If I were rich, I would spend all my time travelling. 
• If my nose were a little shorter I'd be quite pretty. 

ระวัง!หามใช were แทน would be ในการขอรองแบบสุภาพ (ดูหัวขอ C190.3) 
• We should be grateful if you would be so kind as to let us have your 

cheque as soon as possible. (ไมใช . . . if you were so kind . . .) 
� สําหรับ the expression If l were you . . ., ดูหัวขอ C195. 

5 เม่ือไรจะใช tense แบบพิเศษ 
ในประโยคแบบเงื่อนไง ระหวาง if I come กับ if I came ไมใชตางกันที่เวลา มันเปนไดท้ังปจจุบันและอนาคต 
เพียงแต past tense บอกเราวา เปนไปไดนอย หรือ เปนไปไมได ลองเปรียบเทียบ:  

• If I become President, I'll . . . (พูดแบบผูลงสมัครชิงตําแหนง) 
• If I became President, I'd . . . (พูดโดยเด็กนักเรียน) 
• If I win this race, I'll . . . (พูดโดยนักแขงที่มีคะแนนนํา) 
• If I won this race, I'd . . . (พูดโดยนักแขงที่มีคะแนนรั้งทาย)  
• Will it be all right if I bring a friend tonight? (ตรงไปตรงมา แบบเด็ก ๆ พูดกับ
พอแม) 

• Would it be all right if I brought a friend tonight? (แบบผูใหญพูดกับผูอวุโส) 

6 ส่ิงที่ไมจริง ในอดีต 
เมื่อพูดถึงอดีต ท่ีผานไปแลว (ไมมีทางไปแกไขไดแลว) ใน if-clause ฝรั่งใช past perfect tense (had + 
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past participle / กริยา ชอง3), ตามดวย would have + past participle 
• If you had asked me, I would have told you. (ไมใช If you would have 
asked me. .., ไมใช If you asked me...และไมใช… I had told you) 

• If you had worked harder, you would have passed your exam. 
• I'd have been in bad trouble if Jane hadn't helped me. 

7 ส่ิงที่ไมจริงในปจจุบนั กับความเปนไปไดในอนาคต 
ส่ิงที่ไมจริงในปจจุบัน กับส่ิงที่เปนไปไดในอนาคต ฝรั่งใช past perfect tense (had + past participle / 
กริยา ชอง3) ตามดวย would have + past participle เชนกัน 

• If my mother had been alive, she would have been 80 next year. (หรือ 
If my mother were alive, she would be . . .) 

• It would have been nice to go to Australia this winter, but there's no 
way we can do it. (หรือ It would be nice...) 

• If my mother hadn't knocked my father off his bicycle thirty years 
ago, I wouldn't have been here now. (หรือ . . . I wouldn't be here now.) 

8 could กับ might 
ในเง่ือนไงที่ไมจริง, ฝรั่งอาจใช could แปลวา 'would be able to' และ might แปลวา 'would perhaps’ หรือ 
‘would possibly' 

• If I had another $500, I could buy a car. 
• If you asked me nicely, I might get you a drink. 

could have . . . และ might have . . . มักใชกับประโยคในอดีต 
• If he'd run a bit faster, he could have won. 
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• If I hadn't been so tired, I might have realized what was happening 
� สําหรับ กรณีอื่น ๆ ที่ใช past tense กับความหมายปจจบุันและอนาคต, ดูหัวขอ A032 

� สําหรับ if only, ดูหัวขอ C196 

� สําหรับ if so และ if not, ดูหัวขอ C192.12 

C192 if (4): ของคนมีการศึกษา 
1 อนาคตใน if-clause 
อยางที่ผมบอกไวกอนหนา ปกติ if-clause ท่ีเปนเง่ือนไงในอนาคต ฝรั่งใช present tense (ดูหัวขอ A029) 

• I'll phone you if I have time. (ไมใช . . . if I will have time.)  
• I'll give you $100 if you stop smoking (Stopping smoking เปนเง่ือนไง ท่ีตองมา
กอน การให$100) 

แตฝรั่งใช if . . . will เมื่อพูดถึงสภาพการ (เมื่อ if แปลวา 'ถามันจะชวย… แลวจะทํา…' -ดูหัวขอ C189.4) ลอง
เปรียบเทียบประโยคกอนหนากับประโยคนี้: 

• I'll give you $100 if it'll help you to go on holiday. (help คือผลตามมาของ 
การให$100) 

� สําหรับ if…will ที่ไมใชอนาคต, ดูหัวขอ C190.3 

2 if. . . should; if . . . happen to 
ฝรั่งมีโครงสรางที่ใชบอยมากคือ “ถาคุณสามารถทํา…ได ก็ทํา…ดวย” และใช could หรือ should ก็ได แต
ไมใช would 

• If you could/should run into Peter, tell him he owes me a letter. 
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“ถาคุณมีโอกาสทํา… ก็ชวยทํา…ดวย” ฝรั่งใช If . . . happen to… ลองดูตัวอยาง 
• If you happen to pass a supermarket, perhaps you could get some 

eggs. 
อาจมี should และ happen ดวยกันก็ได เพ่ือใหน้ําเสียงดูเปนการเกรงใจแบบผูดี มีการศึกษา 

• If you should happen to finish early, give me a call/ring. 
ฝรั่งไมใช would ในโครงสรางตอไปนี้ 

• If he should be late, we'll have to start without him. (ไมใช . . . we'd 
have to start without him.) 

3 if . . . was to 
ฝรั่งที่มีการศึกษา เมื่อพูดถึงเหตุการณอนาคตที่เปนแคจินตนาการ เขาอาจเปลี่ยนจาก past simple เปน 
was/were to 

• If the boss was/were to come in now, we'd be in real trouble. (= If the 
boss came. . .) 

• What would we do if I was/were to lose my job? 
หรือใชเพ่ือใหดูสุภาพ 

• If you were to move your chair a bit. We could all sit down. 
เขาไมใชในกรณีบอกเลาปกติ 

• If I knew her name I would tell you. (ไมใช If I were to know her name) 
� สําหรับความแตกตางระหวาง was และ were หลัง if, ดูหัวขอ C191.4 

4 Without ของคนมีการศึกษา 
ฝรั่งที่มีการศึกษาอาจใช if it was not for แทน Without แปลวา ‘ถาไมม’ี 
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• If it wasn't/weren't for his wife's money he'd never be a director. 
(=Without his wife’s money…) 

• If it wasn't/weren't for the children, we wouldn't have anything. 
เมื่อพูดถึงอดีต ฝรั่งใช If it had not been for…แทน Without แปลวา ‘ถาไมม’ี  

• If it hadn’t been for your help, I don’t know what I’d have done. 
ฝรั่งอาจใช But for แปลวา= Without และใชไดท้ังปจจุบันและอดีตคือ= 'if it were not for’ หรือ ‘if it had 
not been for' 

• But for your help, I don’t know what I’d have dome. 
5 การละ if : ในภาษาพูด 
ฝรั่งอาจละ if เมื่อใชข้ึนตนประโยค, โดยเฉพาะเมื่อผูพูดเนนวาตองเปนอยางนั้นจริง ๆ  

• You want to get in, you pay like everybody else. (= If you want . . .) 
• You touch me again, I’ll kick your teeth in. 

6 การละ if : ใน inversion 
ในภาษาทางการมาก ๆ ฝรั่งจะละ if พรอมกับยาย verbชวย มาไวหนาประธาน (การสลับแบบนี้นักไวยากรณ
เรียกวา invertion) พบบอยกับ verbชวย พวก were had และ should 

• Were she my daughter, . . . (= If she were my daughter. . .) 
• Had I realized what you intended, . . . (= If I had realized. 
• Should You change your mind, . . . (= If You should change. . .) 

แตไมตองยาย not 
• Had we not changed our reservations. we should all have been killed in 

the Crash. (ไมใช Hadn’t we changed…) 
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� สําหรับ การใชในแงอื่นของ inverted word order, ดูหัวขอ A030-A031 

7 การใช not แบบพิเศษ 
ฝรั่งอาจใช not เพื่อแนะนําในสิ่งที่ตนก็ไมแนใจ แตมันเปนไปได 

• I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary. (=I wonder if 
we should ask…) 

• I wouldn’t be surprised if she didn’t get married soon. (= . . . if she got 
married soon.) 

� สําหรับ รายละเอียดของ double negative, ดูหัวขอ A142 

8 would…และ would… 
ชาวอเมริกันชอบใชแบบนี้ ถือวาถูกตอง แตไมเปนทางการ 

• It would be better if they would tell everybody in advance. 
• How would we feel if this would happen to our family? 
� สําหรับ I would be grateful if you would . . . etc. ดูหัวขอ C190.3 

9 'd have…และ 'd have… 
ในภาษาที่ไมเปนทางการ, if-clauses ของเหตุการณในอดีต ฝรั่งอาจใช 'd have ซ่ึงไมคอยจะถูกตองเทาไร แต
ฝรั่งที่มีการศึกษาก็ใชกัน 

• If I'd have known, I'd have told you. 
• It would have been funny if she'd have recognized him.  

ฝรั่งอาจเนนโดยใชรูปแบบเต็มของ 'd have คือเปนไปไดท้ัง had have หรือ would have 
• I didn't know. But if I had’ve known . . . 
• We would never have met if he hadn't have crashed into my car. 
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• If you wouldn't have phoned her we'd never have found out what was 
happening. 

10 การละ subject + be 
แมจะเปนรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งอาจละ subject + be หลัง if 

• If in doubt, ask for help. (= If you are in doubt. . .) 
• If about to go on a long journey, try to have a good night's sleep. 
� สําหรับ รายละเอียดของ elliptical structure (โครงสรางที่ขี้เกียจพูด), ดูหัวขอ B062,B067 

11 if any 
ระวัง! ฝรั่งอาจใช if กอน non-assertive words (ดูหัวขอ A100) เชน any, anything, ever และ not 
if any = if there is any 

• There is little if any good evidence for flying saucers. (= There is little 
evidence, if there is any at all, . . .) 

• I'm not angry. If anything, I feel a little surprised. 
• He seldom if ever travels abroad. 
• Usually, if not always, we write 'cannot' as one word. 

12 if so กับ if not  
ฝรั่งอาจใช if so และ if not แทนประโยคที่ซํ้ากอนหนา 

• Are you free this evening? If so, let's go out for a meal. (= . . . If you 
are free . . .) 

• I might see you tomorrow. If not, then it'll be Saturday. (=.. . If I 
don't see you tomorrow.. .) 
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13 ใหเหตุผลดวย if 
ฝรั่งใช if-clause ในการใหเหตุผล ในกรณีท่ีคิดวามีคนสงสัย เชน 

• If I'm a bit sleepy, it's because I was up all night. 
14 if แปลวา 'I'm saying this in case' 
ก็เหมือนคนไทย ฝรั่งอาจยอ 'I'm saying this in case . . .' (ฉันพูดถึงในกรณีท่ี) เหลือแค if (ถา) 

• There's some steak in the fridge if you're hungry. 
• If you want to go home, Anne's got your car keys. 

C193 if (5): คําอื่นท่ีมีความหมายเดียวกัน 
คําอื่นที่มีความหมายเดียวกันกับ if ท่ีพบบอยคือ ถาพูดถึง สิ่งที่อาจเกิด ฝรั่งใช imagine (that), suppose 
(that), supposing (that), และ ภายใตเง่ือนไงที่วา ฝรั่งใช providing (that), provided (that), as/so long 
as, on condition (that)  

• Imagine we could all fly. Wouldn't that be fun!  
• Supposing you fell in love with your boss, what would you do?  
• You can borrow my bike providing/provided you bring it back.  
• I'll give you the day off on condition that you work on Saturday 

morning.  
• You're welcome to stay with us as/so long as you share the expenses. 
� สําหรับ คําแนะนํากับ suppose, supposing และ what if, ดูหัวขอ C335 

� สําหรับ omission of that, ดูหัวขอ A125 

� สําหรับ whether. . . or, ดูหัวขอ C369 

� สําหรับ when และ if ดูหัวขอ C367 
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C194 if (6): แปลวา 'although' 
ในรูปแบบที่เปนทางการ,ฝรั่งอาจใช if แทน although ในโครงสราง if + adjective (ไมมี verb) แตมีภาพใน
เชิงที่ไมคอยสําคัญ เหมือนกับ although 

• His style, if simple, is pleasant to read. 
• The profits, if a little lower than last year's, are still extremely 

healthy.  
ฝรั่งใชโครงสรางแบบเดียวกันนี้กับ may. . . but (ดูหัวขอ C240) 

• His style may be simple, but it is pleasant to read. 
� สําหรับ even if/though, ดูหัวขอ C141.4 

C195 if I were you 
1 คําแนะนํา 
ฝรั่งชอบใช If I were you . . . เพื่อใหคําแนะนํา (ปกติ I was ไมใช I were แตฝรั่งใช If I were you เพื่อเนน 
เพราะคําวา were ฟงดูหนักแนนกวา was) 

• If I were you, I'd get that car serviced.  
• I shouldn't worry if I were you.  

ใช If I was you . . .ก็ถูก แตเหมือนคนไมคอยมีการศึกษา พูด ถาเปนสมัยกอนทศวรรษ 1970s ถือวาผิด (ดู
หัวขอ C191.4) 
2 I should ... 
แทนที่ฝรั่งจะใช If I were you, เขาอาจใชแค I should . . . เพื่อใหคําแนะนํา (คนอเมริกันชอบใช I would . . . 
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• I should get that car serviced. I shouldn't worry.  
ในกรณีนี,้ I should มีความหมายใกลเคียงกับ you should 

C196 if only 
ฝรั่งอาจใช If only . . . ! แทน I wish . . . (ดูหัวขอ C378), เพื่อเนน และ if only มักอยูเด่ียว ๆ โดยไมมี main 
clause ฝรั่งใช tense เดียวกันหลัง if only. . ! เชนเดียวกับหลัง I wish (ปรารถนาสิ่งที่เปนไปไมได) 
a ใช past เมื่อพูดถึงปจจุบัน 

• If only I knew more people!  
• If only I was better-looking, 

ฝรั่งอาจใช were แทน was (ดูหัวขอ C191.4) ซ่ึงดูเปนทางการ และถูกหลักไวยากรณกวา 
• If only I were better looking! 

b would + infinitive เมื่อพูดถึงอนาคต 
• If only it would stop raining, we could go out.  
• If only somebody would smile! 

c past perfect (had + past participle=V.3) เม่ือพูดถึงสิ่งที่ไมจริงในอดีต  
• if only she hadn't told the police, everything would have been all right. 

C197 ill และ sick 
ill ชาวอังกฤษหมายถึง ‘ปวยมากหรือนอยก็ตาม’ สวนชาวอเมริกนัแปลวา ‘ปวยแบบนอนเตียง’ ถาปวยแบบลุก
เดินได ใชแค sick 
ill มักอยูในรูป be ill 
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• George didn’t come in last week because he was ill. (ถาชาวอังกฤษพูดก็ไมส่ือ
อะไร ถาอเมริกันพูด แสดงวาเขาปวยนอนเตียง) 

ชาวอังกฤษใช sick เปน adjective หนาคํานาม แปลวาปวย(มากหรือนอยก็ได), ซ่ึงอเมริกันก็ใชในตําแหนงนี้ได
แตมีความหมายแค ‘ไมสบาย=unwell’ 

• He spent twenty years looking after his sick father. (แบบอังกฤษ) 
• The President is sick. (แบบอเมริกัน) 

be sick แปลวา อวก ='vomit' ='bring food up from the stomach' 
• I was sick three times in the night. She’s never sea-sick. 

มีขอสังเกตความนิยมในการพูด อยูอยางหนึ่ง ลองเปรียบเทียบ 
• I feel sick. Where’s the bathroom? (อังกฤษ I feel sick แปลวา อยากจะอวก) 
• I feel sick to my stomach. Where’s the bathroom? (อเมริกนั I feel sick 
แปลวา ไมสบาย) 

C198 immediately, the moment (conjunction) 
ชาวอังกฤษใช immediately เปน conjunction แปลวา ‘as soon as’ 

• Tell me immediately you have any news. 
• I knew something was wrong immediately I arrived. 

the moment (that), the instant (that), the second (that), the minute (that) และ directly มักใชในแง
เดียวกัน ท้ังอังกฤษและอเมริกัน 

• Telephone me the moment (that) you get the results. 
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• I loved you the instant (that) I saw you.  
• Directly I walked in the door Is melt smoke. 
� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับการละ that, ดูหัวขอ A125 

� สําหรับ once และ now (that) ใชเปน conjunction, ดูหัวขอ B031, C272 

C199 ระหวาง in กับ into, on กับ onto 
1 position กับ movement 
ฝรั่งใช in และ on เมื่อพูดถึง ตําแหนงของส่ิงของที่มันอยูมักไปกับ verb be  
และเขาใช into และ onto เมื่อพูดถึงทิศทางและเปาหมายที่กําลังไปสู มักไปกับกริยาที่แสดงการเคลื่อนยาย ลอง
เปรียบเทียบ: 

• A moment later the ball was in the goal. The ball rolled slowly into the 
goal. (ไมใช . . . rolled slowly in the goal.)  

• She's in the bedroom getting dressed. She ran into the room carrying 
a paper. (ไมใช She walled in the room. 

• She was walking in the garden. Then she walked into the house. 
• The cat's on the roof again. How does it get onto the roof? 

ระวัง! ปกติท้ัง into และ onto เขียนติดกันเปนคําเดียว แตชาวอังกฤษอาจใช on to 

2 ระหวาง in กับ on ในชั่วขณะ 
เมื่อพูดถึงทิศทางช่ัวขณะ กริยาพวก throw, jump, push, put สามารถใชไดท้ัง in และ into, (หรือ on และ 
onto), แตฝรั่งชอบใช into/onto มากกวา ในกรณีท่ีเขาคิดวา มันไมไดอยูในนั้นถาวร หลังกระทําแลว ลอง
เปรียบเทียบ: 
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• The children keep jumping into the flowerbeds. (หลังโดดไปแลวก็โดดตอ)  
• Go and jump in the river.(แสดงวาโดดครั้งเดียว) 
• The experiment involved putting glowing magnesium into jars of pure 

oxygen. (ใสแลวลงไปอยางตอเนื่อง) 
• Could you put the ham in the fridge? (ใสในตูเย็นแคครั้งเดียว ไมใชการใสเขาใสออก) 
• He was trying to throw his hat onto the roof. (โยนหลายครั้งกวาจะได) 
• Throw another log on the fire. (โยนเขาไปครั้งเดียว) 

คําวา sit และ arrive ฝรั่งถือวาไมมีชวงของเวลาเคลื่อนยาย จึงใชแค in และ on หลัง sit down และ arrive 
• He sat down in the armchair, and I sat down on the floor. (ไมใช He sat 

down into. . . and I sat downs. . .) 
• We arrive in Athens at midday. (ไมใช We arrive into Athens. . .) 

3 into ใชกับการแปลง 
ฝรั่งใช into กับกริยาที่แสดงการเปลี่ยน หรือแปลงสถานะ 

• When she kissed the frog, it changed into a handsome prince. (ไมใช . . . 
changed in a handsome prince.) 

• Can you translate this into Chinese? (ไมใช . . . translate this in Chinese?) 
• His main duty in this company is translating from English into Thai. 

ฝรั่งถือวาการตัด (cut) ก็เปนการเปลี่ยนเชนกัน แตจะใช into หรือ in ก็ได 
• Cut the onion in(to) small pieces. 

ระวัง! ฝรั่งมีสํานวน in half (แตกครึ่ง) 
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• I broke it in half: (ไมใช . . . into half) 

4 ระหวาง in กับ on 
in และ on ท่ีทําหนาที่เปน adverb ใชไดกับตําแหนง และทิศทาง 

• I stayed in last night.  
• What have you got on? 
• Come in! (ไมใช Come into) 
• Put your coat on. 
� สําหรับความแตกตางของ in และ to, ดูหัวขอ C200 

C200 ระหวาง in กับ to 
1 go to school in . . .  
หลังสํานวนพวก go to school, go to work, ฝรั่งใช in, ไมใช to, เพราะเราตองบอกวา school, work ตั้งอยู
ท่ีไหน ไมใชไปทางไหน 

• He went to school in Bristol (ไมใช He went to school to Bristol .)  
จะใช at ก็ได 

• She went to university at/in Oxford. 
� สําหรับความแตกตางของ in และ at, ดูหัวขอ C058 

2 arrive 
หลังกริยา arrive และ land ฝรั่งใช in (หรือ at), ไมใช to 

• We arrive in Bangkok on Tuesday morning (ไมใช We arrive to Band . . .) 
• We arrive at the Bangkok airport at 10 o’clock on Tuesday. 
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• What time do we land at Barcelona? (ไมใช . . . land to Barcelona?) 

C201 ระหวาง in case กับ if 
1 การเตือนใหระวัง 
ฝรั่งมักใช in case (=ในกรณีท่ี) ในขอความเตือนภัย เตือนใหระวัง (precaution) 

• I always take an umbrella in case it rains. (= . . . because it might rain.) 
แมวาจะเปนเหตุการณอนาคตก็ตาม in case ตามดวย present tense (ก็เหมือน conjunction ท่ัวไป -ดูหัวขอ 
A029) 

• I've bought a chicken in case your mother stays to lunch. (ไมใช . . . in 
case your mother will stay. . .) 

2 in case . . . should 
ฝรั่งชอบใช should + infinitive (แปลวา might ไมไดแปลวา ควร แตอยางใด) หลัง in case จะแปลวา 'by 
chance' 

• I've bought a chicken in case your mother should stay to lunch.  
โครงสรางนี้ตองระวัง โดยเฉพาะกับเหตุการณในอดีต 

• I wrote down her address in case I should forget it. (=I might forget 
it.) 

ในความหมายที่วา 'by chance' อาจแทนดวย (should) happen to 
• We took our swimming things in case we happened to find a pool. (หรือ . 

. . in case we should happen to find a pool.) 
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3 ระหวาง in case กับ if 
ใน British English, เขาใช in case ใชในแงปองกัน สวน if ใชในแงแกไข ถาชาวอังกฤษพูดวา 

• 'I do A in case B happens'  
แปลวา 'I do A กอน เพราะ อาจเกิด B ภายหลังได' คือ A มากอน  
และถาเขาพูดวา 

• 'I do A if B happens'. 
แปลวา 'I do A if B has already happened'. คือ B ตองมากอน  
ทีนี้มาลองเปรียบเทียบ: 

• Let's buy a bottle of wine in case Roger comes.(= Let's buy some wine 
now because Roger might come later.) 

• Let's buy a bottle of wine if Roger comes. (= We'll wait and see. If 
Roger comes, then we'll buy the wine. If he doesn't we won't.) 

• I'm taking an umbrella in case it rains. (เพราะไมเห็นฝนก็ควรเอารมไป เผื่อฝนตก) 
• I'll open the umbrella if it rains. (เพราะตองเห็นฝนกอน จึงกางรม ชาวอังกฤษจึงไม
พูดวา I'll open the umbrella in case it rains.) 

• People insure their houses in case they catch fire. (ไมใช . . . if they 
catch fire.) 

• People telephone the fire brigade if their houses catch fire. (ไมใช . . . 
telephone. . . in case their houses catch fire.) 

ใน American English, in ใชเหมือนกับ if 
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• In case the house burns down, we'll get the insurance money. (กรณีนี้ ชาว
อังกฤษใช If แทน in case) 

4 in case of ในกรณีที่เกิด 
in case of มีความหมายกวางกวา in case, และใชแทนการใช if ได เชน 

• In case of fire, break glass. (= If there is a fire . . .) 

C202 ระหวาง in front of, facing และ opposite 
เมื่อหมายถึง ตรงขาม (ถนน หอง) 'across a road/room from' แมวาจะอยูดานหนาก็ตาม ฝรั่งใช opposite 
หรือ facing อเมริกันอาจใช across from ก็ได 

• There's a garage opposite my house. (ไมใช . . . in front of my house.) 
คนไทยชอบใชผิด ในตัวอยางตอไปนี้ 

• She sat facing me across the table. (ไมใช . . .sat in front of me. . .เพราะ
หลอนไมไดหันหนาไปทางเดียวกับคุณ) 

คุณคิดเสียวา in front of คือคําที่ตรงขามกับ behind ลองเปรียบเทียบ: 
• There's a bus stop in front of the school. (The bus stop is on the same 

side of the road as the school.) 
• There's a bus stop opposite the school. (The bus stop is on the other 

side of the road from the school.) 
� สําหรับความแตกตางของ before และ in front of ดูหัวขอ C072. 
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C203 in spite of =แมวาจะมี 
in spite of ใชเปน preposition จึงตองตามดวยคํานาม แปลทํานองเดียวกับ although + clause 

• We went out in spite of the rain. (= . . . although it was raining) 
• We understood him in spite of his accent. (= . . . although he had a 

strong accent.) 
in spite of แปลวา ไมใชเพราะ (ตรงขามกับ because of) ลองเปรียบเทียบ: 

• She passed her exams in spite of her teacher. (She had a bad 
teacher.) 

• She passed her exams because of her teacher. (She had a good 
teacher.)  

in spite of doing something 
• In spite of having a headache I enjoyed the film. 
• She failed the exam in spite of having worked very hard.  

ในภาษาทางการ, ฝรั่งอาจใช despite แทน in spite of 

C204 indeed =อยางไมตองสงสัย 
1 very . . . indeed 
indeed ใชหลัง adjective หรือ adverb, เพื่อทําใหความดูหนักแนนข้ึน มักใชรวมกับ very 

• Thank you very much indeed. 
• I was very pleased indeed to hear from you. 
• He was driving very fast indeed. 
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indeed มักไมใชรวมกับ extremely หรือ quite เพราะสองคําหลังนี้ มันมันสุดข้ัวอยูแลว 
• ไมใช He was driving fast indeed. และไมใช He was driving quite fast 
indeed. 

2 indeed กับ verb 
indeed ใชหลัง be หรือ กริยาชวย เพื่อยืนยัน แนะนํา มักใชในคําตอบ (ดูหัวขอ C307). 

• We are indeed interested in your offer, and would be glad to have 
prices as soon as possible. 

• 'It's cold.' 'It is indeed.'  
• 'Henry made a fool of himself.' 'He did indeed.' 
� สําหรับการใชในแงอื่น ๆ ของ indeed, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

C205 instead (of) 
1 ตองใช instead of เสมอ 
ฝรั่งไมใช instead เปน preposition; เขาใช instead of 

• I'll have tea instead of coffee, please. (NOT . . . instead coffee.) 
• Can you work with Sally instead of me today, please?  

instead of ตามดวย gerund เปน instead of doing something 
• I stayed in bed all day instead of going to work. (ไมใช . . . instead (of) 
to go to work.) 
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2 instead of กับ without 
คนไทยชอบสับสนระหวางสองคํานี้ ฝรั่งใช instead of แปลวา แทนที่จะเปน อีกอยางหนึ่ง (เปนการทดแทน) 
สวน without แปลวา โดยปราศจาก (เปนการกระทําโดยลําพัง) ลองเปรียบเทียบ: 

• Ruth was incited to the reception, but she was ill, so Lou went instead 
of her. (Lou ไปแทน Ruth.) (ไมใชไปโดยลําพัง คือไมใช went without her.)  

• Max and Jake were invited, but Max was ill, so Jake went without him. 
(ไปโดยลําพัง) 

• She often goes swimming instead of going to school. (ไปวายน้ํา แทนไป
โรงเรียน ไมใช She often goes swimming without going to school.)  

• She often goes swimming without telling her mother. (ไปวายน้ําโดยไมบอกแม 
ไมใช She often goes swimming instead of telling her mother.) 

3 instead (เปน adverb) 
instead เฉย ๆ เปน adverb จึงอยู ไมหนาก็หลังประโยค  
อยูหนา แปลวา อยางไรก็ตาม (แปลคลาย ๆ however) 

• She didn't go to Greece after all. Instead, she went to America. 
อยูหลัง แปลวา แทน 

• Don't marry Phil. Marry me instead. 

C206 its และ it's 
สองคํานี้ ฝรั่งชอบสับสนมากกวาคนไทย เพราะฝรั่งที่การศึกษาต่ํามัก ไมคอยไดอานไดเขียน (เอาแตพูด) และเสียง
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ท้ังสองตัวเหมือนกัน (ขอสอบ ม.ตน ของฝรั่ง ชอบออกเรื่องนี้) 
its เปน possessive เหมือน my, your 

• Every country has its traditions. (ไมใช. . . it's traditions.) 
it's เปนรูปรวบคําของ it is หรือ it has 

• It's raining again. (ไมใช Its raining again.) 
• Have you seen my camera ? It's disappeared. (ไมใช . . . Its disappeared.) 
� และน่ีเปนเร่ืองเดียวกับ ความแตกตางระหวางของ whose และ who's - ดูหัวขอ C375 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การรวบคํา, ดูหัวขอ A062 

C207 it's time 
1 ตามดวย infinitive 
it's time (=it is time) ตามดวย infinitive 

• It's time to buy a new car.  
ถาตองการบอกประธานของ infinitive, ใหใชโครงสราง for + object + infinitive (ดูหัวขอ A075)  

• It's time for her to go to bed. 
2 ตามดวย past tense มีความหมายเปนปจจุบัน 
it's time ตามดวยประธาน และกริยา past tense (ชอง2) แตมีความหมายเปนปจจุบัน 

• It's time she went to bed.  
• It's time you washed those trousers. 
• I'm getting tired.  
• It's time we went home. 
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� สําหรับโครงสรางอื่น ๆ ที่ past tense มีความหายเปนปจจบุันหรืออนาคต, ดูหัวขอ A032 

C208 just 
1 just มีไดหลายความหมาย  
a ใชกับเวลา แปลวา ‘เพิ่งจะ’ 
just ใชกับเวลา แปลวา ‘เพิ่งจะ, หยก ๆ , ไมนานมานี้เอง’ แตฝรั่งไมถือวาเปนอดีต อยางที่คนไทยเขาใจ ผม
ยกตัวอยางที่ฝรั่งใชบอย คือ 

• I'll be down in a minute - I'm just changing my shirt. (= 'right now') 
• Alice has just phoned. (= 'a short time ago') 
• 'Where's my tea?' 'I'm just going to make it.' (= 'immediately') 
• 'What's happened to Keith? He seems to have disappeared.' 'No, he's 

around. I saw him just last week.' (= 'as recently as')  
ระวัง! just now แปลวา 'ในช่ัวขณะนี้ -at this moment’ หรือ ‘ไมก่ีเดือนกอน -a few moments ago’ ในบาง 
contexts, แปลวา 'ไมคอยจะมี -scarcely, with nothing to spare, with nothing in reserve' 
ลองเปรียบเทียบ: 

• She's not in just now. Can I take a message? 
• I saw Phil just now. He wanted to talk to you. (เห็นเมื่อไมกี่เดือนกอน) 

ในสํานวนพวก just after, just before และ just when คําวา just เอง ไมมีคําแปล เปนการเนนคําที่จะมาตาม
ตาม 

• I saw him just after lunch. (= . . . very soon after lunch.) 
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b just แปลวา ‘เทานั้นเอง’ 
just แปลวา ‘เทานั้นเอง -only, nothing more than' 

• Complete set of garden tools for just $5.99! (แค5เหรียญ) 
• I just want somebody to love me - that's all. 
• I'm just a poor boy. 
• We just caught the train. (ในที่นี้แปลวา เราแคขึ้นรถไฟก็ไปถึงได ไมไดแปลวา เพิ่งจะข้ึน
รถไฟมา) 

• I've got/gotten just enough money for a cup of coffee. (ฉันมีเงินในกระเปา
แคจายกาแฟเทานั้น ถาขืนไปสั่งโดนัท คงตองไปลางจาน) 

ถาตองการเนน ย้ําลงไปอีก ใหใช only 
• I'd only just got into the bath when she phoned. 
• There was only just enough light to read by.  

ฝรั่งที่มีการศึกษาอาจใช just เปนคําที่ทําใหดูนุมนวล (softener) 
• Could I just use your phone for a moment?  
• Just sign here. 
• Just a moment. 

c just แปลวา ‘ตรงเผง' 
just แปลวา 'ตรงเผง -exactly' 

• 'What's the time?' 'It's just four o'clock.' 
• Thanks. That's just what I wanted. 
• Just then, the door opened and Graham came in. 
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• I got home just as the sun was setting  
just as... as แปลวา ไมนอยไปกวา - no less than' 

• She's just as bad-tempered as her father. 
d just แปลวา ‘แท ๆ เลย' 
ฝรั่งอาจใช just เนน expression แปลวา แท ๆ เลย 'simply', 'there's no other word for it' 

• You're just beautiful. I just love your dress. 
• It just breaks my heart to see her so unhappy. 

2 การใช tenses ของ just 
เมื่อ just แปลวา 'เพิ่งจะ', ชาวอังกฤษมักใช present perfect tense 

• 'Where's Eric?' 'He* just gone out.' I've just had a call from Sarah.  
ในภาษาอเมริกัน ใช past tense 

• 'Where's Eric?' 'He just went out.' I just had a call from Sarah.  
เมื่อ just now แปลวา 'a moment ago', ใชกับ past tense ท้ังแบบ British และ American English 

• Did you hear a strange noise just now? 
� สําหรับ การเลือกวาจะวาง just ไวตําแหนงไหนน้ัน ขึ้นอยูกับ adverb, ดูหัวขอ A051.3 

C209 know 
1 I know how to do something (infinitive) 
คนไทยชอบใชผิดวา I know to do something ฝรั่งเขาใช I know how to do something 

• I know how to make Spanish omelettes. (ไมใช I know to make . . .) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช infinitive หลัง how, what, whether ดูหัวขอ A083 
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2 knew someone to do something (infinitive) 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, know มักตามดวย object + infinitive 

• They knew him to be a dangerous criminal. 
แตฝรั่งชอบใชในรูป that-clause มากกวา จึงเปน 

• They knew that he was a dangerous criminal.  
ในรูปถูกกระทําของ know something to do เชน 

• He was known to be a dangerous criminal.  
เมื่อฝรั่งใช know หมายถึง 'มีประสบการณ' ใช I've never known + object + infinitive; (ใน British 
English อาจละ to คือใชเปน infinitive without to) 

• I've never known it (to) rain like this. (GB) 
3 การใช tenses 
know เปนกริยาที่หามใชในรูป กําลังกระทํา (progressive) (ดูหัวขอ A145) 

• I know exactly what you mean. (ไมใช ฉันกําลังรู I am knowing. . .)  
ระวัง! ฝรั่งใช present perfect tense เพื่อจะบอกวา เขารูจักมานานแคไหนแลว ดูหัวขอ A008.6 สําหรับ
รายละเอียด 

• We've known each other since 1974. (ไมใช We know each other since 
1971.) 

4 know (รูจักกันกับ) กับ know about/of (รูเก่ียวกับ) 
ฝรั่งใช know + object แปลวา รูจักกันกับ เมื่อพูดถึง ความรูท่ีมาจากประสบการณสวนตัว สวนกรณีอืน่ ๆ , เขา
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จะใช know about/of (รูเกี่ยวกับ)หรือ have heard of (ไดยินเกี่ยวกับ) แทน ลองเปรียบเทียบ:  
• 'You don't know my mother, do you?' 'No, I've never met her.' 
• We all know about Abraham Lincoln. (ไมใช We all know Abraham" 

Lincoln.)  
• I know your home town. (= I've been there.) 
• I've heard of your home town (but I haven't been there). 
• I know where you come from.(= ฉันรูคําตอบของคําถามที่วา 'Where do you 

come from?') 
5 know กับ find out 
ฝรั่งใช know something หมายถึง ไดเรียนรูมาแลว -to have learnt/learned it, ไมใช เรียนรู - to learn it 
ดังนั้นเมื่อเขาพูดถึง กระบวนการรูจักบางสิ่ง -getting knowledge: เขาใชคําพวก find out, get to know, 
learn, hear, can tell แทน ลองเปรียบเทียบ 

• 'She's married.' 'Where did you find that gut?' (ไมใช . . . 'Where did 
you know that?') 

• I want to travel round the world and get to know people from 
different countries. (ไมใช . . . and know people. . .) 

• He's from Liverpool, as you can tell from his accent. (ไมใช . . . as you 
can know from his accent.) 

6 I know กับ I know it 
ระวัง! เวลาฝรั่งตอบวา I know หมายถึง เขา ละ clause ไว เชน 
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• 'You're late.' 'I know.' (มาจาก I know that I'm late.) (ไมใช . . . 'I know 
it.')  

เวลาฝรั่งตอบวา I know it หมายถึง เขา ละ คํานาม ไว เชน 
• 'I went to a nice restaurant called The Elizabeth last night." I know it.' 

(it หมายถึงภัตราคาร The Elizabeth) 

C210 last และ the last 
1 last week, month 
มีหลักงาย ๆ วา last (ไมมี the) เปนคําตรงขามกับ this หรือ next เชน Last week, last month คือ สัปดาหท่ี
แลว เดือนที่แลวในขณะที่เขียน  
ผมถือวาเปนจุดของเวลา ดังนั้น คํานี้มักใชกับ past tenses, โดยไมมี article และไมมี preposition 

• I had a cold last week. (ไมใช I have had a cold last week. และไมใช I had 
a cold in last week. รวมทั้งไมใช . . . the last week.) 

• Were you at the meeting last Tuesday? 
• We bought this house last year. 

2 the last week, month etc 
the last week, the last month แปลวา คาบเวลา 7 วัน และ 30 วันตามลําดับ ฝรั่งหมายถึงชวงที่กําลังพูดหรือ
เขียนอยูนั้น เชน วันนี้เปนวันที่ 20 July, the last month ก็คือ the period from 20 June to 20 July  
ผมถือวาเปนคาบของเวลา ดังนั้น มักไปกับ perfect tense และ for, during เชน 

• I've had a cold for the last week. (for the seven days up to now) 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• We've lived here for the last year. (since twelve months ago)  
the last week แปลวา สัปดาหกอนหนา จึงใชใน past perfect tense เชน 

• I decided to see the doctor, because I'd been feeling ill during the last 
two months. 

ระวัง! ลําดับคําที่ถูกตองคือ the last three weeks 
• I've been busy for the last three months. (ไมใช . . . for the three last 

months.)  
ฝรั่งมักติดปากคําวา the last few days/weeks ไมใชt the last days/weeks 

• The last few days have been very wet. (ไมใช The last days hare bed 
very wet.) 

3 the last in a series 
the last หมายถึง อันสุดทายของ series (ไมเก่ียวกับเวลาในปจจบัุนเลย) 

• In the last week of the holiday something funny happened. 
• This is going to be the last Christmas I'll spend at home. 

4 last และ latest 
lastest แปลวา ‘ลาสุด ใหมสุด =most recent’ 
สวน last แปลวา ‘กอนหนา = before this, previous '  
ผมเห็นคนไทยชอบใหผิดประจํา เมื่อฝรั่งพูดถึง events, actions และ productions โดยเฉพาะเวลาที่เขา
หมายถึง ส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้ ฝรั่งใช latest, ไมใช last ลองเปรียบเทียบ: 

• She says her latest book's being published next week. (her most 
recent book) (ไมใช She says her last book's being published next week.) 
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• She thinks it's much better than her last one. (her previous one) 
• He's enjoying his latest job. (ไมใช He's enjoying his last job.) 
• But it doesn't pay as much as his last one. 

latest มีภาพวา ยังมีตออีก ;สวน last อาจแปลวา 'final' (ดูขอยอยท่ี 3 ท่ีพูดมาแลว) ลองเปรียบเทียบ:  
• Have you seen Bill's latest car? (รถคันปจจุบัน แสดงวา ไอหมอน่ีจะซ้ือคันใหมอีกใน
อนาคตอันใกล เสียงนี้เหมือนกับวา เปลี่ยนรถคันใหมทุกป) 

• This is the last car we buy. I'm afraid I'm getting too old to drive. (คัน
สุดทายในชีวิต เพราะไมอยากจะขับอีกแลว) 

5 This is the last… 
ในประโยคหนึ่งที่ฝรั่งชอบพูดคือข้ึนวา This is the last. . คุณจะตามดวย present และ future tense ก็ได มี
ความหมายตางกันตาม tense 

• This is the last time I'm paying for you. (หรือ This is the last time I'll 
pay for you.) 

• That's the last letter he gets from me. (หรือ That's the last letter he'll 
get from me.) 

� ความแตกตางระหวาง next และ the next ก็เหมือนกับ last และ the last. ดูหัวขอ C258 

� สําหรับการใช tense ของ this is the first/second time... ดูหัวขอ A009.6 

C211 later และ in 
later แปลวา 'หลังจากนั้น after that time' 
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• She was so happy when she got married. But six months later she was 
divorced. 

• So you and Penny will come on the Monday, and Colin will arrive about a 
week later. 

in แปลวา 'ภายในเวลา' จึงตองมีเวลากําหนดไว (ถามเีวลากําหนดไวตองใช in , ไมใช later) 
• I'll see you in a few days. (ไมใช I'll see you a few days later.) 

ถาไมมเีวลากําหนด, later หมายถึง 'หลังจากนี้ after now' 
• Bye! See you later! 

C212 lay(เรียง), lie(นอน), lie(โกหก) 
กลุมนี้ตองเรียนพรอมกันทั้งสามคํา เพราะมันสับสนไดงาย คือ lay(เรียง), lie(นอน), lie(โกหก) 
1 lay something  
lay เปนชองที่ 1 (regular verb) มีการผันรูปดังนี้: 

• (ชอง1) infinitive: (to) lay /เล/ 
• (ชอง –ing) ring form: laying /เล-อิง/ 
• (ชอง2) past: laid /เลด/ เสียงคลาย ๆ late (เล็ท) แตยาวกวา และคลาย red แตเปน ล. 
• (ชอง3) past participle: laid /เลด/  

lay แปลวา วาง…ลงอยางระมัดระวัง 'put down carefully’ หรือ ‘put down flat' ดังนั้น เวลาใครจะวาง
อะไรอยางระมัดระวัง จึงตองใชคําคํานี้ (คุณอาจจําเปน ‘เรียง’ ก็ได) เชน วางไข เรียงอิฐเปนแนว คือตองมีกรรม
เสมอ 

• I laid the papers on the table. (ไมใช lay. . .) 
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• Lay the tent down on the grass and I'll see how to put it up. 
ระวัง! สํานวนที่วา lay a table (จัดโตะ= put plates, knives etc on a table) และ lay an egg (วางไข = a 
bird's way of having a baby) 

2 lie on something 
lie เปนชองที่ 1 (regular verb) มีการผันรูปดังนี้: 

• (ชอง1) infinitive: (to) lie /ไล/ 
• (ชอง –ing) -ing form: lying /ไลอิง/ 
• (ชอง2) past: lay /เล/ 
• (ชอง3) past participle: lain /เลน/  

lie แปลวา นอนลง 'be down', 'be/become horizontal' เชน ดังนั้นใครอยากสบายอยากพัก ก็เอียงหลังนอน
ลง (ไมมีกรรม) คําวานอนลงบนเตียง (เตียงไมใชเปนกรรมนะ เปนกรรมออม) 

• Don't lie in bed all day. Get up and do some work. (ไมใช Don't lay in 
bed...)  

• Lay down and closed my eyes. (ไมใช laid down...) 

3 lie to someone 
to lie แปลวา โกหก 'say things that are not true' (ชอง1 เขียนเหมือนกัน lie ท่ีแปลวา นอนลง) 
lie เปนชองที่ 1 (regular verb) มีการผันรูปดังนี้: 

• (ชอง1) infinitive: (to) lie /ไล/ 
• (ชอง –ing) -ing form: lying /ไลอิง/ 
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• (ชอง2) past: lied /ไลด/ 
• (ชอง3) past participle: lied /ไลด/  

มักอยูในรูป lie to someone 
• You lied to me when you said you loved me. 

สวนคนโกหกใช : liar /ไลเอ็อ/ 
4 สําเนียงฝร่ังข้ีนก 
ในบางสําเนียงทั้ง British และ American (พวกฝรั่งขี้นก ไดแก ทางใตของสหรัฐ และแควนนอก England) 
เขาชอบใช lay แทน lie ท่ีผมพบบอยคือ 

• I'm going to lay down for a few minutes. (คนมีการศึกษาจะพูดวา . . . lie down . 
. .) 

5 สรุป 
1 lay เล laid เลด laid เลด วาง,เรียง (eggs, bricks) 
2 lie ไล lay เล lain เลน นอนลง (in bed, on the grass) 
3 lie ไล lied ไลด lied ไลด โกหก to (me, them) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดูไดจาก Loy’s Dictionary 

C213 learn 
ชอง2 และ3 แบบอังกฤษ คือ learnt แบบอเมริกันคือ learned ออกเสียงเหมือนลงดวย t เหมือนกันทุกประการ ดู
หัวขอ A024.3 
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1 learn (how) to do something 
โครงสรางที่พบบอยคือ learn how + infinitive หรือคุณจะละ how ไวก็ได ตัวอยางที่เห็นบอยคือ 

• She enjoyed learning (how) to look after young animals.  
• Last year I learned (how) to water-ski.  
• It takes a long time to learn (how) to drive in city traffic.  
• He soon learned (how) to help his wife in her work.  

ผมสังเกตวาฝรั่งชอบใช how ประกอบ(ไมละ how) ในกรณีท่ีเปน method หรือ technique to be learned 
(เรื่องที่ตองมีทฤษฎี) สวนเรื่องทั่วไปฝรั่งจะละ how ลองเปรียบเทียบ:  

• It's time you learned (how) to change the oil in the car. (ถาคนไหนรูสึกวามี
ทฤษฎี เขาก็ใช how คนที่ไมรูสึก ก็ไมใช) 

• In the new job, I soon learned to keep my mouth shut. (ลื่นหูกวา . . . I 
soon learned how to keep my mouth shut. เพราะการรูจักหุบปากไมตองใชทฤษฎี) 

� สําหรับ the adjective learned, ดูหัวขอ C088 

C214 least และ fewest 
1 the least แปลวา ทีน่อยที่สุด  
the least + นามนับไมได เปน adjective หนานาม คําที่แสดงปริมาณวานอยท่ีสุด คือเปนข้ันสูงสุดของ the 
little (= 'นอย'), ตรงขามกับ the most (คําแสดงปริมาณ ดูหัวขอ A101) 

• In a 'slow bicycle race', the winner is the person who travels the least 
distance in one minute without jumping of for turning round. 

• I think I probably do the least work in this of office.  
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the least อาจละคํานามในฐานที่เขาใจ เพราะบอกคํานามไวแลวในประโยคกอนหนา 
• Jan earns the most money in our family; Pete earns the least. 
• 'Thanks for your help.'(ขอบใจนะ) 'Oh, it was the least I could do.' (ฉันก็
ชวยไดแคนี้แหละ) 

ระวัง! มีสํานวนที่วา the least of (= 'the smallest of'), ตองตามดวยนามพหูพจนท่ีเปนนามธรรม เชน 
• What will your mother think?' 'That's the least of my worries.' (อยาง
นอยฉันก็ไมตองกังวลแลว คือกังวลนอยท่ีสุด) 

2 any . . . at all 
ฝรั่งอาจใช the least แปลวา ม…ีสักหนอย 'any . . . at all' ซ่ึงตองใชกอนคํานามเอกพจนท่ีเปนนามธรรม ใน
แงท่ี ไมคอยมั่นใจเทาไร (พูดแบบไมมั่นใจ ดูหัวขอ A100): ในประโยคคําถาม ปฏิเสธ และ if-clause 

• Do you think there's the least chance of Labour winning the election? 
• 'What's the time? "I haven't gotten the least idea.' 
• If you have the least difficulty with the arrangements for the 

conference, phone me at once. 
• She's not the least bit afraid of horses. 
� สําหรับการใชนามนับได และนับไมได กับคําจําพวก chance, idea และ difficulty, ดูหัวขอ B002.5 

3 the fewest mistakes ที่จํานวนนอยที่สุด (ที่หาได) 
the fewest + นามพหูพจน เปน ข้ันสูงสุดของ few ท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด 

• The translation with the fewest mistakes isn't always the best.  
คุณจะใช least ใชแทน fewest กอนนามพหูพจนก็ได (. . . the least mistakes), โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปน
ทางการ คือคนที่มีการศึกษาอาจมองวาไมถูก 
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4 (the) least expensive: ที่ถูกสุด 
(the) least + adjective ตรงขามกับการพูดวา (the) most หรือ (the) . . est (ขั้นสูงสุด ดูหัวขอ A035) 

• The least expensive holidays are often the most interesting. (ท่ีถูกสุดแบบ
มีคุณภาพ) 

• Don't give the job to Keith: he's the least experienced. 
• I'm least happy when I have to work at weekends. 
� สําหรับการใชงาน the ในขั้นสูงสุด, ดูหัวขอ A054.4, และC083.10 

5 least เปน adverb = นอยที่สุด 
least มักใช เปน adverb ตรงขามกับ most 

• She always arrives when you least expect it. 
• I don't much like housework, and I like cooking least of all 

6 at least = เปนอยางต่ํา 
at least แปลวา เปนอยางตํ่า หรือไมตํ่ากวา 'not less than' 

• 'How old do you think he is?' 'At least thirty.'  
• He's been in love at least eight times this year.  

ฝรั่งใช at least เปนคําประกอบ การปลอบใจ (ดูหัวขอ B032) 
• We lost everything in the fire.. But at least nobody was hurt. (แตอยาง
นอยก็ไมมีใครเจ็บ) 

7 not in the least 
ในภาษาทางการ ฝรั่งใช not in the least หมายถึง ไมแมแตนอย 'not at all', โดยเฉพาะเมื่อเขาพูดถึง personal 
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feeling และ reaction (ความรูสึก) 
• I was not in the least upset by her bad temper.  
• She did not mind working late in the least. 
� สําหรับ little และ few, ดูหัวขอ C224 

� สําหรับ less และ fewer, ดูหัวขอ C216 

C215 left 
left เปน past participle (เด็กไทยเรียก กริยาชอง3) ของ leave แตฝรั่งมักใช left ในลักษณะ adjective 
แปลวา ท่ีเหลือ ='remaining', 'not used', 'still there'.  

• What did you do with the money that was left ? 
• After the explosion, only two people were left alive.  

ฝรั่งชอบใช left ในโครงสรางนี้ 
คํานาม, pronoun 
something / anything / nothing  

There is + 
Have got +  

somebody / anybody / nobody  

left 

ระวัง! ตําแหนงของ left: คือ ตองอยูหลังนาม หรือ pronoun  
• There are two eggs left, if you're hungry.  
• There's nothing left in the fridge.  
• I haven't got any money left: can you get the tickets?  
• Now that her friends have moved to London she hasn't got anybody 
left to play bridge with. 
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C216 less และ fewer 
1 ความแตกตาง 
less ตามดวยนามพหูพจน, หรือนามนับไมได, โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไมเปนทางการ  

•  I earn less money than a postman. 
• I've got less problems than I used to have. 

less แปลวา นอย=little ได โดยใชกับนามนับไมได  
สวน fewer แปลวา นอยกวา เปนข้ันกวาของ few ใชกับนามพหูพจน ลองเปรียบเทียบ:  

• I earn less money than a postman. (less…than) 
• I've got fewer problems than I used to have. (fewer…than) 

2 less/fewer จะตามดวย of หรือไม 
less of และ fewer of ใชกอน determiner เชน the, my, this และ pronoun 

• I'd like to spend less of my time answering letters. 
• At the college reunions, there are fewer of us each year.  

ถาคํานาม ไมมี determiner เชน the, my, this และ pronoun, หามใส of 
• If you want to lose weight, eat less food. (ไมใช . . . less of food.) 
• Fewer people make their own bread these days. (ไมใช Fewer of people. 

. . 
3 ใช less กับ fewer โดยไมมีคํานามตอทาย 
ถามรการอางไวแลว และถือวาเขาใจกัน ก็ละคํานามได  
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• Some people in our village still go to church, but less/fewer than 20 
years ago. 

less มักใชเปน adverb แปลวา ลดลง ในแงท่ีตรงขามกับคําวา more 
• I worry less than I used to. 

4 lesser 
lesser ใชในสํานวนไมกี่แบบ เพราะเปนคําที่เปนทางการ โดยแปลวา เล็กกวา 'smaller หรือ ไมมาก ‘Not so 
much' 

• the lesser of two evils 
• a lesser-known writer 
� สําหรับ little และ few, ดูหัวขอ C224 

� สําหรับ least และ fewest, ดูหัวขอ C009 

� สําหรับการใชงาน much, far, a lot etc กับ fewer และ less, ดูหัวขอ A038 

C217 lest 
lest แปลวา เผื่อวา =in case (ดูหัวขอ C201) หรือ ดังนั้น… จึงไม…so that. . . not (ดูหัวขอ C322) ชาว
อังกฤษไมคอยไดใชแบบนี้แลว (มีใชวรรณกรรมเกา ๆ ) แตชาวอเมริกันยังคงใช โดยเฉพาะใชภาษาที่เปนทางการ
มาก ๆ (ถอืวาเปนคําที่ยาก ระดับ GRE) 

• They kept watch all night lest robbers should come. 
• We must take care lest evil thoughts enter our hearts. 

lest ตามดวย subjunctive verb (ดูหัวขอ A156) 
• The government must take immediate action, lest the problem of child 

poverty grow worse. 
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for fear that ก็แปลวา เผื่อวา เหมือนกัน แตฝรั่งสมัยนี้ไมคอยเห็นมีใครใชกันแลว 
• He hid in the woods for fear that the soldiers would find him. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ older English, ดูหัวขอ B031 

C218 let =ทํา…ดวยกันเถอะ! 
ฝรั่งใช let เพื่อชวน หรือส่ัง, โครงสรางนี้ถือวาเปน imperative (imperative ดูหัวขอ B050) 
1 Let us 
ฝรั่งใช let us (ทางการในงานพิธ)ี ซ่ึงยอเปน let's (ไมเปนทางการ) เพื่อชวน หรือส่ังในคนในกลุมทําตามพรอม
กันกับผูพูด คนไทยมักเขาใจวา let’s ยอมาจาก let is ซ่ึงผิดอยางนาเกลียด (เพราะกริยา จะตามดวย verb beได
อยางไร?) 

• Let us pray. (ใชบอยใน church) 
• Let's have a drink. (ไปกินเหลากันเถอะ) 
• OK, let's all get moving. (ไดเวลา ไปกันไดแลวละ, ยายกนไปที่รถไดแลวพรรคพวก) 

Shall we? ใชเปน question tag (question tag ดหูัวขอ A133-A134) ใน British English; เขาใช let's 
เปนคําตอบส้ัน ๆ  

• 'Let's go for a walk, shall we?' 'Yes, let's.'  
รูปปฏิเสธมีสองแบบคือ let us not และ do not let us (แบบไมเปนทางการคือ let's not หรือ don't let's) 

• Let's not get angry. (ไมเปนทางการ) 
• Let us not despair. (เปนทางการ) 
• ชาวอังกฤษพูดวา Don't let's stay up too late tonight. ถือวา informal มาก ๆ  
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• สวนชาวอเมริกันพูด Let's don't stay up too late tonight. ถือวา informal มาก ๆ  
• Do not let us forget those who came before us. (เปนทางการ) 

2 Let me 
let me แปลวา ขอใหฉัน… ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ Let me see และ Let me think 

• 'What time do you want to have breakfast?' 'Let me think. Yes, I 
reckon eight o'clock will be early enough.' 

• Now what's the best way to get to Manchester? Let me see - suppose 
I take the bus number M6 from Birmingham . . . 

• Let me just get my coat and I'll be with you.  
ในภาษาไมถูกไวยากรณ ฝรั่งบางคนอาจใช let's แทน let me (ดูหัวขอ A098.9) 

• Let* see. Suppose I take the Me from Birmingham . . . 
3 Let him/them 
let him do แปลวา ขอใหเขา… พบบอยท้ังในงานพิธี และพูดในบาน 

• Let the prayers begin. 
• Let our enemies understand that we will not hesitate to defend our 

territory and our interests, wherever they may be. 'Your boyfriend 's 
going out with another girl.' 'Let him. I don't care.'  

ระวัง! โครงสรางที่เปนสํานวนของ let there is 
• Let there be no doubt in your minds about our intentions. 
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C219 let: ในโครงสรางอื่น ๆ  
1 ตามดวย infinitive without to 
let ตามดวย กรรม + infinitive without to 

• We usually let the children stay up late on Saturdays. (ไมใช . . . let the 
children to stay/staying. . .) 

• She didn't let me see what she was doing (ไมใช . . . let me saw. . .) 
• 'We'll take you to London. "Well, let us pay for the petrol.' 

ระวัง! สํานวน let. . . know (บอก, เลา= 'tell', 'inform') และ let. . . have (สง, ให= 'send', 'give'). 
• I'll let you know my holiday dates next week. 
• Could you let me have the bill for the car re pair? Let go of means 

'release'. 
• Don't let / Let's don't go of Mummy's hand. (อยาไปยุงกับมือมัมมีน่ะ) 

2 หามใชในรูปถูกระทํา  
ผมไมเคยไดยินฝรั่งใช let ในรูป passive เขาใช be allowed แทน เชน 

• After questioning he was allowed to go home. 
3 ใชกับกรรมและ preposition/adverb particle 
ฝรั่งอาจใช let + object + วลีจําพวก prepositional phrase หรือ adverb particle ขอนี้ไปดูตัวอยางดีกวามัว
อาน ทฤษฎี 

• You'd better let the dog out of the car. 
• Let him in, could you?  
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• Those kids let my types down. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ infinitives without to, ดูหัวขอ A072 

� สําหรับ let us, let me, let him, ดูหัวขอ C218 

C220 life 
เมื่อ life แปลวา ชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ฝรั่งมองวาเปนนามนับได เพราะถือเขารู วามีก่ีคน 

• My grandmother had a hard life. (ไมใช had hard life) 
• My mother’s parents lived interesting lives. (มีสองชีวิต จึงเปน pural) 

แตถาใช life แปลวา วิถีชีวิต (การมีชิวิตอยู) ฝรั่งมองวานับไมได เพราะไมรูวามีก่ีวิถี 
• I think I would enjoy city life. (ไมใช a city life) 

มีขอระวังจุดเดียวคือ เมื่อ life แปลวา การใชชีวิต ='the situation someone is living in', ถาใชโดด ๆ จะเปน
นามนับไมได แตบางครั้งคุณอาจเห็นฝรั่งเขียน a good life คือมี adjective เขามาแทรก จะกลายเปนนามนับได
ทันที ลองเปรียบเทียบ:  

• She enjoys life. (ไมใช a life เพราะสนุกกับการใชชีวิต) 
• She has a wonderful life. (ไมใช She has wonderful life. เพราะเปนชีวิตที่ดี ชีวิต
หนึ่ง ตองมี a) 

C221 like (กริยา) 
1 like ไมมีรูป progressive คือ ไมมีรูป กําลัง 
คนไทยอาจพูดวา สมัยนั้น ฉันกําลังชอบแขงรถ หามเอามาพูดในภาษาอังกฤษ (สวนตัวอ่ืน ๆ ท่ีหาม ดูหัวขอ 
A145), เพราะฝรั่งเขามองวา ชอบ เปนกริยาของ temporary present events 
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• 'What do you think of the soup?' 'I like it.' (ไมใช . . . I'm liking it.') 

2 ตองมีกรรม 
like ตองมีกรรม คือบอกดวยวาชอบอะไร  

• 'How do you feel about ballet?' 'I like it.' (ไมใช . . . I like.') 
ถาจะพูดใหส้ัน ฝรั่งเขาเปลี่ยนเปน do 

• 'Do you like music? "Yes, I do.' (ไมใช . . . 'Yes, I like.') 

3 ตําแหนงของ very much 
ระวัง! คนไทยมักใช like very much + กรรม ซ่ึงผิด ตองเปน  

• I like you and your sister very much. หรือ I very much like you and your 
sister. (ไมใช I like very much you and your sister.) 

• I very much like going to parties and meeting people. (ไมใช I like very 
much going . .) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหนงของ adverb, ดูหัวขอ A050-A051 

4 like + กริยา 
ใน British English, like doing something หมายถึง enjoyment กิจกรรมสนุก ๆ เปนเรื่องทั่ว ๆ ไป, และ 
like to do something หมายถึง choice (ส่ิงที่ชอบจะเลือกทํา) และ habit (งานอดิเรก) 
สวนใน American English, เขามีใชแต like to do something (ยกเวนคนอเมริกันที่มีการศึกษาดี ๆ จะใช
แบบอังกฤษ) ลองเปรียบเทียบ:  
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• I like climbing mountains. (คนอังกฤษจะไมใช to climb เพราะประโยคนี้ เขาไมตองเอา
ปนเขาไปเปรียบเทียบกับอะไร เอาอาจใช to climb ก็ได ถาเปรียบเทียบกับ to swim อยู) 

• I like to climb mountains. (คนอเมริกันไมสนใจ เปรียบเทียบหรือไม ฉันมีแบบเดียวงายดี) 
• When I'm pouring tea I like to put the milk in first.. (GB / US)  

not like to แปลวา คิดวาดีกวา ถาไมทํา… 'think it better not to'. 
• 'Why didn't you tell me before?' I didn't like to disturb you while you 

were having breakfast.' (ผูดีอังกฤษจะขี้เกรงใจแบบนี้ บางทีเกินเหตุ เด็กโดดตะขาบกัดมา 
รอใหพอทานขาวเสร็จกอนคอยบอก) 

like + object + verb form 
• I don't like people phoning me in the middle of the night. 
• She likes people to feel at home when they stay with her. 

5 would like 
would like (+ infinitive) เปนสุภาพของ 'want', ใชกับการเรียกรอง (requests) และการชวน (offers) ชาว
ผูดีอังกฤษใชเปนปกติ แตอเมริกันจะใชเฉพาะ เมื่อตอนการใหดูสุภาพมาก 

• I'd like two kilos of tomatoes, please. 
• 'Would you like to dance? "Yes, OK' (ไมใช 'Would you like dancing?) 

คนไทยชอบใช Do you like . . . ? ในทางที่ผิด เชน Do you like some more coffee? ซ่ึงผิด ฝรั่งเขาไมพูด
แบบนี้ เขาพูดวา 

• 'Would you like to have some more coffee?’ 
to มักใชแทน infinitive ท้ังกอนที่ซํ้า (ดูหัวขอ B067) 

• 'How about playing tennis?' 'I'd like to.' 
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การเรียกรองที่สุภาพมาก ฝรั่งเริ่มประโยควา If you would like . . .; และเขาอาจละ clauseท่ีตามหลังมา 
• If you would like to take a seat, I'll see if Mr. Smith is free. 
• If you would like to come this way. 

ฝรั่งอาจละ would ไดดวย 
• If you like to come this way. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การทําใหดูนุมนวล (distancing) โดยการใช conditionals และ past tenses, ดูหัวขอ B035 

� สําหรับ would like กับ perfect infinitive เชน I would like to have seen that., ดูหัวขอ A073 

6 if you like 
ใน subordinate clause หลัง if, any, as soon as, who(ever), what(ever), when(ever), where, 
where(ever) และ how(ever), ฝรั่งชอบใช like เมื่อหมายถึง 'want (to)'. ระวัง! เขาไมใส to 

• 'Can I go now? ''If you like.' (ไมใช If you like to.)  
• Do it any way you like.  
• Come when you like.  
• You can sit wherever you like. 

C222 ระหวาง like กับ as (= เหมือน) 
คุณสามารถใช like หรือ as เพื่อจะบอกวา ส่ิงนั้นเหมือนกนั แตทําคนละหนาที ่
1 like (เปน preposition) 
like เปน preposition ฝรั่งใช like +คํานาม (หรือ pronoun) 

like + คํานาม / pronoun 
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• You look like your sister. (ไมใช . . . as your sister.)  
• He ran like the wind.  
• Like his brother, he is a vegetarian.  
• She's dressed just like me. 

คุณอาจใช very, quite และ adverbs of degree (ดูหัวขอ A119) ขยาย like ได 
• He's very like his father. She looks a bit like Queen Victoria. 

หรือใช like แปลวา such as แปลวา ‘เชน’ 
• She's good at scientific subjects, like mathematics. {ไมใช as 
mathematics) 

• In mountainous countries, like Peru, . . . 
2 as (เปน conjunction) 
as เปน conjunction ฝรั่งจึงใช as + clause, หรือ preposition phrase 

as + clause  

as + preposition phrase 
• Nobody knows her as I do.  
• We often drink tea with the meal, as they do in China.  
• In 1939, as in 1914, everybody seemed to want war.  
• On Friday, as on Tuesday, the meeting will be at 8.30. 

3 ใช like แทน as 
เมื่อพูดแบบไมเปนทางการ ชาวอเมริกันอาจใช like เปน conjunction แทน as ซ่ึงนักไวยากรณมองวาไมถูก



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

หลักนัก (ใชพูดได แตหามเอามาเขียนเปนทางการ ทางงาน) 
• Nobody loves you like I do. (ท่ีถูกตองจริง ๆ ควรเปน as I do.) 
• You look exactly like your mother did when she was 20. (ท่ีถูกหลัก ควรเปน 
as your mother did.) 

4 as ใชเปน inverted word order 
ในภาษาเขียนที่เปนทางการ, คุณอาจเห็นฝรั่งใช as + verbชวย + ประธาน (รายละเอียดของ inverted word 
order ดูหัวขอ A030) ลองดูตัวอยาง 

• She was a Catholic, as were most of her friends. 
• He believed, as did all his family, that the king was their supreme lord.  

และเขาอาจใช as เปนประธานของ clause (มากกวาจะใช relative pronoun เชน which), โดยเฉพาะกอน
จําพวก happen ดังนั้นไมตองไปใสประธาน it ใหมันอีก 

• An earthquake can destroy one part of a city while leaving other parts 
untouched, as happened in Mexico in 1986. (ไมใช . . . as it happened. . . 
เพราะ as แปลวา which เปนประธานอยูแลว) 

5 สํานวน as you know 
สํานวนที่ข้ึนวา as แปลวา ‘ดังเชน’ คือเนนวา ส่ิงที่ตามมาเปนความจริงที่ผูฟงรูอยูแลว (=common ground) 
เชน as you know, as we agreed, as you suggested 

• As you know, next Tuesday's meeting has been cancelled. 
ใชทายประโยคแบบนี้ก็ได 

• I am sending you the bill for the repairs, as we agreed. 
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มีสํานวนแบบกริยาถูกกระทําเหมือนกัน as is well known; as was agreed. ระวัง! ตองไมมี it มีเปนประธาน
ซํ้าซอนอีก 

• As is well known, more people get colds in wet weather. (ไมใช As it is 
well known . . .) 

• I am sending you the bill, as was agreed. (ไมใช . . . as it was agreed.) 

6 การเปรียบเทียบเชงิปฏิเสธที่ใช as กับ like 
หลัง negative clause, การเปรียบเทียบที่ใช as หรือ like มักเปนภาพในแงด ี

• I don't smoke, like Jane. (Jane smokes.) 
• I am not a Conservative, like joe. (Joe is a Conservative. =โจเขาหัวโบราณ) 
• I am no orator, as Brut us is. (Shakespeare, Julius Caesar)  

แตถาสลับ clause ความหมายจะตรงขามกันเลย ซ่ึงคนไทยอาจงง จึงขอเขียนเพ่ือใหสังเกต 
• I don't smoke, like Jane. (แสดงวา Jane สูบ) 
• Like Jane, I don't smoke. (แสดงวา Jane ไมสูบ) 

7 การใช as เปน preposition 
as แปลวา ‘ในฐานะ, เปน’ เพื่อบอกวา คนหรือส่ิงของนั้นทําหนาที่อะไร หรือใชทําอะไร หรือจัดอยูในจําพวก
ไหน, as + คํานาม 

• He worked as a waiter for two years. (ไมใช . . . like a waiter) 
• Please don't use that knife as a screwdriver. 
• A crocodile starts life as an egg. 

ลองเปรียบเทียบ as (ในฐานะ) กับ like (เหมือน) 
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• As your elder brother, I must warn you to be careful. (ในฐานะพี่ชายเธอ)  
• Like your older brother, I must warn you to be careful. (อยาทําเหมือนพี่ชาย
เธอละ) 

สําหรับ elder แปลวา ‘พี’่ ในภาพท่ีอวุโสทั้งอายุและสมอง สวน older แปลวา ‘พี’่ ในภาพท่ีอายุมากกวา 
ระวัง! as มักออกเสียงเปน /แอศ/ (ดูหัวขอ B011 หรือในดิกชันนารีของผม สําหรับการออกเสียง z) 

� สําหรับ like ใชแทน as if; ดูหัวขอ C052 

� สําหรับ What. .. like?, ดูหัวขอ C188 

� สําหรับ alike, ดูหัวขอ C018 

� สําหรับการเปรียบเทยีบแบบ as . . . as, ดูหัวขอ C048 

� สําหรับ the same as, ดูหัวขอ C300 

� สําหรับ such as, ดูหัวขอ C332-C338 

C223 likely 
1 ความหมาย 
likely เปน adjective แปลวา ท่ีนาจะใช นาจะเปนไปได =probable 

• I don't think a Labour victory is likely. 
• What's a likely date for the election ? 

ระวัง! ถามันอาจเปน adverb phrase ในภาษาที่ไมเปนทางการของชาวอังกฤษ เขาใชวา very/most likely 
แปลวาอยางเปนไปไดมาก 

• I think she'll very/most likely be late. 
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2 it is likely + that-clause 
เมื่อ that-clause เปนประธานของ is likely, ฝรั่งใช it เปน 'preparatory subject' (ดูหัวขอ A115) 

• It's likely that the meeting will go on late. 
และคุณสามารถใช it เปน 'preparatory object' ของ likely ไดดวย แปลวา “เปนไปไดจริง ๆ ” (ดูหัวขอ 
A116) 

• I didn't think it likely that she would come back. (ไมคิดจริง ๆ วาเขาจะกลับ) 
3 be likely (นาจะ) + infinitive 
be likely แปลวา “นาจะ” ตองตามดวย infinitive ซ่ึงตางจาก probable ท่ีคุณจะใช แบบนี้ไมได 

• I'm likely to be busy tomorrow. 
• Are you likely to be staying in this evening? 
• Do you think it's likely to rain? 
• He's unlikely to agree. 

หามใช it เปน preparatory subject ในโครงสรางนี ้
• He's likely to succeed. (ไมใช It's likely for him to suffered.) 

C224 (a) little และ (a) few 
1 นามนับไมได กับ plural 
ถาเปนนามนับไดเอกพจน คุณก็ไมมีสิทธิ์ใชอยูแลว ตองไปใช a/an  
ฝรั่งใช (a) little กับนามเอกพจนท่ีนับไมได, และ (a) few กับนามพหูพจน ลองเปรียบเทียบ: 

• I hare little interest in politics. 
• Few politicians are really honest. 
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• There are a few hairs on the table. (hairs เปนพหูพจน นับไมได) 
ใหจําตัวอยางตอไปนี้ 

• We're got a little bacon and a few eggs. 
2 (a) little of หรือ (a) few of 
ฝรั่งจะใส of ก็ตอเมื่อ เขาจะพูดคําที่มี pronoun, หรือคํานําหนานาม (เชน the, my, these –คํานําหนานาม ดู
หัวขอ A101) 

• it / this / your ถือวาเปนเอกพจน หรือพหูพจนก็ได จึงใชไดกับ ท้ัง few และ little 
• สวน us / you / them / these / mine ถือวาเปนพหูพจน ตองไปกับ a few เทานั้น 

ลองเปรียบเทียบ: 
• Few people can say that they always tell the truth. 
• Few of us can say that we always tell the truth. 
• Could I try a little wine? 
• Could I try a little of your wine? 
• Only a few children like maths. 
• Only a few of the children in this class like maths. 

3 การที่จะใส a หรือไมใส 
คือจะใช little หรือ a little, และ few หรือ a few ซ่ึงแปลงาย ๆ วาสองสาม แตแทจริงแลวมันไมเกี่ยวกับ 
จํานวนเชิงตัวเลขเลย จะมีแคสามหรือเปนลานก็ไมใชประเด็น ท่ีเปนประเด็นคือ 
little และ few มีความหมายในเชิงปฏิเสธ ในแงมีนอยจนไมพอ ('not as much/many as one would like') 
หรือนอยกวาที่คิดไว ('not as much/many as expected') 
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• The average MP has little real power. (ส.ส.ท่ัวไปมีอํานาจนอย คือนอยกวาที่คุณคิด) 
• Few Thai people can speak a English language perfectly. (คนไทยนอยคนนักที่
พูดอังกฤษไดสมบูรณแบบ คือนอยกวาที่คุณคิด หรือนอยกวาความตองการในตลาด) 

สวน a little และ a few ใหคุณคิดงาย ๆ วาเหมือน some คือ มีนอยแตก็พอเพียง (enough) คือดีกวาไมมี 
('better than nothing’) หรือ มีนอยก็จริงแตมากกวาที่คุณคิด (‘more than expected') 

• Would you like a little soup? 
• You don't need to go shopping. We've got a few potatoes and some 
steak.  

ลองเปรียบเทียบ: 
• Cactuses need little water. (not enough) 
• Give the roses a little water every day. (not a lot, but some)  
• His ideas are difficult, and few people understand them. (แทบไมมีคนเขาใจ) 
• His ideas are difficult, but a few people understand them. (พอมีคนเขาใจ
บาง) 

และนี่เองเปนเหตุให สํานวนของชาวอังกฤษที่วา quite a few แปลวา จํานวนมาก 'a considerable number' 
(ถาคุณไมเขาใจไอเดียขางตน คุณจะงงวามันแปลไดอยางไร) 

• We've got quite a few friends in the village. (มีเพื่อนมากมายในหมูบาน) 
4 ภาษาที่ไมเปนทางการ 
little และ few ฟงดูคอนขาง formal ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งใช not much , not many, หรือ only a 
little, only a few ซ่ึงมีภาพวาไมพอเพียงเชนกัน ลองเปรียบเทียบ 
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• Come on! We haven't got much time! (ไมเปนทางการ) 
• Only a few Thai people can speak a English language perfectly. (ไมเปน
ทางการ) 

• Few Thai people can speak a English language perfectly. (เปนทางการ) 
5 little กับ few โดยละคํานาม 
ฝรั่งอาจละคํานามและใช little/few โดด ๆ , ถาคํานามนั้นไดกลาวไวแลว (has already been mentioned) 

• 'Some more soup?' 'Just a little, please.' 
6 complements 
ระวัง! (a) little และ (a) few เปน quantifier, และใชหนาคํานาม หามใชโดด ๆ ราวกับเปน adjective 

• They had little hope. (แตไมใช Their hope was little.) 

7 (a) little เปนคําขยาย (modifier) 
โดยทั่วไป (a) little ใชเปนตัวขยายในการเปรียบเทียบเทานั้น 

• 'How are you?' 'A little better, thanks.' 
• The new model is little faster than the old one. 

ระวัง อยาใช (a) little ขยายไป adjective หรือ adverb 
• It's not very interesting (ไมใช It's little interesting.)  

แตทวาฝรั่งอาจใช a little ราวกับเปน adverb ขยาย past participle ท่ีใชเปน adjective 
• You must forgive her - she's a little confused.  

รูปปฏิเสธ คือ not little แตไมมีใครใช ถามีคนเขียน ผมจะมองดูแปลก ๆ ราวกับเขียนวรรณกรรม เชน She was 
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not little shaken by her experience. และรวมไปถึงคําวา little known ก็ดูราวกับเปนบทกลอน เชน He's 
studying the work of a little known German novelist. (ฟงแลว ราวกับเปนกลอน) 

� สําหรับ less และ fewer, ดูหัวขอ C216 

� สําหรับ the adjective little, ดูหัวขอ C314 

C225 long และ (for) a long time 
1 ในประโยคคําถาม และปฏิเสธ ตองใช long 
long แปลวา '(for) a long time' ใชในประโยคคําถาม และปฏิเสธ และ restrictive word เชน hardly, 
seldom 

• Have you been waiting long?  
• It doesn't take long to get to her house.  
• She seldom stays long. 

2 ในประโยคบอกเลาใช (for) a long time  
ในประโยคบอกเลา ฝรั่งนิยมใช (for) a long time ไมใช long time 

• I waited (for) a long time, but she didn't arrive. (ไมใช I waited long 
time.)  

• It takes a long time to get to her house. (ไมใช It takes long time...) 

3 ประโยคบอกเลาที่ใช long ได 
ใช long ในประโยคบอกเลาได ในสํานวนที่วา too long, long enough, as long as, so long 

• The meeting went on much too long. 
• I've been working here long enough. Time to get a new job. 
• You can stay as long as you want. 
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• Sorry I took so long 
และในประโยคบอกเลาเพ่ือขยาย adverb และ conjunction, และสํานวนไมกี่อยาง 

• We used to live in Paris, but that was long before you were born. 
• Long after the accident he used to dream that he was dying 
• Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess. (คอนขาง
จะเปนทางการ) 

• This is a problem that has long been recognized. (ใชหนากริยา - คอนขางจะเปน
ทางการ) 

• She sits d reaming all day long (เชนเดียวกับ night/week/year long) 
• I'll be back before long. 

4 ประโยคปฏิเสธที่ใช for a long time ได 
คุณอาจเห็นฝรั่งใช for a long time ในประโยคปฏิเสธ ซ่ึงทั้งนี้ เขาตองใหความหมายตางไป for long ลอง
เปรียบเทียบ: 

• She didn't speak for long. (พูดส้ัน = She only spoke for a short time.) 
• She didn't speak for a long time. (เงียบไปตั้งนาน = She was silent for a 

long time.) 
• He didn't work for long. (ทําแคแปบเดียว = He soon stopped working) 
• He didn't work for a long time. (ตกงานตั้งนาน = He was unemployed for a 

long time.) 
เหตุผลก็คือ ความหมายของ not ในประโยคที่หนึ่งและสาม ครอบคลุมถึง for long, แตประโยคที่สองและสี่ คํา
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วา a long time เหมือนอยูนอกประโยคไปแลว คุณคิดวา for a long time เปนอนุประโยค แต for long เปน
แค adverb คุณจะเขาใจ ลองอานใหม แบบเวนวรรคจะเขางายขึน้ 

• She didn't …….speak for long. (หลอนไมได…พูดนาน) 
• She didn't speak………. for a long time. (หลอนไมไดพูด….มาเปนเวลานาน) 
• He didn't ……….work for long. (เขาไมได….ทํางานนาน) 
• He didn't work ………….for a long time. (เขาไมไดทํางาน….มาเปนเวลานาน) 

5 How long are you here for? 
ระวัง! คําถามยอดฮิตที่วา How long are you here for? มีความหมายครอบคลุมถึง อนาคตดวย คือแปลวา 
“คุณจะอยูท่ีนี่ถึงเมื่อไร” ลองเปรียบเทียบ: 

• 'How long are you here for?' 'Until the end of next week.' 
• 'How long have you been here for?' 'Since last Monday.' 

6 ประโยคเปรียบเทียบ 
ขั้นกวาของ for a long time คือ (for) longer ไมใช . . .for a longer time 

• I hope you'll stay longer next time. (ไมใช . . .for a longer time.) 
� สําหรับ no longer, ดูหัวขอ C263 

� much, many และ far ตางก็ใชบอยในประโยคคําถามและ ปฏิเสธ ถาสนใจใหดูหัวขอ C247 และ C151 

C226 look 
1 เปน copular verb ของ 'seem' 
look แปลวา 'seem’ หรือ ‘appear' ได ถือวาเปน copular verb (ดูหัวขอ A025) และตองตามดวย adjective 
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• You look angry- what's the matter? (ไมใช You look angrily. . .) 
มีวลีนามแคไมกี่ตัวเทานั้น ท่ีใชหลัง look ราวกับตัวเองเปน adjective 

• I looked a real fool when If ell in the river. 
• The garden looks a mess. 

เมื่อพูดถึงการปรากฏชั่วคราว, เราใช simple หรือ progressive(กําลังกระทํา) โดยใหความหมายเหมือน ๆ กัน 
• You look / You're looking very unhappy. What's the matter? 

มีสํานวนที่พบบอยคือ look like หรือ look as if ฝรั่งจะไมใชรูป progressive 
• She looks like her mother. 
• It looks as if it's going to rain. (ไมใช It's looking as if . . .) 
• She looks as if she's dreaming 
• She looks like she's dreaming (ประโยคนี้ดูไมเปนทางการก็จริง แตไมใช She looks 

like dreaming)  
คุณอาจไปพบวาชาวอังกฤษใช look like being. . . ในภาษาพูด ซ่ึงหมายถึงอนาคต 

• It looks like being a wet night. (= It looks as if it will be a wet night.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ as if และ การใช like ของ as if, ดูหัวขอ C052 

2 ordinary verb (มอง= 'direct one's eyes') 
เมื่อ look แปลวา มอง = 'direct one's eyes', ใชกับ adverb, ไมใช adjective 
มีกฎอยูอีกขอ คือ ถามีกรรมตองมี at คือถาไมมีกรรม ไมตองไปใส at 

• The boss looked at me angrily. (ไมใช The boss looked at me angry.) 
• Look carefully - it's changing colour. (ไมใช Look careful... และไมใช Look 
at carefully. . .) 
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3 look ตองไมตามดวย if 
ถาจะพูดวา “ถา” ตองใช “เห็น” ไมใช “มอง” ดังนั้นถาฝรั่งจะใช if หรือ whether เขาจะไมใชกับ look ฝรั่งเขา
จะกับใช see หรือไมก็ look to see แทน 

• Could you see if Ann's in the kitchen? (ไมใช Could you look if Ann's in 
the kitchen?) 

• 'What are you doing?' I'm looking to see whether these batteries are 
OK' (ไมใช I'm looking whether...) 

4 look after กับ look for 
ระวัง! ตางก็เปน prepositional verb โดย look after แปลวา ดูแล='take care of'; สวน look for แปลวา 
มองหา='try to find' ลองเปรียบเทียบ: 

• Could you look after the kids while I go shopping? 
• I spent ages looking for her before I found her.  

คนไทยชอบใชผิด คือใช look for เปน ไปหา(ส่ิงที่รูตําแหนง) เชนไปรับคนที่สถานีรถไฟ 
• I'm going to the station at three o'clock to pick Daniel up. (ไมใช เพ่ือมอง
หา. . . to look for Daniel.) 

� สําหรับ phrasal และ prepositional verb อื่น ๆ กับ look, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

� สําหรับความแตกตางของ look (at), watch และ see, ดูหัวขอ C303 

� สําหรับ Look! และ Look here! ใชเปน discourse marker, ดูหัวขอ B032.19 

C227 lose และ loose 
lose (อานเปน ลูดศ) แปลวา แพ (not win) ผันเปน lose(ลูดศ)-lost(ลอดซท)- lost(ลอดซท) สวน loose (อาน
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วา ลูดส) เปน adjective แปลวา หลวม (not tight) วิธีอานออกเสียง ศ. เสียง Z ใหอานจากดิกชันนารีของผม 
• I must be losing weight - my clothes all feel loose. (ไมใช I must be 
loosing we - . . .) 

C228 a lot, lots, plenty, a great deal, a large 
number, the majority  
1 วิธีใชเบ้ืองตน; การใชกับ of 
คําพวกนี้มีความหมายเหมือนกัน และใชนําหนาเหมือน much, many และ most, แตมีการใชท่ีไมเหมือนกัน คือ
บางตัวคุณตองใส of บางตัวไมตองใส of ลองเปรียบเทียบ: 

• There's not a lot of meat left. (ไมใช There's not a lot meat left.) 
• There's not much meat left. (ไมใช There's not much of meat left.) 
• Plenty of shops open on Sunday mornings. (ไมใช Plenty shops. . .) 
• Many shops open on Sunday mornings. (ไมใช Many of shops. . .) 
� สําหรับ much, many และ most จะตามดวย of ไดหรือไม, ดูหัวขอ C247 และ C246 

2 ระหวาง a lot of กับ lots of 
ท้ังสองคํานี้ คอนขางไมเปนทางการ สวนเวลาฝรั่งจะพูดอยางเปนทางการเขาใช a great deal of, large 
number of, much หรือ many แตแปลกฝรั่งชอบใช much และ many ใชประโยคคําถามและปฏิเสธ สวน
วิธีใช ดูหัวขอ C247) 
คําวา a lot of และ lots of มีคาเทากันทุกประการ แถมยังจะตามดวยนามเอกพจนนับไมได หรือนามพหูพจน 
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หรือ pronoun ก็ยังมีคาเทากันอีก ดังนั้นไมมีความแตกตางกันเลย  
แตถึงจุดนี้ ถาผมไมสอนตอ ผมจะเปนครูท่ีเลว คือจําไววามีประเด็นแคจุดเดียว (ขอสอบ TOEFLชอบมาก) คือ 
คุณตองใชกริยาใหถูก โดยมีหลักวา ถาตามดวยนามเอกพจนนับไมได ใหถือวาทั้งกอนเปนเอกพจน เชน 

• A lot of time is needed to learn a language. (=Lots of time is needed 
to learn a language.) 

• Lots of patience is needed, too. (ไมใช Lots of patience are needed, 
too.) 

ถาตามดวยนามพหูพจน ใหถือวาทั้งกอนเปนพหูพจน เชน 
• A lot of my friends want to emigrate. (ไมใช A lot of m' friends wants. . 

.) 
• Lots of us think it's time for an election. 

3 plenty of 
plenty of ก็เปนคําที่คอนขาง informal ใชกอนนามเอกพจนนับไมได หรือนามพหูพจน แปลวา จํานวนมาก ใน
แงท่ี 'เกินพอ' 

• Don't rush. There's plenty of time.  
• Plenty of shops take checks/cheques. 

4 a large amount of, a great deal of และ a large number of 
คําพวกนี้ใชคลาย ๆ กับ a lot of และ lots of แตคอนขาง formal โดยที่ตองจําวา a large amount of และ a 
great deal of ใชกับนามนับไมไดเทานั้น และถือวาทั้งกอนเปนเอกพจน 

• I've thrown out a large amount of old clothing. 
• Mr. Lucas has spent a great deal of time in the Far East.  
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a large number of ใชหนาคํานามพหูพจน, และถือวาทั้งกอนเปนเปนพหูพจน กริยาที่ตามมาก็ตองสอดคลอง
กับประธานพหูพจนดวย 

• A large number of problems still have to be solved. (ฟงแลว ดูล่ืนหูกวา A 
large amount of problems . . . หรือ A great deal of problems . . .) 

� สําหรับ articles หลัง the number/amount of ดูหัวขอ A058.8 

5 the majority of 
the majority of (= 'most’ หรือ ‘most of ') ตองตามดวยนามพหูพจน และถือวาทั้งกอนเปนพหูพจน 

• The majority of criminals are non-violent. 
6 คํานามที่เปนวัดหนวย 
คําพวกที่กลาวมาขางตน ฝรั่งไมใชกับคํานามที่เปนวัดหนวย (คนไทยชอบใชผิด) เชน pounds, years หรือ 
miles เขาใชตัวอ่ืนแทนครับ เชน 

• It cost several pounds. (ไมใช It cost a lot of pounds. ซ่ึงจะตลก)  
• They lived many miles from the town. (ไมใช They lived plenty of miles 

from the town. นี่ก็ตลก) 

7 ใชโดยไมมคีํานาม 
ในกรณีท่ีเขาใจวาหมายถึงอะไร ฝรั่งก็จะละคํานามตอทาย ดังนั้นเมื่อเขาละนาม ก็ตองมี preposition of ดวย 

• 'How much did it cost? "A lot.'(= 'A lot of money.') 
• We should be all right for cheese. I've bought plenty. 
• He stays silent for long periods, but when he does speak he says a 
great deal. 
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8 ใชเปน adverb 
ท่ีนาจําคือ a lot และ a great deal ใช adverb ก็ได แต lots of และตัวอื่น ๆ ใชไมได 

• On holiday we walk and swim a lot. (ไมใช . . . we wake plenty หรือ . . . swim 
lots.) 

• The government seems to change its mind a great deal. 

C229 make 
1 object + infinitive 
make + object + infinitive without to 

• I made her cry. (ไมใช I made her to cry. และไมใช I made her crying.)  
ระวัง! คุณตองเอา infinitive ไปอยูทาย ไมใชเอากรรมไปอยูทาย 

• I can't make the washing machine work. (ไมใช I can make work the 
washing machine.)  

ในโครงสรางแบบถูกกระทํา ตองใช infinitive with to 
• She was made to repeat the whole story. 
� สําหรับ รายละเอียดเก่ียวกับกริยาตัวอื่น ๆ ท่ีมีโครงสรางคลาย ๆ กันน้ี, ดูหัวขอ A072 

2 ฝร่ังพูด make myself done ไมใช make myself do 
ถาตองการจะขยาย make ตองใช adjective ในบางกรณีท่ี make ตามดวยคําจําพวก myself, yourself ซ่ึง 
past participle (ชอง3) ทําหนาที่เปน adjective ได และ past participle นี้ก็มีแคไมก่ีตัว ไดแก understood, 
heard และ liked/disliked/hated 
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• I don't speak good French, but I can make myself understood. (ไมใช . . 
. make myself understand.) 

• She had to shout to make herself heard. 
• In his three months in the job he made himself thoroughly disliked. 

3 การใชกับ กรรมสองตัว 
make (แปลวา เตรียม='prepare', หรือ สราง='manufacture' ) มักมีโครงสรางที่มีกรรมสองตัว 

• Can you make me a birthday cake by Friday? 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยาท่ีมีกรรมสองตัวแบบน้ี, ดูหัวขอ A023 

4 การใชกับ object + object complement 
make + something + adjective เพื่อบอกวาเปลี่ยนอะไรใน something ท่ีวานั้น ระวัง! ลําดับคําใหดี คือ 
make something good ไมใช make good something เชน 

• The rain made the grass wet. (ไมใช The rain made wet the grass.) 
หรือจะใช make + something + คํานามทีม่ีความหมายเชิง adjective ก็ได ท่ีเจอบอยคือ 

• You have made me a very happy man. 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา กับ object complement (สวนขยายกรรม), ดูหัวขอ A127 

5 การใชกับ subject complement (สวนขยายประธาน) 
make อาจตามดวย subject complement (สวนขยายประธาน) คือ วลีนามที่บอกวา มีอะไรบางอยาง เกิดขึ้น, 
หรือเขาทํางานอะไร ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ ฝรั่งชอบพูดวา make a good . . . 

• That wood will make a good hiding place. 
• Terriers make good hunting dogs.  
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Make ตามดวยกรรมที่เปนไมตรง (indirect) ก็ได เชน 
• He made her a good husband. (ทําไม her จึงไมใชกรรมตรง เพราะวามันมาจาก He 

was a good husband to her.) 
� สําหรับความแตกตางของ make และ do, ดูหัวขอ C118. สําหรับ prepositions after make, ดูหัวขอ C230 

C230 make: ใชเปน preposition 
ฝรั่งใช made of แปลวา ทํามาจาก เมื่อตองการระบุ (identify) วสัดุท่ีใชทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

• Most things seem to be made of plastic these days. 
• What are your loudspeakers made of? 

แตถาเขาพูดในแง กระบวนการผลิตในโรงงาน (process of manufacture), เขาจะใช made…out of 
something มากกวา 

• They made all the furniture out of oak. (ลื่นหูกวา พูดแบบไมมี out เปน made . 
. . of oak.)  

เมื่อวัสดุท่ีวา ถูกแปลงสภาพไปโดยส้ินเชิง (completely different form to make something), ฝรั่งชอบใช 
make from แปลวา แปลงสภาพมาจาก 

• Paper is made from wood. (ไมใช Paper is made of wood.) 
• My mother makes wine from blackberries.  

ถาเขาจะพูดวา ทําดวยสวนผสมของ, เขาจะใช make with 
• 'The soup's good.' 'Yes, I make it with lots of garlic.' 
� สําหรับ โครงสรางของ make, ดูหัวขอ C229 
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C231 marry และ divorce 
1 get married /divorced 
แตงงานกัน หยากัน ในภาษาที่ไมเปนทางการ คือภาษาภาษาพูดทั่วไป ฝรั่งใช get married ไมใช get marry 
(แตงงานกัน) และ get divorced ไมใช get divorce (หยากัน) สวน marry (แตงงานกัน) และ divorce (หยา
กัน) เปนรูปแบบที่ใชนอยกวา ใชเฉพาะกรณีท่ีเปนทางการจริง ๆ ท้ังสองแบบใชโดยไมมีกรรม ลองดูตัวอยาง
ความแตกตาง 

• Lulu and Joe got married last week. ถาคุณจะเขียนลงในขาวที่เปนทางการ ก็ตองใชวา 
Lulu and Joe married. 

• When are you going to get married ? 
• The Robinsons are getting divorced.  

ในภาษาเขียน ฝรั่งนิยมใช marry และ divorce  
• Although she had many lovers, she never married.  
• After three very unhappy years they divorced. 

2 แตงงานกับ ตองไมม ีpreposition ตามดวยกรรมไดเลย 
แตงงงานกับ หยากับ ฝรั่งใช marry และ divorce เปน transitive verb ตามดวยกรรมตรงไดเลย, ไมตองมี 
preposition 

• She married a builder. (ไมใช She married with a builder.)  
• Will you marry me?  
• Andrew's going to divorce Carola. 
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3 get/be married to 
แตงงงานกับ หยากับ ฝรั่งชอบใชคําวา get/be married to + กรรม คือถามี get หรือ be ก็ตองมี to ดวย 

• She got married to her childhood sweetheart. 
• I've been married to you for sixteen years and I still don't 

understand you. 

C232 maybe และ perhaps 
maybe และ perhaps ตางแปลวา บางที แต maybe ใหภาพที่ดูไมเปนทางการ ลองเปรียบเทียบ: 

• Maybe/Perhaps it'll stop raining soon. 
• Julius Caesar is perhaps the greatest of Shakespeare's early plays. 

ชาวอังกฤษชอบ ออกเสียง perhaps วา “แพรบซ” เหมือน 'preps' 
ในภาษาอเมริกัน perhaps ออกเปน “เพ็อแฮบซ” และถือวาเปนคําที่เปนทางการ หรือเปนภาษาธุรกิจ 

C233 meals 
มื้ออาหาร เปนคําที่สัมพันธวัฒนธรรมทองถิ่นและคน ดังนั้นมันเลยมีใชหลายรูปแบบ  
จึงมีคําที่ใชมากกวาชาวอเมริกัน ในเรื่องนี้ตองยกใหชาวอังกฤษที่กินไดกินดี ถึง 6 มื้อ และนารูไวมีดังนี้  
1 ใชแบบ British 
a อาหารเชาบาย: ใช breakfast 
อาหารเชา คือ breakfast มาจาก breack=หยุด และ fast=food จงึแปลตามรากศัพทวา เลิกการอดอาหารที่ไดอด
มาทั้งคืน ก็คือไดทานเปนมื้อแรกนั่นเอง 
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b อาหารกลางวัน: ใช lunch หรือ dinner  
บางทองถิ่น โดยเฉพาะพวกใชแรงงานหนัก ๆ เขาทานอาหารกลางวันเปนมื้อใหญ คุณไมตองตกใจที่เขาเรียก 
midday meal วา dinner 
c อาหารบาย: ใช tea (คนไทยเรียก อาหารวาง) 
อาหารเบา ๆ ชวงบาย 4 โมง ท่ีทํางานหรือท่ีโรงเรียน กอนกลับบาน คุณอาจจะเรียกวา light meal ก็ได มักจะเปน 
ชา กาแฟ และ ขนมปงกรอบ (biscuits) หรือ cake, ชาวอังกฤษเรียกวา tea  
แตบางทองถ่ิน เขาก็ไมทานกัน มันขึ้นกับครอบครัว หรือโรงเรียน/ท่ีทํางาน บางแหงมี บางแหงไมม ี

d อาหารรองทอง: ใช (high) tea หรือ supper 
ฝรั่งที่ทาน light meal ชวง 5-6 โมงเย็น คือ กลับมาบานแลว แตยังทําอาหารเย็นไมเสร็จ เขาอาจทานรองทอง
กอน เรียกวา มื้อนั้นวา tea หรือ high tea แตบางคนก็เรียก supper 

e อาหารคํ่า: ใช supper หรือ dinner 
ตางกันตรงที่ ถาทานกัน มื้อใหญ จัดสวยงามนิยมเรียก dinner ถาเปนมื้อเล็ก เรียกวา supper แตมีขอสังเกตวา 
คนรวยสักหนอยนิยมเรียก dinner สวนคนจนชอบเรียก supper เพื่อถอมตน ท้ังนี้ผมอยากใชคุณ คํานึงถึงรายการ
อาหารดวย คือ dinner ตองมี 6 courses ตามหลักอังกฤษ คือ 1)snack 2)soup 3) salad 4) main course 5) 
dessert(ของหวาน) 6)tea/coffee โดยสวนตัวแลวถามีแต 2 courses ผมเรียกวา supper ถามี 3 courses ขึ้น
ไปเรียกวา dinner มีขอเกตุวา พวกฝรั่งเศส จะทาน main course กอน salad (อาหารฝรั่งเศสไดช่ือวา พิถีพิถัน
ท่ีสุดในโลก) 
f อาหารกอนนอน: ใช bedtime snack หรือ supper 
ฝรั่งอวน ๆ มักมีขนมขบเคี้ยวกอนนอน คือ bedtime snack หรือ supper ก็ได 
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2 ใชแบบ American 
ทุกอยางใชเหมือนกันกับอังกฤษ ตางกันที่ชาวอเมริกันs ขี้เกียจจดจําช่ือ อาหารวางเรียกวา supper ใหหมด สวน
อาหารกลางวัน (midday meal) เรียกวา lunch ไมมีใครเรียกวา dinner แตพิเศษที่ เขามีอาหารในวันสําคัญ 
(celebration meals) เชน Christmas หรอื Thanksgiving เขาเรียกวา Christmas / Thanksgiving 
dinner แมวาจะทานตอนกลางวันก็ตาม 

C234 mean 
1 ใชในการถามความหมาย 
ระวัง! คนไทยชอบใชผิดประจําในการถามฝรั่ง เกี่ยวกับความหมายของศัพท ดวยคําวา mean 

• Excuse me. What does hermetic 'mean? (ไมใช What means 'hermetic'?)  
หรือจะใชแบบมี preposition ก็ได ซ่ึงเจาะจงลงไปวา คุณหมายถึงอะไร แงไหน 

• What do you mean by 'hermetic'? (= In what sense are you using the 
word?  

2 mean กับ think, meaning กับ opinion 
mean และ meaning เปนตัวท่ีคนไทยใชผิดบอย โดยเอาคํานี้ไปใชแทน 'think’ หรือ ‘opinion' (มียกเวนให ดู
ขอ 4) 

• I think that Labour will win the next election. (ไมใช I mean that Labour 
will win . . .) 

• What's your opinion? (ไมใช What's your meaning?) 
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3 โครงสราง 
ในความหมาย ' intend', 'plan' (ประสงค, ตั้งใจ) mean ตองตามดวย to infinitive 

• I mean to find out what's going on. 
• Sorry - I didn't mean to interrupt you. 
• Did you mean John to post those letters? 

ในความหมายของ 'involve', 'have as a result', (เกี่ยวของกับ) mean ตองตามดวยคํานาม หรือกริยา ing 
• The Fantasians have invaded Utopia. This means war! 
• If you want to pass the exam it will mean studying hard. 

4 I mean 
I mean ใชเปน 'discourse marker' (ดูหัวขอ B032) เพื่ออธิบายหรือให additional details ในการใชแบบนี้ 
คุณตองใสเครื่องหมาย ขีด “-“ (pause) กอนหนามันดวย 

• He's funny - I mean, he's really strange. 
• It was a terrible evening. mean, they all sat round and talked politics 

the whole time. 
• Would you like to come out tonight? I mean, only if you want to, of 

course.  
ฝรั่งอาจใช I mean, ในลักษณะนี้ แทนคําวา I think หรือ I feel ก็ได และหามพูดวา I mean that 

• Four hundred dollars for a thirty hours a week. I mean, it's not right, 
is it? (แตไมใช I mean that it’s not right...) 

หรือใชขยายคําพูดของตนเอง คนที่พูดภาษาอังกฤษไดไมเปนธรรมชาติ ชอบพูดคําวา I mean เพื่อตองการแนใจ
วา คนฟงเขาใจแน ๆ ผมถือวาเปนภาษาที่ไมดี แตดีกวาไมพูด เพราะฝรั่งยิ่งไมเขาใจไปกันใหญ คนไทยชอบใช
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บอย เพราะบางทีอธิบายอะไรไดไมกระจางในประโยคแรก ตองตามดวยประโยคที่สองแบบนี้  
• She lives in Southport-I mean Southampton.  

ในภาษาพูด, I mean เปนคําที่ใชบอยในลักษณะที่แปลวา “ฉันหมายความวา” 
• Let's go and see Phil on Saturday. I mean, we could make an early 

start. 
5 What do you mean . . . ? 
What do you mean . . . ? แปลวา คุณวาอะไรนะ? (มีภาพในเชิงโกรธ หรือประทวงก็ได) 

• What do you mean, I can't sing? 
• What do you mean by waking me up at this time of night? 

6 ไมมีรูปกําลังกระทํา 
ฝรั่งไมมีการใช mean ในรูปกําลังกระทํา (progressive form) จึงหามใชกริยา meaning  

• What does that strange smile mean? (ไมใช What is that strange smile 
meaning?) 

โดยสวนตัว ถาผมเจอคําวา meaning 99% เปน คํานาม ไมใชกริยา แปลวา “ความหมาย” ยกเวน เมื่อฝรั่งตองการ
แสดงความใสใจที่กระทําตอเนื่องกัน ซ่ึงใชในไมกี่ประโยค เชน 

• I've been meaning to phone you for weeks. 

C235 means 
1 ทั้งเอกพจน และพหูพจน ตางลงทายดวย S 
คํานามคือ means แปลวา วิธี (method) เปนนามนับได และเปนทั้งนามเอกพจน และพหูพจน 
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• In the 19th century a new means of communication was developed the 
railway. (ไมใช . . . a new mean of communication และไมใช a new meaning of 
communication)  

• There are several means of transport on the island. 
� สําหรับ other words กับ เอกพจน forms ending in -s, ดูหัวขอ B046.3. 

2 by all/any/no means 
เวลาฝรั่งใช by all means ไมไดแปลวา วิธีการไหนก็ได (by all possible means) อยางที่คนไทยหลายคน
เขาใจ เขาใชเพ่ือใหอนุญาตหรือสนับสนุนใหใครทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คือ แปลวา 'of course’ หรือ ‘it is all right 
to . . .' ลองเปรียบเทียบ: 

• 'Can I borrow your sweater?' 'By all means.' (=of course) 
• By all means get a new coat, but don't spend more than $500. 
• If there isn't a bus, then by all means take a taxi/cap. 
• We must help her by all possible means. (ไมใช We must help her by all 

means.)  
by no means (หรือ not by any means) แปลวา ไมใชแน ๆ (definitely not) หรือ ไมนาจะใช (not by a 
long way) ไมไดแปลวา ไมมีวิธี แบบที่คนไทยมักเขาใจผดิ 

• 'Is that all you've got to say?' 'By no means.' (=ไมใชแน ๆ ) 
• Galileo was by no means the first person to use a telescope. 
• Schumann is not by any means my favorite com poser. 
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C236 may และ might (1): พื้นฐาน 
1 ใชในฐานะที่เปนกริยาชวย 
may และ might นกัไวยากรณเรียกวา กริยาชวยแบบ modal (ดูหัวขอ A027-A028) 

a ไมตองไปเติม -s ให เมื่อใชกับประธานบุรุษที่สามเอกพจน 
• She may be here tomorrow. (ไมใช She mays. . .) 
• It might rain this afternoon. 

b ใชต้ังคําถามหรือปฏิเสธไดเลย โดยไมตองใช do 
• May I help you? สังเกต ประโยคนี้เปนประโยคคําถาม คือตองมี ? ไมใชบอกเลาอยางที่คนไทย
เขาใจผิด และไมใช Do l may help you? 

• We might not be home before midnight. 
c หลัง may และ might เราใช infinitive without to 

• You may be right. (ไมใช You may to be right.) 
• She might not want to come with us. 

ใชในแบบ กําลังกระทํา(progressive), perfect และ passive infinitive ก็ไดท้ังนั้น (ดูหัวขอ A071) 
• 'Why hasn't Laurie come?' 'He might be working late.' 
• 'She didn't say hello.' 'She may not have recognized you.' 
• Do you think we might be asked for our o pinion ? 

d may และ might ไมมี infinitive (ชอง1) หรือ participle (Verb-ing) 
ฝรั่งไมมีการใชวา to may, maying แบบที่คนไทยบางคนคิดคนขึ้นมา แตถาจําเปนเขาจะไปใชคําอื่นแทน เชน 
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• She wants to be allowed to open a bank account. (ไมใช . . . to may open. 
. .) 

e might ไมไดหมายถึง อดีตของ may  
ใชในลักษณะเดียวกันกับ may, ใชกับปจจุบันและอนาคตก็ยังได เหตุท่ีฝรั่งใช might มีสองสาเหตุ คือ 1) มีภาพ
ของความเปนไปไดท่ีต่ํากวา หรืออาจไมแนนนอน (ดูหัวขอ C237.2 และ C238.1)  
และ 2) ใชกับคําพูดที่เอามาบอกตอ (past indirect speech) (ดูหัวขอ A137) 
f พูดถึงเหตุการณในอดีต จะใช may หรือ might ก็ได แตตองตามดวย have + past participle 

• She's late. I think she may have missed the train. 
• Why did you do that? You might have killed yourself. 

g might not รวบไดเปน mightn't สวน mayn't ไมมีในโลกนี้ 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรวบคํา (contraction), ดูหัวขอ A062 

2 ความหมาย 
ฝรั่งใช may และ might แปลวา “อาจจะ” เมื่อพูดถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้น หรือถามเพื่อขออนุญาต เปน
ภาษาที่เปนทางการ 

• I may see you tomorrow.  
• Do you think I might borrow your typewriter? 
� สําหรับ รายละเอียดของการใช may และ might, .ใหดูในบทตอไป  
� สําหรับ may และ might หลัง so that และ in order that, ดูหัวขอ C322 
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C237 may และ might (2): =อาจจะ 
1 ใชกับ โอกาสความเปนไปได 
ฝรั่งชอบใช may และ might เพื่อบอกความเปนไปไดท่ีจะเกิด ลองอานประโยคเหลานี้กอน 

• 'I think Labour are going to win.' 'You may be right.' (= 'It is possible 
that you are right.') 

• We may go climbing in the Alps next summer. 
• 'Where's Emma?' 'I don't know. She may be out shopping' 
• Peter might phone. If he does, ask him to ring later. 
• 'I might get a job soon.' 'Yes, and pigs might fly.' (= 'It's very 

unlikely.') 
• You might be needed at the office on Saturday. May well can be used 

to suggest a strong possibility. 
• 'I think it's going to rain.' 'You may well be right- the sky's really 

black.' 
2 ความแตกตางระหวาง may กับ might 
might ไมใชเปนแครูปอดีตของ may ฝรั่งใชท้ังคูกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตก็ได โดยที่ might ใหภาพที่
เปนไปไดนอยกวา may ลองเปรียบเทียบ: 

• I may go to London tomorrow. (perhaps a 50% chance) 
• Joe might come with me. (perhaps a 30% chance) 

ฝรั่งอาจใช might เพื่อใหภาพที่ดูสุภาพ เพราะพูด may ตรง ๆ จะเปนการวาหรือบนวาไมดี ใชเปน past tense 
แทน ถาสนใจแงนี้ ใหดูหัวขอ B035 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

3 เหตุการณปกติทั่ว ๆ ไป ฝร่ังใช may 
เพราะบทความทางวิชาการตองแสดงความเปนไดท่ีชัดเจนโดยไมตองมาเกรงใจ ดังนั้นในภาษาทางวิชาการ ฝรั่งใช 
may พูดถึง typical occurrence และใช might เฉพาะเหตุการณในอดีต 

• After having a baby, a woman may suffer from depression for several 
months. 

• The flowers may have five or six petals; colour may range from light 
pink to dark red. 

• Children of divorced parents may have difficulty in forming stable 
relationships themselves. 

• In those days, a man might be hanged for stealing a sheep. 
คุณอาจไปใช can แทนก็ได, โดยใหภาพที่เปนทางการนอยกวา ดูหัวขอ C098.1 

4 คําถาม 
หามใช may ถามถึงความเปนไปไดในประโยคคําถาม ท่ัวไปแบบนี ้

• Are you likely to go camping this summer? (ไมใช May you go camping . . . 
?) 

• Do you think Emma's gone shopping? (ไมใช May Emma have gone 
shopping?)  

ถามถึงความเปนไปได ฝรั่งใช may ในประโยคคําถามเชิงปฏิเสธ เชน 
• May we not be making a big mistake? (very formal)  

และใช may ใน indirect questions (เชน หลัง Do you think)  
• Do you think you may go camping this summer? 
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5 ปฏิเสธ 
ระวัง! ความแตกตางระหวาง may/might not และ cannot/can't. may/might not แปลวา อาจไม…ก็ได 
สวน'cannot/can't แปลวา ไมสามารถ…ได ลองเปรียบเทียบ: 

• It may/might not be true. (= It is possible that it is not true.) 
• It can't be true. (= It is not possible that it is true.) 

6 ในประโยคเงือ่นไง: ใช might = บางท ี
ในประโยคเงื่อนไงใช might (หามใช may) แปลวา บางที …ก็เปนไปได (= 'would perhaps') 

• If you went to bed for an hour you might feel better. (= . . . perhaps 
you would feel better.) 

• Don't play with knives. You might get hurt. (= Perhaps you would get 
hurt if you d id.) 

7 ในคําพูดเลาตอ (indirect speech): ใช might 
ฝรั่งใช might เปน indirect speech หมายถึงทั้ง may และ might ลองเปรียบเทียบ: 

• 'What are you doing at the weekend, Anne?' 'Oh, I may go to 
Scotland -or I just might stay at home. ' 

• Anne said that she might go to Scotland at the weekend, or she might 
stay at home. 

8 ใชเลาเหตุการณในอดีตไมได 
ฝรั่งไมใช may และ might เพื่อเลาเหตุการณในอดีต ท่ีรูอยูแลว เขาใช perhaps 

• I couldn't think clearly, and I felt hot. Perhaps I was ill. (ไมใช . . . I 
might be ill.) 
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แตอยาลืมวาเขาใช might พูดถึงอดีตไดใน indirect speech (ตามขอยอยท่ี 5 กอนหนา). สําหรับการใชงาน 
may/might + perfect infinitive, ดูหัวขอถัดไป 

9 may/might + perfect infinitive (ชอง3) 
ในกรณีท่ีจะกลาวถึงเหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต, ฝรั่งจะใชโครงสราง may/might + perfect infinitive 
(have + past participle) 

• 'Polly was very late.' 'She may have missed her train.' (= 'It is 
possible that she missed . . .') 

• 'What was that noise?' 'It might have been a cat.'  
คุณสามารถใชโครงสรางเดียวกันนี้ (นิยมใช might) เพื่อบอกวา มนัเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นในตอนนั้น แตไมได
เกิดขึ้นจริง 

• You were stupid to try climbing up there. You might have killed 
yourself 

• If she hadn't been so bad-tempered, I might have married her.  
คุณอาจไดยินชาวอังกฤษใช may แทน might แบบนี้ ซ่ึงชาวอเมรกัินมองวาไมถูกหลักนัก 

• You were stupid to try climbing up there. You may have killed yourself  
may/might + perfect infinitive เปน perfect tenses ก็ได โดยไมจําเปนตองเปนอดีต 

• I'll try phoning him, but he may have gone out by now. 
• By the end of this year I might have saved some money. 
� สําหรับการใชงาน could have + past participle ในแงเดียวกันน้ี, ดูหัวขอ C098.6 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ perfect infinitive, ดูหัวขอ A073 
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10 may, might และ can 
เมื่อพูดถึงโอกาสที่จะเกิดข้ึนจริง ๆ ในประโยคบอกเลา ฝรั่งจะไมใช can เขาไปใช may/might/could ฝรั่งใช 
can เมื่อพูดถึงส่ิงที่พูดอยางกวาง ๆ (= 'It is possible to . . .'). ลองเปรียบเทียบ:  

• There may/might be a strike next week. (= It is possible that there 
will be. . .) (ไมใช There can be a strike next week.) 

• Strikes can happen at any time. (= It is possible for strikes to happen . 
. .)  

• I may fly to Amsterdam on Tuesday. 
• One can travel to Holland by boat or by air. 

แตในประโยคคําถาม และปฏิเสธ เขาใช can พูดถึงความเปนไปไดในปจจุบัน, โดยเฉพาะในคําถามที่เกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล (ซ่ึงไมเหมือนกับการใช may และ might ท่ีเนนวา โอกาสของการเกิด) 

• Can that be Mike? I thought he was in Greece. 
• Jake's getting married? You can't mean it. 

11 may, might กับ could 
ฝรั่งก็มีการใช could ในความหมายเดียวกับ may และ might, คือพูดถึง ความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนจริง ๆ  

• War could break out any day. (หรือ War might...)  
• You could be right. (หรือ You may . . .) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช can และ could ในการพูดถึงความเปนไปได, ดูหัวขอ C098 

� สําหรับ ไวยากรณขั้นพื้นฐานของ may และ might, ดูหัวขอ C236 กอนหนาน้ี 

� สําหรับการใชงาน may และ might เพ่ือขออนุญาต (permission), ดูหัวขอ C238 

� สําหรับ การใชในแงอื่นของ may และ might, ดูหัวขอ C239-C242 
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C238 may และ might (3): เพ่ือขออนุญาต 
1 ถามเพ่ือขออนุญาต 
ฝรั่งใช may และ might ถามเพ่ือขออนุญาต (permission) ซ่ึงจะดู formal กวา can และ could  

• May I put the TV on? 
โดยที่ might จะดูสุภาพมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะเมื่ออยูในรูป indirect question 

• I wonder if I might have a little more cheese. (ลื่นหูกวาพูดวา Might I 
have . . . ?) 

� สําหรับการใชงาน past form เพ่ือใหดูสุภาพ, ดูหัวขอ B035 

2 giving กับ refusing permission 
may แปลวา “ขอให” สวน may not แปลวา “จะไมไดรับอนุญาต” หรือหามทํา ซ่ึงดูเปนการสุภาพ 

• 'May I put the TV on?' 'Yes, of course you may.' 
• 'May I borrow the car?' 'No, I'm afraid you may not.' 
• Students may not use the staff car park.  

สวนในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งใช can และ cannot/can't (ดูหัวขอ C099) 
must not แปลวา “ตองไม” หรือ “หาม” (ดูหัวขอ C249.3) ซ่ึงดูหนักแนนกวา may not 

• Students must not use the staff car park. 
3 การพูดถึง permission 
ฝรั่งไมใช may และ might เมื่อพูดถึงการขออนุญาต ท่ีรูอยูแกใจแลว (ไดรับคําตอบแลว), เขาหันไปใช can, 
could หรือ be allowed 
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• These days, children can /are allowed to do what they like. (ไมใช . . . 
children may do what they like.) 

• I could / was allowed to read what I liked when I was a child. (ไมใช I 
might read what I liked...) 

• Can you/Are you allowed to park on both sides of the road here? (ลื่นหู
กวา May you park. . . ?) 

4 indirect speech 
ฝรั่งใช may และ might ใน indirect speech เพื่อเลาเรื่องการขออนุญาต คือใช may กับคํากลาวในปจจุบัน 
และใช might กับอดีต  

• The manager says that we may leave our coats in the downstairs toilet. 
• 'What are you doing here ? Peter said that might look round.' (very 

formal) 

C239 may และ might (4): may in wishes และ hopes 
ในการแสดงความหวังและความปรารถนา ใช may ได แตหามใช might เพราะ might จะดูเปนไดนอย คุณจะ
ปรารถนาดีกับใคร หรือคิดหวังส่ิงใด ควรมีภาพที่แสดงใหเห็นวาเปนไปไดมาก 

• I hope that the young couple may enjoy many years of happiness 
together . 

• Let us pray that peace may soon return to our troubled land. 
ผมสังเกตวา ฝรั่งชอบอวยพรดวยการใช may ขึ้นตนประโยคแบบนี ้

• May you both be very happy! 
• May the New Year bring you all your heart desires 
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• May God be with you. 
• May she rest in peace. (ขอใหเธอไปสูสุขคติ) 
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ inverted word order (ใชกริยาชวยหนาประธาน ดูหัวขอ A030.) 

C240 may และ might (5): may/might . . . but 
ฝรั่งอาจใช may/might แปลวา แมวา =although เพื่อบอกส่ิงที่ดี กอนที่จะบอกสิ่งที่ไมดีท่ีอาจมองไมเห็น ซ่ึง
มักจะมี but 

• It may be a comfortable car, but it uses a lot of petrol/gas. (= 
Although it is a comfortable car, it uses. . .) 

• He may be clever, but he hasn’t got much common sense. 
• You might have plenty of money, but that doesn't mean you're better 

than me. 
• She may have had a lovely voice when she was younger, but… 

ระวัง! ฝรั่งใชโครงสรางนี้ เมื่อพูดถึงส่ิงตนเช่ือวาจริงเทานั้น ไมใชแคเปนไปได การที่ฝรั่งพูดวา It may be a 
comfortable car, but. . . ไมไดแปลวา เปนไปไดท่ีรถคันนี้มันจะ comfortable แตแปลวา ฉันก็เช่ือวารถคันนี้
มัน comfortable จริง ๆ แตวามันกินน้ํามนัมากไป เหมือนกับพูดอีกอยางวา 'I agree that it is comfortable, 
but . . .',  
ใน indirect speech เขาใช might กับกริยาในอดีต เชน 

•  I said that he might be clever but that he hadn't got much common 
sense. 
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C241 may และ might (6): may/might as well 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งใช may/might as well เพื่อบอกวา ควรทําอะไร เพราะ ไมมีอะรดีกวานี้ หรือ
นาสนใจไปกวานี้อีกแลว, โดยที่ may as well มีภาพที่มั่นอกมั่นใจกวา might as well 

• There's nobody interesting to talk to. We may as well go home. 
• ‘Shall we go and see Fred?’ ‘OK, might as well’ 

ระวัง! ความแตกตางระหวาง may/might as well และ had better (ดูหัวขอ C167) ลองเปรียบเทียบ: 
เดิน shopping เสร็จ ไปทานขาวกันดีกวา จะไดนั่งดวย ฝรั่งอาจใชวา 

• We may as well have something to eat. (= There is nothing more 
interesting to do.) 

เดี๋ยวไปลงเรือแลวไมมีอะไรใหทานนะ ทานตอนนี้เลยดีกวา ฝรั่งอาจใช 
• We'd better have something to eat (= We should eat now.)  

might as well ใชในการเปรียบเทียบส่ิงที่ไมคอยพอใจกับส่ิงอื่น ตามแบบผูดีฝรั่ง 
• This holiday isn't much fun. We might just as well be back home. (= 

Things wouldn't be any different if we were at home.) 
• You never listen -I might as well talk to a brick wall. (ฉันไปพูดกับกําแพงยัง
ดีกวาพูดกับเธอ) 

C242 might ใชกับ request, suggestion และ criticism 
ฝรั่งใช might บอยในประโยคบอกเลาที่แสดง การขอรอง (request) และแนะนํา (suggestion) 

• You might see if John's free this evening. 
• You might try asking your uncle for a job. 
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สําหรับการ วิจารณ ซ่ึงตองการลดความรุนแรงขอคําพูด ฝรั่งใช might have + past participle ซ่ึงใชกับอดีต 
• You might ask before you borrow my car. 
• She might have told me she was going to stay out all night. 
� สําหรับการใชงาน could ในประโยคคลาย ๆ กันน้ี, ดูหัวขอ C099 

C243 mind 
mind อาจแปลวา 'dislike', 'be annoyed by', 'object to' ฝรั่งใช mind ในคําถามและในเชิงปฏิเสธ ดังนั้น 
don’t mind จึงแปลวา ไมเปนทุกข เชน 

• I don't mind you coming in late if you don't wake me up. 
• 'Do you mind the smell of tobacco? ''Not at all.' 

ฝรั่งมีคําพูดที่ติดปากในหมูคนมีการศึกษาวา Would you mind . . . ? และ Do you mind . . . ? เพื่อขอรองให
ใหผูอื่นทํา, หรือขออนุญาต โดยใชรูปกริยา ing หรือ if-clause ก็ได  
Would l Do you mind doing something? 

• Would/Do you mind opening the window? (คนไทยที่มีการศึกษาตํ่าหนอย หรือเรียน
ภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ จะใชงาย ๆ วา Please open the windows. ซ่ึงฝรั่งถือวาเปนการ
ออกคําส่ัง) 

• Would/Do you mind my opening the window? (= Can I open . . . ?) 
ท่ีผมเจอคนไทยใชผิดบอยคือ ไปใช to infinitive แทน gerund คือชอบพูดวา Do you mind to open the 
windows? จําไววาหลัง mind ซ่ึงเปนกริยาตองตามดวยคํานามเทานั้น จะเปน infinitive ไมได 
Would l Do you mind if... ? 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• Would you mind if I opened the window?  
• Do you mind if I smoke? 

ถาเปนการถามความรูสึก, ฝรั่งเขาใช Do you mind . . . ? ไมใช Would you mind . . . ?  
• Do you mind people smoking in your house?  
• Do you mind if people smoke in your house? (แตไมใช Would you mind 

people smoking in your house?) 
ระวัง! ตอคําถามทีว่า Would/Do you mind . . . ? คําตอบที่วา No หรือ Not at all ใชเพ่ือใหอนุญาต 
คุณอาจตกใจที่ฝรั่งตอบ No เพราะคุณมักคิดวา No คือคําปฏิเสธ คือไมอนุญาต ผิดอยางแรงเลยครับ No ในที่นี่
มาจาก No, I don’t mind. = ฉันไม mind  
ผมแนะนาํวา เวลาพูดกับคนตางชาติดวยกัน คุณอาจเติมคํา เพื่อใหความหมายชัดเจนขึ้น เพราะเขาอาจไมมีใคร
สอนภาษาอังกฤษแบบที่ผมสอนใหคุณ 

• 'Do you mind if I look at your paper?' 'No, please do / go ahead.' 
ใน subordinate clause หลัง mind, ฝรั่งมักใช present tense ถาตองการแสดงความหมายในอนาคต (ดูหัวขอ 
A029) 

• I don't mind what you do after you lease school. (ไมใช I don't mind 
what you will do . . .) 

C244 miss 
1 แปลวา พลาด (fail to contact, be late for) 
miss แปลวา พลาดการติดตอกับคน หรือพลาดการชม หารใชบริการ มักมีสาเหตุจากการมาสาย ไมทันเวลา 

• She threw a plate at me, but missed. 
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• How could he miss an easy goal like that? 
• If you don't hurry we'll miss the train. (ไมใช . . . lose the train.) 
• You've just missed her - she went home five minutes ago. 
• The station's about five minutes' walk, straight ahead. You can't miss 

it.  
หลัง mis ตองกริยา ing 

• I got in too late and missed seeing the news on TV. 
2 แปลวา คิดถงึ  
ฝรั่งอาจใช miss แปลวา คิดถึง คือ เสียใจที่ไมได เจอะเจอ คนหรือส่ิงดี ๆ ท่ีเคยพบพาน (be sorry to be 
without) 

• Will you miss me when I'm away? 
• He doesn't like going to the country - he misses the noise and the 

bright lights.  
ตามดวย gerund ก็ได 

• I miss living in the mountains.  
ระวัง! miss แปลวา คิดถึง แปลวาเสียใจได แตไมไดแปลวา regret (เศราใจ) ลองเปรียบเทียบ: 

• I'll always miss being with you. (เสียใจที่ไมไดอยูดวยกันอีก = I'll always be 
sorry I'm not with you any more.) 

• I'll always regret being with you. (คือไปรบกวนเขามากจนเขาเดือดรอน = I'll 
always be sorry I was with you.) 
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3 แปลวา ไมอยู  
อีกความหมายหนึ่งของ miss คือแปลวา ไมอยู 'notice that somebody/ something is not there' 

• The child ran away yesterday morning, but nobody missed her till 
lunchtime. 

4 ประโยคที่หามใช miss 
คนไทยบางคนชอบไปแปล miss วา ไมมี ซ่ึงผิดอยางแรง ไมมี ก็คือ have not ไมใช miss 

• In some of the villages they haven't got electricity. (ไมใช . . . they miss 
electricity) 

ฝรั่งที่มีการศึกษา เขาใชคําวา lack ซ่ึงใหภาพที่แปลวา ยังไมมี เพราะลาหลัง ไมใช ไมมีตลอดกาล คือเปล่ียนเปน 
• In some of the villages they lack electricity. 
• I am sorry that lack of time prevents me from replying at greater 

length to your enquiry. 
missing ใชเปน adjective, แปลวา หาย (lost) 

• When did you realise/realize that the money was missing? 
• The missing children were found at their aunt's house. 

คุณอาจพบการใช missing หลังคํานาม โดยใช there is แบบนี้ก็ได 
• There's a page missing from this book. 

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจใช have. . . missing 
• We've got some plates missing- do you think Alan's borrowed them? 
• He had several teeth missing. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C245 more 
1 more + คํานาม 
ปกติฝรั่งใช more ไมใช more of วางหนาคํานาม (ดูหัวขอ A101) สังเกตวา ถาไมมีคํานําหนานาม (เชน article 
หรือ possessive) ฝรั่งจะไมใช more of 

• We need more time. (ไมใช . . . more of time.) 
• Could I have some more pie? (ไมใช . . . more of pie.) 
• More university students are having to borrow money these days. (ไมใช 

More of university students...) 
ยกเวน ช่ือคนและชื่อภูมิประเทศ ท่ีฝรั่งใช more of หนาคํานามได เพราะจะใส article หรือ possessive ใหช่ือ
พวกนี้ไมได 

• It would be nice to see more of Ray and Barbara.  
• Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees. 

2 การใช more of + determiner/pronoun 
จะใส of ได ตองมี determiner (เชน a, the, my, this) หรือ pronoun ดวย 

• He's more of a fool than I thought. 
• Three more of the missing climbers have been found. 
•  Could I have some more of that smoked fish?  
• I don't think any more of them want to come. 
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3 การใช more โดยไมมีคํานาม 
ฝรั่งอาจละคํานามหลัง more ถาความหมายมันเปนที่เขาใจกันอยูแลว  

• I'd like some more, please. 
4 one more 
ระวัง! โครงสรางที่ one more, two more ตองตามดวย วลีนามเทานั้น  

• There's just one more river to cross. 
� สําหรับการใชในแงเดียวกันน้ี, ดูหัวขอ C038 

5 more ใชเปน adverb ได 
more ใชเปน adverb ได 

• I hate this job more every day. 
6 โครงสราง comparative (เปรียบเทียบ) 
more ใชทําใหเปนขั้นกวาได (ดูหัวขอ A035 และ A036) 

• As you get older you get more tolerant.  
• Please d rive more slowly. 
� สําหรับการใช no more, not any more/longer, ดูหัวขอ C263. 

� สําหรับการใช far more, much more, many more ดูหัวขอ A038 

C246 most 
1 most + คํานาม 
คุณสามารถใช most หนานามได (ดูหัวขอ A101) แตหามใช most of เมื่อไมมีคํานําหนานาม เชน article หรือ 
possessive (หลักการนี้เหมือนกับการใช more of) 
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• Most cheese is made from cow's milk. (ไมใช Most of cheese. . .) 
• Most Swiss people understand French. (ไมใช Most of Swiss people. . .)  

ยกเวน ช่ือคนและชื่อภูมิประเทศ ท่ีฝรั่งใช most of หนาคํานามได เพราะจะใส article หรือ possessive ใหช่ือ
พวกนี้ไมได (หลักการนี้ก็เหมือนกับการใช more of เชนกัน) 

• Most of George seemed to be covered with hair. 
• The Romans conquered most of England. 

2 most of + determiner/pronoun 
จะใส of ได ตองมี determiner (เชน a, the, my, this) หรือ pronoun ดวย (หลักการนี้ก็เหมือนกับการใช 
more of เชนกัน) 

• He's eaten two pizzas and most of a cold chicken. 
• You've got most of the bed, as usual 
• Most of the people here know each other. 
• Most of my friends live abroad. (ไมใช Most my friends . . .) 
• She's eaten most of that cake. 
• Most of us thought he was wrong 

3 การใช most โดยไมมีคํานาม 
ฝรั่งอาจละคํานามหลัง most ถาความหมายมันเปนที่เขาใจกันอยูแลว (หลักการนี้ก็เหมือนกับการใช more 
เชนกัน) 

• Some people had difficulty with the lecture, but most understood. 
• Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most. 
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4 the most + คํานาม 
ในการใชขั้นสูงสุด (เมื่อ most หมายถึงขั้นสูงสุด) ตองมี the นําหนา, ยกเวนชาวอังกฤษ อาจจะละ the ในภาษา
พูด ผมแนะนําเวลาคุณพูด ไมควรละ มิฉะนั้นจะติดเปนนิสัยเอามาเขียน 

• Susan found the most blackberries. 
• Which country produces the most wine? 

แตถาไมมีการเปรียบเทียบ คือ most แปลวา เกือบทั้งหมด 'the majority of' ก็ไปใส the 
• Most children like ice-cream. (ไมใช The most children. . .) 

5 (the) most เปน adverb 
the most ใชเปน adverb ก็ได แปลวา มากที่สุด โดยฝรั่งอาจจะละ the ในภาษาพูด  

• They all talk a lot, but your little girl talks (the) most.  
• The truth hurts most. 

6 ใชทํา adjective/adverb ใหเปนข้ันสูงสุด 
(the) most ใชทํา adjective และ adverb ใหเปนขั้นสูงสุด (ดูหัวขอ A035 and A036) 

• I wasn't as clever as the others, but I was the most beautiful.  
• Which car goes fastest? 

7 most = 'very' 
ในภาษาเขียน ฝรั่งชอบใช most เปน adverb แปลวา 'very' (มาก ๆ ) 

• That is most kind of you.  
• Thank you for a most interesting afternoon.  
• The experience was most distressing 
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C247 much และ many 
1 ความแตกตาง 
ผมเคยถูกสอนมาแบบผิด ๆ จากเมืองไทยวา much ใชกับนามนับไมได สวน manyในกับนามนับได ท่ีถูกตองคือ 
much ใชกับนามเอกพจน; สวน many ใชกับนามพหูพจน โดยไมตองไปสนใจวานับได หรือไมได สวนการจะ
ใส of หรือไมใส มันไมเกี่ยวกัน ซ่ึงในหัวขอนี้ยังไมตองไปสนใจ ใหอานตัวอยางกอน 

• I haven't got much time. (time เปนนามเอกพจน ท่ีบังเอิญนับไมได) 
• How much of the roof needs repairing? (roof เปนนามเอกพจน ท่ีนับได) 
• You can have as much of the milk as you like. (milk เปนนามเอกพจน ท่ีนับไมได) 
• I don't know many of your friends. (friends เปนนามพหูพจน ท่ีนับได) 
• She didn't stay for as many days as she had intended. (days เปนนาม
พหูพจน ท่ีนับได) 

• There are many hairs on the table. (hairs เปนนามพหูพจน ท่ีนับไมได) 
2 much/many + คํานาม 
คุณสามารถใช much และ many + คํานาม คือใชเปน determiner โดยมีหลักการใส of งาย ๆ วา จะใส of ไดก็
ตอเมื่อ มีคํานําหนานาม เชน article หรือ possessive เทานั้น 

• She didn't eat much breakfast. (ไมใช . . . much of breakfast.เพราะไมมี the 
หรือ her หนา breakfast) 
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• There aren't many large glasses left. (ไมใช . . . many of large glasses 
left.)  

ยกเวน ช่ือคนและช่ือภูมิประเทศ ท่ีฝรั่งใช much of หนาคํานามได เพราะจะใส article หรือ possessive ใหช่ือ
พวกนี้ไมได (หลักการนี้ก็เหมือนกับการใช more/most of เชนกัน) 

• I've seen too much of Howard recently. Not much of Denmark is hilly. 
3 much/many of + determiner + คํานาม 
หนา determiner (เชน a, the, my, this) และ pronoun, ฝรั่งใช much of หรือ many of (หลักการนี้ก็
เหมือนกับการใช more/most เชนกัน) 

• You can't see much of a country in a week. 
• How much of the house do you want to paint this year? 
• I won't pass the exam: I've missed too many of my lessons. 
• You didn't eat much of it. 
• How many of you are there? 

4 การใช much/many โดยไมมีคํานาม 
ฝรั่งอาจละคํานามหลัง much/many ถาความหมายมนัเปนที่เขาใจกันอยูแลว 

• You haven't eaten much. 
• Did you find any mushrooms?' 'Not many.'  

ระวัง! much และ many ในที่นี้เปนการละในฐานที่เขาใจ ไมใชเปนสวนขยายของนาม ลองเปรียบเทียบ: 
• That's too much (food).  
• There was not much (food). แตไมใช The food was not much. (เพราะฝรั่งไมพูด
วา The food was not much food. จึงจะละ food ตัวหลังไมได)  
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ท่ีตองเตือนอีกคือ หามละคําวา people คือตองใช many people ไมใช many 
• Many people think it's time for a change. (ไมใช Many think. . .) 

5 หามใช much/many ในประโยคบอกเลา 
ผมพูดไดวา 95% ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งใช much และ many ในประโยคคําถามหรือปฏิเสธ ยกเวน
ประโยคบอกเลาที่มี so, as และ too ลองเปรียบเทียบ: 

• 'How much money have you got?' 'I've got plenty.' (ไมใช 'I've got 
much.') 

• He's got lots of men friends, but he doesn't know many women. (ลื่นหูกวา 
He's got many men friends.) 

• There was so much traffic that it took me an hour to get home.  
• And there was a lot of bad d riving on the road. (More natural than. . . 

there was much bad driving . .) 
• You make too many mistakes - lots of spelling mistakes, for exam pie. 

(ลื่นหูกวา . . . many spelling mistakes . . .)  
very much เปน adverb ใชในประโยคบอกเลาได และหามใชเปน determiner คือเอาไปวางหนาคํานาม ลอง
เปรียบเทียบ: 

• I liked it very much. 
• Thank you very much. 
• There's a whole lot of water coming under the door. (ไมใช There's 
very much water coming...)  

ปกติเวลาฝรั่งพูดอะไรแบบเปนทางการ, เขาไมใช much และ many ในประโยคบอกเลา 
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• Much has been written about the causes of unemployment.  
• In the opinion of many economists, . . . 

far และ long (= 'a long time') ตางก็ใชในประโยคคําถาม และปฏิเสธเชนกัน ดูหัวขอ C151 และ C225 

6 ใช much เปน adverb 
คุณสามารถใช much เปน adverb ได มักวางหนากริยา 

• I don't travel much these days.  
Much can come กอน some verbs expressing enjoyment, preference and similar ideas, โดยเฉพาะ
in a formal style. 

• I much appreciate your help. 
• We much prefer the country to the town. 
• Janet much enjoyed her stay with your family. 

ระวัง ฝรั่งชอบประชดแบบนี้ ลองเปรียบเทียบ:  
• I very much like your brother. (คนไทยอาจฟงออก วาประชด เพราะน้ําเสียงมันบอก) 
• I don't much like your sister. (แสดงวาไมชอบจริง ๆ ) 
• I much like your parents. (นี่ก็ประชด ใหระวังไวดวย แมไม very ก็ตาม) 

คือไมวาจะมี not หรือไมมีก็ตาม อยางที่บอกไว ฝรั่งใช much กับการปฏิเสธ ถาเอามาใชในประโยคบอกเลา มัน
มีความหายแฝงการปฏิเสธอยู ถาจะพูดวาชอบ จริง ๆ แบบไมประชด ตองใชวา 

• I like your parents a lot.  
� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a lot (of ), lots (of ), plenty (of ) ดูหัวขอ C228 

� สําหรับ much และ many ใชขยายขั้นกวา (much older, many more), ดูหัวขอ A038 

� สําหรับ much และ very ใชขยายหนา past participle (much/very amused ), ดูหัวขอ A087.4 
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C248 must (1): (ปูพ้ืน) 
1 วิธีใชพื้นฐาน 
must ในฐานะกริยาชวยแบบ modal (ดูหัวขอ A027-A028) 

a ไมตองใส -s ใหกับกริยาเม่ือมีประธานเปนบุรุษที่สามเอกพจน 
•  He must start coming on time. (ไมใช He musts. . .) 

b สรางประโยคคําถามและปฏิเสธไดโดยไมตองเพิ่ม do  
คุณอาจมองวาเปนเรื่องงาย แตผมเจอคนไทยใชงาย ๆ แบบนี้ผิดแบบนี้บอยมาก 

• must you go? (ไมใช Do you must go?) 
• You mustn't worry. (ไมใช You don't must worry:) 

c หลัง must, อาจตามดวย infinitive without to 
การอาจตามดวย infinitive without to ใหดูหัวขอ A072 

• I must write to my mother. (ไมใช I must to write. . .)  
โครงสรางที่อยูในรูปกําลัง (progressive), perfect และ passive infinitive ก็ทําได (ดูหัวขอ A071) 

• You must be joking. 
• It must have been terrible to live during the war. 
• Dogs must be kept on a lead. 

d must ไมมี infinitive หรือ participle  
พูดงาย ๆ วา คําวา to must, musting, musted ไมมีปรากฏในโลกนี,้ และไมมีรูป past tense แตถาจําเปนตอง
ใช ฝรั่งเขาใช have to แทน (ดูหัวขอ C176) 
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• It's annoying to have to get up early on Sundays. (ไมใช . . . to must get 
up. . .) 

• He'll have to start coming on time. (ไมใช He'll must. . .) 
• She's always had to work hard. (ไมใช She's always musted . . .) 
• We had to cut short our holiday because my mother was ill. (ไมใช We 
musted . . .) 

e ถาจะทําเปน past ฝร่ังใช must + perfect infinitive 
 คือ must + have + past participle ดูหัวขอ C249.4 

• I can't find my keys. I must have left them at home. 
ใน indirect speech ท่ีเปน past tense ฝรั่งใช must ไดเลย ไมตองไปแปลงกริยาใด ๆ อีกแลว 

• Everybody told me I must stop worrying 
f รูปรวบยอ (contracted negative) คือ mustn't  
must มีการออกเสียงไดสองแบบ คือแบบ strong อานวา “มั้ดซท” ท่ีครูไทยสอนคุณมา และแบบ weak อานวา 
“เมิ้ดซท” ผมบอกไดวา 90% ของที่ใช ตองออกเสียงแบบ weak คือ “เมิ้ดซท” (ดูหัวขอ B011) 

2 ความหมาย  
must มักใชแสดงขอคิดเห็นวา ตองเปนอยางนั้นอยางนี้ แน ๆ (ดูหัวขอ C249), อาจรวมถึงความจําเปนและ
ขอบังคับไดดวย (ดูหัวขอ C250) 

• You must be Anna's sister-you look just like her.  
• You really must get your hair cut. 
� สําหรับความแตกตางของ must และ have to, ดูหัวขอ C251 

� สําหรับความแตกตางของ must และ should, ดูหัวขอ C310 
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C249 must(2): แปลวา ตอง…อยางแนนอน 
1 ในประโยคบอกเลา 
must หมายถึง ตองเปนอยางนั้นอยางนี้ แน ๆ หรือ เปนไปไดมาก ๆ (highly probable) - เพื่อแสดงความมั่นอด
มั่นใจ 

• If A is bigger than B. and B is bigger than C, then A must be bigger 
than C. 

• Mary must have a problem - she keeps crying. 
• I'm in love.' 'That must be nice, dear.' 
• There's the doorbell. It must be Roger. 

2 ในประโยคคําถาม กับปฏิเสธ 
ฝรั่งไมใช must แบบที่คนไทยใชใน question และ negative clause ในประโยคคําถามฝรั่งใช can 

• There's somebody at the door. Who can it be? (ไมใช . . . Who must it 
be?)  

ใน negative clause เขาก็ใช cannot/can't เพื่อบอกวา เปนไปไมได ท่ีจะเปน 
• It can't be the postman at the door. It's only seven o'clock. (ไมใช It 

mustn't he the postman...)  
ชาวอังกฤษนิยมพูดวา (อเมริกันก็พูดบางแตนอย) 

• I haven't heard Molly moving about. She mustn't be awake yet. Her 
alarm mustn't have gone off. 

สวนอเมริกันชอบใชเปน can แบบนี้ ซ่ึงคนอังกฤษก็เขาใจ 
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• She can't be awake yet. Her alarm can't have gone off: 
ชาวอังกฤษชอบใช mustn't โดยเฉพาะใน question tag (ดูหัวขอ A133-A134) และใน negative question 

• It must be nice to be a cat, mustn't it? (ไมใช . . . can't it?) 
• Mustn't it have been strange to live in the Middle Ages? 

3 need not 
need not มีใชแตใน British English เพื่อจะบอกวา มันไมจาํเปน มีคาเทากับ does not have to แตหามใช 
must not 

• 'Look at those tracks. That must be a dog.' 'It needn't be - it could be 
a fox.'  

• หรือ . . . 'It doesn't have to be . . .' แตไมใช . .. It mustn’t be. . . 

4 เพ่ือแสดงความมัน่ใจในส่ิงที่เกิดข้ึนในอดีต 
ฝรั่งใช must + perfect infinitive (have + past participle) เพื่อแสดงความมั่นใจในสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีต 

• 'We went to Rome last month.' 'That must have been nice.' 
• 'A woman phoned while you were out. ''It must have been Kate.'  

can ใชในคําถามและปฏเิสธ 
• Where can John have put the matches? He can't have thrown them 

away. 
5 ใน indirect speech 
must มักใชหลังกริยา ท่ีใชใน indirect speech (อางคําพูดในอดีต) เชน said felt 

• I felt there must be something wrong. 
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6 must กับ should 
Should มักใช เปน weaker form of must. ลองเปรียบเทียบ: 

• Ann must be at home by now. (= I think she's certainly at home.) 
• Ann should be at home by now. (= I think she's very probably at home.) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ ความแตกตางระหวาง must และ should, ดูหัวขอ C310 

C250 must (3): necessity และ obligation 
1 ประโยคบอกเลา: ขึ้นกับผูพูด 
ในประโยคบอกเลา, ชาวอังกฤษนิยมใช must เพื่อจะบอกวาอะไรเปนส่ิงที่จําเปน, และใหคําแนะนําที่ถูกตอง ท้ัง
ตอตนเองหรือผูอื่นก็ได สวนชาวอเมริกันนิยมใช have to มากกวาโดยเฉพาะภาษาพูด 

• Plants must get enough light and water if they are to grow properly. 
• British industry must improve its productivity. 
• I really must stop smoking. 
• You must be here before eight o'clock tomorrow.  

ฝรั่งใช must เพื่อใหคําเช้ือเชิญดูมีน้ําหนัก และจริงจัง 
• You really must come and see us soon. 

ในประโยคบอกเลา ผมสังเกตวา คําส่ังหรือกฎเกณฑท่ีมาจากผูพูดเอง ฝรั่งนิยมใช must สวนที่มาจากคนอื่นอีกตอ
หนึ่ง นิยมใช have to (ดูหัวขอ C251) 

• I have to work from nine to five. (ลื่นหูกวา I must work from nine to 
five.) 

• In my job I have to travel a lot. (ลื่นหูกวา In my job I must travel a lot.) 
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2 ประโยคคําถาม: ขึ้นกับผูฟง 
ในประโยคคําถาม ชาวอังกฤษใช must เพื่อถามผูฟงวา จําเปนหรือไมท่ี… สวนชาวอเมริกันใช have to 

• ชาวอังกฤษพูด Must I clean all the rooms? 
• ชาวอเมริกันพูด Do I have to clean all the rooms? 
• ชาวอังกฤษพูด Why must you always leave the door open? 
• ชาวอเมริกันพูด Why do you always have to leave the door open? 

3 ประโยคปฏิเสธ: เพ่ือส่ังหามทํา 
ชาวอังกฤษใช must not / mustn't เพื่อส่ังหามทํา หรือไมควรทํา สวนชาวอเมริกันใช can't 

• The Thai government really mustn't/can't expect people to work hard 
for no money. 

• You mustn't/can't open this parcel/gift until Christmas Day.  
ระวัง! ถาจะพูดวา ไมจําเปน ฝรั่งเขาไมใชแปลท่ีคนไทยชอบคือ must not / mustn't เขาใชวา do not need to 
หรือไมก็ do not have to 

• You don't need to get a visa to go to Hong Kong. (ไมใช You mustn't get 
a visa to go to Hong Kong.)  

เวลาอนุญาตให ไมตองทํางานก็ได ชาวอังกฤษใช need not สวนชาวอเมริกันใช have to  
• You needn't work tomorrow if you don't want to. (อังกฤษ) 
• You don't have to work tomorrow if you don't want to. (อเมริกัน) 

4 กฎเกณฑและความจําเปนในอดีต 
ฝรั่งไมใช must เมื่อพูดถึงความจาํเปนในอดีต (past obligation) ยกเวนใน indirect speech (เดี๋ยวจะอธิบาย
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ตอในหัวยอยถัดไป) เขาใช had to โดยเฉพาะความจําเปนที่เกิดจากภายนอก (ไมใชเพราะตนเอง ไปออกคําส่ัง) 
• I had to cycle/bike three miles to school when I was a child. 

อยางที่พูดไววา ฝรั่งใช must เพื่อย้ําคําส่ังหรือคําแนะนําที่ไดพูดไปแลว แตคนไมยอมเช่ือ 
� สําหรับ must + perfect infinitive ใชแสดงขอคิดเห็นในอดีต, ดูหัวขอ C249.4 

5 indirect speech (คําพูดที่เอามาเลาตอ) 
ชาวอังกฤษชอบใช คําพวก said, felt (เปน past tense) มักตามดวย must 

• The doctor said that I must stop smoking  
การกําหนดกฎเกณฑ มักกลาวดวย had to และ would have to 

• The doctor said that I had to/would have to stop smoking. 
6 must และ should 
should มักใชเปน weaker form ของ must ลองเปรียบเทียบ: 

• That carpet must be cleaned. (= It is absolutely necessary.) 
• That carpet should be cleared. (=It would tee a good idea.) 
� สําหรับความแตกตางระหวาง must และ should, ดูหัวขอ C310 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ have got to, ดูหัวขอ C176 

� สําหรับความแตกตางรายละเอียดเกี่ยวกับ the difference between must และ have to, ดูหัวขอ C251. 

C251 must (4): must และ have (got) to 
must และ have to ตางแปลวา “ตอง หรือจําตอง” แตมีการใชท่ีตางกันดังนี ้
1 ใชแสดงความมั่นใจ 
ตามหลักการแลว ท้ัง must และ have (got) to ใชแสดงความมั่นใจ แตชาวอเมริกันอาจไมพูด must ในภาษาพูด 
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ใชแตในภาษาเขียน ภาษาพูดเขานิยมใชแต have (got) to ซ่ึงปจจุบันก็ระบาดมาถึงอังกฤษผานดารา 
Hollywood 

• This must be the worst job in the world. (GB) หรือ This has (got) to be 
the worst job. (US) 

• You must be joking. (GB) หรือ You have (got) to be joking. (US) 
ระวัง จําตองไมทํา ฝรั่งไมไดคําวา must not นะครับ เขาใช cannot 

• That can't be his mother - she's not old enough. (ไมใช in British English 
That mustn't be his mother. . .) 

ไมจําเปนตองเปน…(อาจเปนอยางอื่นก็ได) ฝรั่งใช does not have to 
• 'A dog's been killing our chickens.' 'It doesn't have to be a dog - it 

could be a fox.' 
ความจาํเปนในอดีต must ตองตามดวย perfect infinitive =have + past participle (เด็กไทยเรียก ชอง 3) 

• I hear you've been to Patagonia. That must have been interesting. 
(ไมใช That has to have been interesting) 

2 ใชกับความจําเปน และกฎเกณฑ 
เมื่อพูดถึงตองทําเพราะจําเปนหรือเปนกฎเกณฑก็ตาม ในภาษามาตรฐาน คุณจะใช must หรือ have (got) to ก็
ได แตชาวอเมริกันนิยมใช have to โดยเฉพาะภาษาพูด 

• Plants must/have to get enough light and water if they are to grow 
properly.  

เมื่อพูดถึงตองทํา เพราะเปนกฎเกณฑ ชาว British ใชท้ังสองแบบ ขณะที่ชาวอเมริกันนิยมใช have to มากกวา 
คํา ๆ นี้ ชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีการศึกษาสูง จะพิถีพิถันในการเลือกใชคํามากกวาชาวอเมริกัน ระดับลาง 
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ดังนั้นสองคํานี้ ชาวพวกผูดีมีการศึกษาจะใชโดยใหภาพที่ตางกัน กลาวคือ  
must มักใชเมื่อพูดถึงความรูสึก (feelings) และความปรารถนา (wishes) ของผูพูดและผูฟงเอง ไมใชมาจาก
ขอบังคับ 
สวน have (got) to เขาใชเมื่อพูดถึงกฎเกณฑ (obligations) ซ่ึงเปนเรื่องของปจจัยภายนอก เชนกฎหมาย กฎ
กติกา ระเบียบการ พันธสัญญา หรือทําตามคําส่ัง ลองเปรียบเทียบ:  

• I must stop smoking (I want to.) 
• I've got to stop smoking Doctor's orders.  
• This is a terrible party. We really must go home. 
• This is a lovely party, but we've got to go home because of the 

baby-sitter. 
• I've got bad toothache. I must make an appointment with the dentist. 
• I can't come to work tomorrow morning because I've got to see the 

dentist at ten o'clock. 
• You really must go to church next Sunday-you haven't been for ages. (มี
ภาพวา เธอควรไปใหได แมไมมีใครมาบังคับ) 

• Catholics have to go to church on Sundays. (Their religion tells them 
to.)  

• Must you wear dirty old jeans all the time? (Is it personally important 
for you?) 

• Do you have to wear a tie at work? (Is there a regulation?)  
สําหรับการแสดงความเห็น (opinions) ท่ีคนควรทํา คุณอาจใช must หรือ should, ก็ได แตไมควรใช have to 
แตผมก็เห็นชาวอเมริกันที่ไมคอยมีการศึกษาใชกัน ซ่ึงไมคอยสวย เพราะคนตางชาติ อาจเขาใจวาโดนบังคับก็ได 
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• People must/should understand that the world is changing 
3 กฎเกณฑในอนาคต: จะใช will have to, have (got) to หรือ must ดี? 
ฝรั่งใช will have to เมื่อพูดถึงการทําตามระเบียบขอบังคับในอนาคต, แตถามีการกําหนดหมายกาํหนดการไว
แลว ฝรั่งนิยมใช have (got) to ลองเปรียบเทียบ: 

• When you leave school you'll have to find a job. 
• I've got to go for a job interview tomorrow. 

ฝรั่งมักใช must มักใชในแง ออกคําส่ัง หรือแนะนํา 
• You can borrow my car, but you must bring it back before ten. 

will have to สามารถใชเพื่อทําใหคําแนะนําดูนุมนวล (นักไวยากรณเรียกคําพวกนี้วา distance) คือใหดูไมเปน
คําส่ังนัก 

• You can borrow my car, but you’ll have to bring it back before ten.  
will need to ก็มีความหมายเชนเดียวกันกับ will have to (ดูหัวขอ C254.3) 

4 เร่ืองในอดีต: ใช had to . . . กับ must have . . . 
had to ใชกับกฎเกณฑในอดีต โดยที่ must ใชใน perfect infinitive (have + past participle) to เพื่อ
แสดงexpress certainty about the past (ดูขอยอยท่ี 1, above). ลองเปรียบเทียบ: 

• Edna isn't in her offline. She had to go home. (= It was necessary for 
her to go home.) 

• Edna isn't in her office. She must have gone home. (= It seems certain 
that she has gone home.) 

5 รูปแบบปฏิเสธ 
คนตองระวังใหดี ในรูปแบบปฏิเสธที่วา must not และ do not have to หรือ have not got to มีความหมาย
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ตางกันพอสมควร ฝรั่งใช must not เปนการหามปราม (to tell people not to do things) มีภาพของการหาม
ทํา เพราะมีระเบียบขอบังคับอยู; สวน do not have to และ have not got to ฝรั่งใชเพื่อบอกวา ไมมีความ
จําเปน ลองเปรียบเทียบ:  

• You mustn't tell George. (= Don't tell George.หามบอก) 
• You don't have to tell George. (= You can if you like but it isn't 

necessary. ไมจําเปนตองบอก) 
• You mustn't park on double yellow lines in England.(หามจอดเพราะกฎจราจร) 
• You don't have to carry passports in Thailand. (ไมจําเปนตองพก passport) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ have (got) to, ดูหัวขอ C176 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช must to เพ่ือบอกความเปนไปไดท่ีแนนอน, ดูหัวขอ C249 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใช must to เพ่ือแสดงถึงความจําเปน หรือทําตามระเบียบ, ดูหัวขอ C250 

� สําหรับ needn't และ don't need to, ดูหัวขอ C254 

C252 ระหวาง near กับ near to  
near เปน adjective แปลวา “ใกล” ถาเปนความใกลในแงระยะทาง (physical closeness) ตองไมใส to 

• We live near the station. 
แตถาเปน ความใกล เชิงเวลา ความเร็ว และอ่ืน ๆ ตองมี to 

• I came very near to hitting him.  
ตามหลักการแลว nearer และ nearest ตองตามดวย to, แตฝรั่งอาจละ to ในการสนทนา 

• Come and sit nearer (to) me. Who's the girl sitting nearest (to) the 
door? 
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� สําหรับความแตกตางของ nearest และ next, ดูหัวขอ C253 

C253 ระหวาง nearest กับ next 
1 ใหดูที ่สถานที ่และเวลา 
nearest ใชการสถานที่ แปลวา ใกลท่ีสุด โดยไมสนใจวาตองเดินไปทางไหน  

• Excuse me. Where's the nearest tube/subway station? (ไมใช . . . the 
next tube/subway station.) 

• If you want to find Alan, just look in the nearest dance club.  
next แปลกวาง ๆ วา ถัดไป มีภาพของทิศทางวามุงไปทางไหน หรืออันถัดไปคืออะไร  
ใชกับเวลา แปลวา (อนั)ตอไป (nearest in the futhure) 
ใชกับลําดับ แปลวา (อัน)ถัดไป (after this/that one) 

• We get off at the next station. (เขาหมายถึงสถานนท่ีีรถกําลังจะถึงนี้ ไมใชสถานนี
ถัดไปจากสถานนีท่ีกําลังจะถึง) 

• I'm looking forward to her next visit. (คือ ฉันยินดีตอนรับหลอนเสมอ) 
• As soon as he had finished one trip, he started planning the next. 

2 ขอยกเวน: ใช next กับสถานที ่
ฝรั่งใช next แปลวา ใกลท่ีสุด กับสํานวนแค 2 สํานวนในแงนี้เทานั้น คือ next door และ next to someone 

• My girl-friend lives next door. (ไมไดแปลวาหองถัดไปนะ แตแปลวาหองขาง ๆ ) 
• Come and sit next to me. (ไมไดแปลวาใหมานั้งเกาอี้ตัวถัดไปนะ แตแปลวา ใหมานั้งใกล 
ๆ ฉัน ขางไหนก็ได) 

� สําหรับ next และ the next, ดูหัวขอ C258 
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C254 การใช need 
โดยปกติ need เปนกริยาหลักธรรมดา แตใน British English เขาอาจใชเปนกริยาชวยแบบ modal ก็ได ดังนั้น
จุดที่เปนปญหาในบทนี้ จึงเปนเรื่องการใชภาษาแบบอังกฤษเปนหลัก 

1 ใช need เปนกริยาธรรมดา 
สวนใหญ need มักอยูในรูปกริยาธรรมดา มีคุณสมบัติเหมือนกริยาหลักทั่ว ๆ ไป คือ 1)ถาประธานเปนเอกพจน
บุรุษที่สาม need ก็เติม s 2)ถาทําเปนคําถามหรือปฏิเสธก็ใชกริยาชวย do 3)ตามดวย infinitive with to 

• Everybody needs to rest sometimes. 
• Do we need to reserve seats on the train? 

2 ใช need เปนกริยาชวยแบบ modal 
ใน British English, คุณจะเห็นชาวอังกฤษใช need เปนกริยาชวยแบบ modal คือมีคุณสมบัติแบบ กริยาชวย 
ไดแก ใชกับประธานบุรุษที่สามไมตองเติม 2) ถาทําเปนคําถามหรอืปฏิเสธ ก็ไมตองใชกริยาชวย do 3)ตองตาม
ดวย infinitive without to 

• We needn't reserve seats - there'll be plenty of room.  
การใชแบบนี้ มักพบในประโยคปฏิเสธ แตก็พบบางในประโยคคําถาม, ประโยคเง่ือนไง if และในโครงสราง 
'non-assertive' (ดูหัวขอ A100) 

• You needn't fill in a form. Need I fill in a form? 
• I wonder if I need fill in a form. This is the only form you need fill in. 

(แตไมใช You need fill in a form.) 
รูปแบบกริยาชวยของ need มักอางถึงความจําเปนเรงดวน เพ่ือขอรอง หรือขออนุญาต หามเอาไปใชกับความ
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จําเปนทั่ว ๆ ไป ท่ีทําจนชิน ลองเปรียบเทียบ: 
• อังกฤษพูด It's OK- You needn't pay for that phone call.  

ชาวอเมริกันมองวา need เปนกริยาหลัก ตองหา do มาชวยในประโยคคําถามและปฏิเสธ ดังนั้นประโยคขางตน 
ถาเปนอเมริกันจะพูดวา 

• You don't need to pay for that phone call. 
• You don't need to pay for emergency calls in most countries. (ไมใช You 
needn't pay. . . in most countries.)  

3 ใชกับเร่ืองทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต 
ฝรั่งใช need แบบ present tense เมื่อใชตัดสินเรื่องที่จะเกิดในอนาคต 

• Need I come in tomorrow? Tell her she doesn't need to work tonight.  
ฝรั่งที่มีการศึกษา จะเติม will เปน will need to . . . เมื่อบอกส่ิงที่ผูอ่ืนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ หรือให
คําแนะนํา เพ่ือใหเสียงดูนุมนวล ไมเปนการส่ัง หรืออวดรู 

• We'll need to repair the roof next year. 
• You’ll need to start work soon if you want to pass your exams. 
• You'll need to fill in this form before you see the Inspector. 

การใช haze to, ดูหัวขอ C176.3 

4 need doing something 
ชาวอังกฤษเทานั้นที่ใชแบบนี้ ซ่ึงมีความหมายเปน passive infinitive (กริยาถูกกระทํา) เชน 

• That sofa needs cleaning again. (= . . . needs to be cleaned . . .)  
หรือจะเปน need something doing ก็ได 

• You need your head examining (หรือ . . . examined) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

5 need not + perfect infinitive (have + กริยาชอง3) 
ชาวอังกฤษอาจพูดวา somebody need not have to do something, แปลวาเขาไดทํามันแลว แตจริง ๆ ไม
จําเปนตองทําก็ได เสียเวลาเปลา ๆ  

• You needn't have woken me up. I don't have to go to work today. 
• I needn't have cooked so much food. Nobody was hungry.  

ในอีกแงหนึ่ง, ถาเขาพูดวา did not need to do something, เขาหมายถึงวา ทําหรือไมทําก็มีคาเทากัน 
(whether or not it was done) ลองเปรียบเทียบ: 

• I needn't have watered the flowers. Just after I finished it started 
raining 

• It started raining, so I didn't need to water the flowers. 
6 need not และ must not 
ชาวอังกฤษใช need not เพื่อบอกวา ไมมีขอตกลงผูกมัด; สวน must not ใชเพ่ือบอกวา ขอตกลงก็คือ ไมตองทํา
อะไร ลองเปรียบเทียบ: 

• You needn't tell Jennifer - she already knows. 
• You mustn't tell Margaret - I don't want her to know.  

อังกฤษใช need not เพื่อแสดงวา ส่ิงนั้นไมจําเปนตองเปนความจริง 
• 'She looks quite ill. I'm sure it's flu. ''It needn't be. Maybe she's just 

over-tired.' 
� สําหรับ there is no need to . . ., ดูหัวขอ C347.2 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ กริยาท่ีตามดวย perfect infinitive ดูหัวขอ A073 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ modal verb ชวยs, ดูหัวขอ A027-A028 
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C255 neither (of): ในนําหนานาม 
1 neither + นามเอกพจน 
ฝรั่งใช neither กอนนามเอกพจน แปลวา “ไมท้ังคู” = 'not one and not the other (of two)' 

• 'Can you come on Monday or Tuesday?' 'I'm afraid neither day is 
possible.' (สังเกต เขาไมใช days แมหมายถึง 2 วันก็ตาม เพราะแทท่ีจริงแลว หมายถึง แตละวัน 
จะไมได) 

2 neither of + นามพหูพจน 
ฝรั่งใช neither of + คํานําหนานาม (the, my, these) + นามพหพูจน/pronoun แปลวา “ไมท้ังคู” เชนเดียวกัน 

• Neither of my brothers can sing. (ไมใช Neither my brothers can sing.) 
• Neither of us saw it happen. 

หลัง neither of + นาม/pronoun, ฝรั่งใช กิริยาเอกพจน (ตามหลักการ) 
• Neither of my sisters is married.  

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ คุณอาจไปเห็นฝรั่งใชงาย ๆ เปนกิริยาพหูพจน เพราะมันพูดงายดี เนื่องจากมีเสียง s 
หอยทาย ตามดวยกริยาพหูพจนซะเลย (ผมถือวาพูดได แตหามเอามาเขียน) 

• Neither of my sisters are married. 
3 ใช neither โดด ๆ  
คุณสามารถใช neither โดด ๆ โดยไมมีคํานาม หรือ pronoun ในคําตอบ แปลวา “ไมท้ังคู” เชนกัน 

• Which one do you want?' 'Neither.' 
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4 การออกเสียง 
ชาวอเมริกันและแคเนดียนออกเสียงคํา ๆ นี้วา “นี้เฑ็อ” สวนชาวอังกฤษ อาจออกเสียงเปน “ไนเฑ็อ” หรือ “นี้
เฑ็อ” ก็ได สวนวิธีออกเสียง ฑ (ด.เด็กแลบล้ิน) ใหดูจากดิกชันนารีของผม 

C256 neither กับ nor และ not . . . either 
1 การใช neither กับ nor 
ฝรั่งอาจใช neither หรือ nor เปน adverb แปลวา “ไมท้ัง…และ…” มีคาเทากับ 'also not'  
ชาวอังกฤษและแคเนเดียน ใช neither หรือ nor เริ่มตนประโยค แลวตามดวยกริยาชวยแบบ inverted word 
order และปดทายดวยประธาน ซ่ึงมันดูยุงยาก ชาวอเมริกันไมนิยมใชแบบนี้ เขาใชลําดับคําตามปกติ 

• Ruth didn't turn up, and nor did Kate. (ซ่ึงเปนแบบอังกฤษ สวนชาวอเมริกันอาจพูด
งาย ๆ วา . . . and Kate didn't too.) 

neither/nor + verb ชวย + subject (แบบอังกฤษ) 
• 'I can't swim.' 'Neither can I.' (ฝรั่งไมพูดวา 'I also can't.') 
• Ruth didn’t turn up, and nor did Kate. (ซ่ึงชาวอเมริกันอาจพูดวา … and Kate 
didn’t too.) 

2 not either 
สําหรับคนไทย ซ่ึงชอบลําดับคําปกติ อาจเปลี่ยนไปใช not. . . either ซ่ึงใหคําแปลเหมือนกัน 

• 'I can't swim. ''I can't either.' 
• Ruth didn't turn up, and Kate didn't either. 
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การพูด I...n't either.(ฉันก็ไม…ดวยเหมือนกัน) ในภาษากันเองมาก ๆ ฝรั่งใช me neither แตอเมริกัน ใชงาย
กวานั้นอีกคือ me either ผมถือวาเปนทั้งสองแบบ เปนไวยากรณท่ีถูกตอง 

• 'I can't swim.' 'Me neither.' 
แตอเมริกัน ชอบใชผิด ๆ เปน me too ซ่ึงเด็ก ๆ พูดกัน ผมไมแนะนําใหคุณพูดตาม เพราะมันเหมือนคนขางถนน 
ไมเหมือนคนจบปริญญามีการศึกษา คุณอาจเปลี่ยนไปใช I too. ก็ได ฟงดูดี มีการศึกษาจากรัว้มหาวิยาลัยกวาเยอะ 
เวลาที่ฝรั่งเขาชมวาคุณพูดภาษาอังกฤษไดดี มี 2 ลักษณะคือ ถาคุณพูดคลองแบบฝรั่ง เขาก็ชมวา very good หรือ 
fluent แตถาเขารูสึกวาคุณเปนคนมีการศึกษา (แบบที่ผมสอนอยูนี)้ แมวาสําเนียงจะไมไดเหมอืนฝรั่ง 100% ก็
ตาม เขาจะชมวา “GREAT” คอืคุณใชภาษาอังกฤษไดดีจนเขาอายเลย ยิ่งรูถาคุณรูท้ังแบบอังกฤษและอเมริกัน
ดวย เขายิ่งนับถือ 

3 ใช nor แทน or 
ฝรั่งอาจใช nor, แทน or ท้ังนี้เพ่ือใหฟงดูหนักแนน 

• She didn't phone that day, nor the next day. (ฟงดูหนักแนนกวา . . . that day 
or the next day. แตไมใช . . . neither the next day.) 

• Our main need is not food, nor money. It is education. 
� สําหรับการการออกเสยีงของ neither, ดูหัวขอ C255 

� สําหรับ การใชในแงอื่นของ either, ดูหัวขอ C132-C133 

� สําหรับ so am I, so do I, ดูหัวขอ C319 

� สําหรับความแตกตางของ too/also และ either ในประโยคปฏิเสธ, ดูหัวขอ C032 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ inverted word order(ลําดับคําแบบสลับกริยาชวยกับประธาน), ดูหัวขอ A030-A031 
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C257 neither . . . nor 
โครงสรางนี้ มักเช่ือมความหมายเชิงปฏิเสธสองตัวเขาดวยกัน (ตรงขามกับการใช both . . . and…) โดยให
ความรูสึกที่เปนทางการ (เพราะเปนประโยคที่แตงยาก จึงดูเปนทางการ) 

• I neither smoke nor drink. (ภาษาพูดคือ: I don't smoke or drink.) 
• The film was neither well made nor well acted. 

หรือใชเช่ือมมากกวาสองตัวก็ได เชน 
• He neither smiled, spoke, nor looked at me.  

โดยหลักภาษาศาสตร เมื่อประธานเอกพจนถูกเช่ือมดวย neither. . . nor, คุณตองใชกริยาเอกพจน, ยกเวนภาษา
พูดกันเอง ใชกริยาพหูพจนก็ได 

• Neither James nor Virginia was at home. (ถูกตองตามหลักภาษา) 
• Neither James nor Virginia were at home. (ภาษากันเอง) 
� ดูตอใน both . . . and . . . (หัวขอ C086) และ either. . . or (หัวขอ C133) 

C258 ระหวาง next กับ the next 
1 การใช next 
next week แปลวาสัปดาหถัดไป ถากําลังพูดในเดือน July, next month ก็คือ August แบบนี้จะตองไมมี 
preposition “the” นําหนา 

• Goodbye – see you next week. (ไมใช . . . ดูหัวขอ you the next week.) 
• I'm spending next Christmas with my family. (ไมใช I'm spending the 

next Christmas. . .) 
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• Next year will be difficult. (ปหนาที่จะเริ่มเดือน January ท่ีจะมาถึงนี)้  
2 next Sunday 
ใช next + ช่ือวัน หรือเดือน ใหความหมายที่คลุมเครือได ซ่ึงผมมาอยูเมืองนอกใหม ๆ ก็งงเหมือนกัน 

• 'See you next Sunday.' 'Do you mean this coming Sunday or the one 
after?'  

เปนบทสทนาที่มาจากประสบการณของผมเอง เคยสงสัยวา next Sunday มันคือวันไหนกันแน คําวา next 
Sunday มาจาก Sunday in the next week สมมุติวาวันนี้คือวนัที่ศุกรท่ี 1 มีคนพูดวา See you next 
Sunday แปลวา พบกันในวันอาทิตยหนา คือวันมะรื่นนี้ ตรงกับวันที่3 ไมใชวันอาทิตยถัดไป วันที่10 นะครับ คํา
วา วันอาทิตยหนา (หรือจันทร/อังคาร/…หนา) ของฝรั่ง มาจากคําวาวันอาทิตยของสัปดาหหนา ตองระลึกวาวัน
เริ่มตนของสัปดาห คือวันอาทิตย ไมใชวันจันทร วันพรุงนี้เปนวันเสารกสุดสุปดาหแลว 
เพื่อหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว เวลาที่คุณพูดกับคนตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองเหมือนกัน (แมแตคน
ฮองกง) ผมแนะนําใหใช 

• on Sunday 
• this Sunday 
• becoming Sunday 
• the/this Sunday coming 
• the/this coming Sunday  
• (on) Sunday this week 

จะชัดเจนกวาพูดวา 
• (on) Sunday next week 
• on Sunday week 
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• a week on Sunday 
ขอสอนจากประสบการณเพ่ิมเติมเล็กนอย คําวา See you next Tuesday เปนคําหยาบ ท่ีฝรั่งทะลึ่ง ๆ ชอบพูด
แบบลอยหนาลอยตากัน คุณอาจไมรูวามนัมาจาก C. U. Next Tuesday อักษรยอของมันเอามาเรียงกัน คือ cunt 
แปลวา อวัยวะเพศหญิง!! 
3 the next 
ความหมายหนึ่งของคําวา the next คือ นับจากขณะนี้เปนตนไป (counting forward from this moment) 
The next week, the next month แปลวา ชวง7วัน หรือ30วัน นับจากวันที่พูด เชน พูดวันที่ July 15th, 
1992, the next month คือชวงเวลาจาก July 15th ถึง August 15th; the next year คือ ชวงเวลาจาก July 
1992 to July 1993 

• I'm going to be very busy for the next week. (= the seven days 
starting today) 

• The next year will be difficult. (= the twelve months starting now)  
ระวัง! ท่ีผมเจอคนไทยผิดบอย คือลําดับคํา ลองอานดู 

• I'll be at college for the next three years (ไมใช . . . the three next 
years.) 

• The next few days are going to be wet. (ไมใช The next days are going 
to be wet.) 

� สําหรับการใชในแงอื่นของ the next, และความแตกตางระหวาง the next และ the nearest, ดูหัวขอ C253 

� สําหรับ last และ the last, ดูหัวขอ C210 
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C259 no และ none 
1 ความแตกตาง 
ฝรั่งใช no (มีคาเทากับ 'not a', 'not any') + นามเอกพจน หรือพหูพจนก็ได 

• No airplane is 100% safe. (=Not any airplane is 100% safe.) 
• We've got no plans for the summer. 
• There is no time to talk about it now. 

ฝรั่งใช none of + คํานําหนานาม(เชน the, my, this) หรือ pronoun  
• None of the keys would open the door. 
• None of my brothers remembered my birthday. 
• None of this cheese is any good. 
• None of it is worth keeping 
• None of us speaks French. 

เมื่อฝรั่งใช none of + นามพหูพจน หรือ pronoun, กริยาอาจใชเปนเอกพจน(ถูกหลักการ) หรือพหูพจน(ภาษา
พูด) ก็ได 

• None of my friends is interested. (ถูกหลักไวยากรณ) 
• None of my friends are interested. (อนุโลมได ในการใชแบบไมเปนทางการ) 

2 ใช none โดด ๆ  
ฝรั่งอาจใช none โดด ๆ , ไมมีคาํนาม, ถาเปนคําตอบ มีความหมายที่เขาใจกันดีอยูแลว  

• 'How many of the books have you read ?' 'None.' 
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3 ถาหมายถงึ “ไมใชทั้งสองอนั” หามใช none 
ฝรั่งใช neither of ไมใช none of เมื่อพูดถึงทั้งสองอัน 

• Neither of my parents could be there. (ไมใช None of my parents . . .) 
� สําหรับความแตกตางของ no/none และ not a/any, ดูหัวขอ C260 

� สําหรับ no และ not, ดูหัวขอ C265 

� สําหรับ none และ no one, ดูหัวขอ C264 

� สําหรับ no as เปน adverb (เชน no better), ดูหัวขอ C041 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ neither, ดูหัวขอ C255 

C260 no/none และ not a/any 
1 ใช no เพ่ือเนนใหหนักแนน 
no มักใช แทน not หรือ not any เมื่อฝรั่งก็ตองเนนใหหนักแนน 

• Would you believe it? There's no closet in the bedroom! (ฟงแลวนาตกใจ
กวา... There isn't a closet. . .) 

• Sorry I can't stop. I've got no time. (หนักแนนกวา . . . I haven't got any 
time.) 

• There were no letters for you this morning, I'm afraid. (หนักแนนกวา 
There weren't any letters . . .)  

none of มักใชแทน not any of 
• She's done none of the work I told her to do. (หนักแนนกวา She hasn't 
done any . . .) 
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หลัง no, มักตามดวยนามนับไดนามพหูพจน แมวาจะใหความหมายเปนเอกพจนก็ตาม ลองเปรียบเทียบ: ท้ังนี้
เพราะส่ิง ๆ นั้น ปกติมีกันหลายอัน 

• He's got no children. (ลื่นหูกวา He's got no child.) 
ยกเวนส่ิงที่มีไดแคอันเดียว ตองตามดวยเอกพจน 

• He's got no wife. (ไมมีฝรั่งคนไหนพูดวา He's got no wives.) 
แตระวัง เด็กผูหญิงฝรั่งมักมี boyfriends ทีละหลาย ๆ คนได จึงไมแปลกท่ีจะไดยินวา 

• She's got no boyfriends. 
ฝรั่งชอบใช not a หรือ not any ในสวนเติมเต็มของกรรม เมื่อเขาไมตองการเนน ลองเปรียบเทียบ: 

• He's no fool. (= He's not a fool at all. - emphatic negative) 
• A spider is not an insect. (แมวาพูดแบบนี้จะฟงดูไมหนักแนนก็ตาม แตไมใช A spider 

is no insect. ซ่ึงผิดทางไวยากรณ หามใชเด็ดขาด) 

2 ใชกับประธานของประโยค 
หามใช not any กับประธาน ตัวท่ีใชกับประธานไดคือ no และ none of  

• No brand of cigarette is completely harmless. (ไมใช Not any brand . . .) 
• No tourists ever came to our village. (ไมใช Not any tourists . . .) 
• None of my friends lives near me. (ไมใช Not any of my, friends. . .) 

3 การใช nobody 
nobody, nothing, no one และ nowhere (อานวา no-where) ใชแบบเดียวกับ no something ขางตน 

• I saw nobody. (ดูหนักแนนกวา I didn't see anybody.) 
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• Nobody spoke. (ไมใช Not anybody spoke.) 
� สําหรับความแตกตางของ no และ none, ดูหัวขอ C259 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับความแตกตางระหวาง no และ not, ดูหัวขอ C265 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ no one, ดูหัวขอ C264 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ any, ดูหัวขอ C039 

C261 no doubt 
ถาฝรั่งพูด no doubt เฉย ๆ มีความหมายวา เปนไปได (probably) หรือ ฉันเช่ือวา (I suppose) ไมใชวาจะเกิด
แนนอน100% 

• No doubt it'll rain soon. 
• You're tired, no doubt. I'll make you a cup of tea.  

ฝรั่งอาจใช no doubt แปลวา “ไมตองสงสัยเลย” (มันแนนอน100%) เขาจะใชเปนสํานวนแทน ไมใชใชโดด ๆ 
แบบขางตน ท่ีผมพบบอยและคุณนาจดจําไวใช มีดังนี้ 

• there is no doubt that (แบบเปนทางการ ใหพูดกับนายเจา ลูกคา) 
• without any doubt (ฟงดูเปนทางการ) 
• certainly,หรือ definitely (พูดกับเพ่ือน) 

ลองเปรียบเทียบ แบบนี้จะเห็นชัดกวา 
• There is no doubt that the world is getting warmer. (ไมใช No doubt 

the world is getting warmer.) 
• Cycling is certainly healthier than driving. (ไมใช No doubt cycling is 

healthier than driving.) 
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 ระวัง! doubtless ก็เหมือนกับ no doubt (แต formal กวา), ขณะที่ undoubtedly ก็เหมือนกับ there is no 
doubt that. 

� สําหรับโครงสรางของกริยา doubt, ดูหัวขอ C121 

C262 no matter 
1 ทําหนาที่เปน conjunction 
conjunction ในภาษาแขกเรียกวา “สันธาน” คือตัวเช่ือมประโยค ประโยชนในแงวิศวกรรมคือ เปน
น้ํามันหลอล่ืน คือทําประโยคใหมันดูล่ืนไหล เปนตัวเช่ือมประโยคอิสระสองประโยคเขาดวยกัน 
สังเกตวา no matter มักตามดวย who, whose, what, which, where when และ how แปลวา “มันไมสําคัญ
หรอก” เหมือนกับพูดยาว ๆ วา 'it doesn't matter who/what” 

• I'll love you no matter what you do. 
• No matter where you go, I'll follow you.  

คุณลองตัดคําที่เปน conjunction ออก ความหมายก็ยังไมเปล่ียน ดังนั้นมันเปนแคตัวหลอล่ืนประโยคเทานั้นเอง 
ระวัง! ท่ีผมเจอคนไทยผิดบอย คือหลัง no matter ตองใช present tense แมจะเปนเหตุการณในอนาคตก็ตาม 
(ดูหัวขอ A029) คลาย ๆ กับการทําเปนเงือนไงดวยการใช if 

• No matter who telephones, say I'm out. (ไมใช No matter who will 
telephones,…) 

• No matter where you go, you'll find Coca-Cola. 
• You'll be welcome no matter when you come. 

2 ระหวาง no matter who กับ whoever 
no matter who/what มีความหมายคลายกับพวก conjunction ท่ีวา whoever, whatever (ดูหัวขอ C373) 
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ลองเปรียบเทียบ: 
• No matter what you say, I won't believe you. 
• Whatever you say, I won't believe you.  
• Phone me when you arrive, no matter how late it is. 
• Phone me when you arrive, however late it is.  

แตในประโยคซอน (complex sentence) ซ่ึง whoever, whatever และ whichever ใชขยายประธานหรือ
กรรมของประโยคหลักอีกทีหนึ่ง ในกรณีเชนนี้จะนํา no matter who/what/which ไปแทนไมได เชน 

• I'll believe whatever you say. (ไมใช I'll believe no matter what you 
say.) 

3 ใชโดยไมมีกริยา 
ฝรั่งอาจใช no matter who/what ท่ีทายประโยค โดยไมมีกริยา 

• I'll always love you, no matter what. (= . . . no matter what happens.) 
4 ระหวาง no matter กับ it doesn't matter 
It doesn't matter ไมใช conjunction, แตใชเปนตัวเริ่มประโยคซอน (preparatory) ซ่ึงคุณจะนํา no matter 
ไปแทนไมได เพราะ no matter เปนไดแต conjunction (เช่ือมประโยค เหมือน but) 

• It doesn't matter what you think. (ไมใช No matter what you think.)  
ระวัง! หามใชกริยา matter ในรูปกําลัง (progressive ดูหัวขอ A145) 

• Your opinions don't matter. (ไมใช Your opinions aren't mattering) 
� สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช preparatory it (เชนn It doesn't matter what. . .), ดูหัวขอ A115-A116 
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C263 no more, not any more, no longer, not any 
longer 
no more ใชกับปริมาณ แปลวา “หมดแลว”  

• There's no more bread. 
no more ใชกับคุณภาพ แปลวา “ไมดีไปกวานี้อีกแลว”  

• She's no more a great singer than l am.  
ในอเมริกาเหนือ ไมมีการใช no more เปน adverb โดยที่แปลวา “ไมมีอีกตอไป” โดยเขาใช no longer (วาง
หนากริยา), not. . . any longer (เปนทางการ) หรือ not. . . any more (ไมเปนทางการ) 

• I no longer support the Conservative party. (ไมใช I no more support. . .) 
• This can't go on any longer. 
• Annie doesn't live here any more. 
• She felt that he did not love her anymore. 

หมายเหตุ ชาวอเมริกันเขียน anymore ติดกันเปนคําคําเดียว ชาวโลกสวนใหญยังเขียนแยก 

C264 no one และ none 
1 no one 
no one (ชาวอังกฤษอาจเขียนเปน no-one) แปลวา ไมมีใคร คือ nobody คนไทยมักเขียนผิดคือไปใส of เปน 
no one of ไมถูกนะครับ เชน 

• No one wished me a happy birthday. (ไมใช No one of my friends. . .)  
• I stayed in all evening waiting, but no one came. 
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2 none 
การที่จะบอกวา ไมมีเพ่ือนคนไหนเลย ฝรั่งใช None of my friends ไมใช one (of), หรือคุณจะใช not any 
(of) หรือ not one (of) (ซ่ึงหนักแนนกวา) ท่ีผมเจอผิดบอย คือไปใช no one of my friends หรือ no my 
friends 

• None of my friends wished me a happy birthday. 
• I haven't read any of his books.  
• Not one of my shirts is clean. (ไมใช No one of my shirts. . .)  
• 'Have you found any blackberries?' 'Not one.' 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ none, ดูหัวขอ C259 

C265 ระหวาง not กับ no 
จะทําใหคําหรือท้ังประโยคเปนปฏิเสธ, ฝรั่งใช not.  

• Not surprisingly, we missed the train. (ไมใช No surprisingly. . .)  
• The students went on strike, but not the teachers. (ไมใช . . . but no the 
teachers.)  

• I can see you tomorrow, but not on Thursday.  
• I have not received his answer. 

คุณสามารถใช no กับคํานาม หรือกริยา ing เมื่อหมายถึง 'not any', หรือ 'not a' 
• No teachers went on strike. (= There weren't any teachers on strike.)  
• I've got no Thursdays free this term. (= I haven't got any Thursdays 

. . .)  
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• I telephoned, but there was no answer. (= There wasn't an answer.) NO 
SMOKING  

บางครั้ง คุณอาจแตงประโยคเปน verb + not หรือ no + คํานาม ก็ได กรณีนี้จะใหความหมายเหมือนกัน แตการ
ใช no ดูหนักแนนกวา ลองเปรียบเทียบ 

• There wasn't an answer.  
• I There was no answer. 

ไปเมืองไทย เห็นอาคารบางแหงติดปายผิดอยู เลยถือโอกาสสอนวา ปายทางออก หามเขา ฝรั่งใช 
• No Entry(=ไมมีการเขา) หรือ Not Entrance(=ไมใชทางเขา) หรือ Not Enter(=หามเขา) 
ก็ได (No Entry ฟงดูหนักแนนกวา ในสายตาฝรั่ง) 

• แตไมใช Not Entry(=ไมใชการเขา), ไมใช No Enter(=ไมมีเขา) และไมใช No 
Entrance(=ไมมีทางเขา) 

� สําหรับ no doing, ดูหัวขอ A063.3 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ no, ดูหัวขอ C022a 

C266 not only 
ในโครงสรางหนึ่งที่บัณฑิตฝรั่งใชประจําคือ not only . . . but also, แปลวา ไมเพียงแค…แตรวมถึง…ดวย ท่ี
งาย ๆ พบบอย ๆ เชน 

• We go there not only in winter, but also in summer. 
• Not only the bathroom was flooded, but also the rest of the house. 
• The place was not only cold, but also damp. 

คุณอาจไปพบ ฝรั่งใชแบบวางกลางประโยคเลย ราวกับทําหนาที่เปนกริยา (ดูหัวขอ A043) ในกรณีนี้ คุณตอง
ระวังหามไปใส do ซ่ึงคนไทยใชผิดบอย 
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• She not only sings like an angel, but also dances divinely. (ไมใช She 
didn’t only sings like …) 

• She not only plays the piano, but also the violin. 
วิธีเขียนใหเนนหนัก และดูมีการศึกษาสูง ผมแนะนําใหใส not only หนาประโยค + กริยาชวย + ประธาน; ถามี
กริยาชวยตองใช do (การสลับกริยาชวยกับประธานแบบนี้ นักไวยากรณเรียกวา inversion, ดูหัวขอ A030) และ
อาจจะละ but เลยก็ได 

• Not only has she been late three times; she has also done no work. 
• Not only do they need clothing, but they are also short of water. 

ถาคุณเขียนภาษาอังกฤษไดแบบประโยคขางตนนี้ละก็ ฝรั่งจะนับถือมาก เขาจะเขาใจวาคุณแนจริง สมกับเปน
บัณฑิต มีปริญญา 
ระวัง! ในภาษาเด็ก ๆ หรือฝรั่งเดินดินทั่วไปซ่ึงไมมีความรูระดับบณัฑิต เขาจะไมรูจักการใช not only . . . but 
also แตใชแบบเด็ก ๆ คือแตงเปน 2 ประโยคไปเลย เชน 

• We don't only go there in winter. We go in summer too. 

C267 now (that)= ถึงตอนนี้ 
now (that) แปลวา “ถึงตอนนี”้ ใชเปน conjunction (ตัวเช่ือมประโยค) ฝรั่งอาจละ that ก็ไดในรูปแบบที่ไม
เปนทางการ (ดูหัวขอ A125) 

• Now that Andrew is married, he has become much more responsible.  
• Now the exams are over I can enjoy myself 
� สําหรับ now ที่ทําหนาท่ีเปนตัวตัดบท (discourse marker) ในการสนทนา, ดูหัวขอ B032.8 

� สําหรับการใชงาน once เปน conjunction, ดูหัวขอ C272 
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� สําหรับการใช conjunction โดยตรง, ดูหัวขอ A060-A061 

C268 nowadays=ระยะน้ี 
nowadays เปน adverb แปลวา ในระยะนี้ (these days), ในปจจุบันนี้ (at the present time) 

• People seem to be very depressed nowadays.  
• Nowadays we think nothing of space travel. 

ท่ีเจอผิดบอยคือ คนไทยนิยมเอา nowadays ไปใชเปน adjective คือเอาไปวางหนาคํานาม (แบบpossessive) 
เพราะมันมี adjective ของมันอยูแลว คือ modern 

• I don't like modern fashions. (ไมใช I don't like the nowadays fashions.) 

C269 of course 
ในเบื้องตน คนไทยที่ชอบตอบฝรั่งวา yes หรือ right อยางเดียวมันดูไมสวย ลองเปล่ียนมาตอบวา of course 
บาง ซ่ึง of course พจนานุกรมของไทยสวนใหญชอบแปลวา “แนนอนละ” โดยไมเขาใจวา ฝรั่งใชคํานี้ กับส่ิงที่ 
ใคร ๆ ก็รู (as everybody knows) หรือ ชัดเจนอยูแลว ไมตองอธิบาย (as is obvious) ดังนั้นผมแนะนําวา อยา
แปล of course วา “แนนอนละ” ใหแปลวา “ใคร ๆ ก็รู (ไมตองมาพูด)” จึงเปนคําที่รุนแรง มีท้ังคุณและโทษ 
ตองระวังการใชคํา ๆ นี้ใหดี 

• It looks as if the sun goes round the earth, but of course the earth 
really goes round the sun. (แตใคร ๆ ก็รูวา โลกหมุนรอบดวงอาทิตย) 

• We'll leave at eight o'clock. Granny won't be coming, of course. (ใคร ๆ ก็รู
วาหลอนไมมา) 

ท่ีคนไทยเขาใจผิดบอย ๆ เพราะเปนพิษจากดิกชันนารีเลมเกา ๆ ก็คือ ไปแปลคํานี้วาแนนอนละ ลองดู และอยาไป
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ตอบฝรั่งกับขอเสนอดี ๆ แบบนี้ มันดูไมสุภาพ เชน 
• 'Could I help you? 'Of course.' (เขาอุตสาหเสนอความชวยเหลือ กลับไปตอบวา “ใคร ๆ 
ก็รู ไมตองมาพูด” ตองตอบวา 

•  ‘Please, thank you’ 
และหามไปตอบ แบบที่ดูราวกับเขาโง แบบนี้ 

• 'It's cold.' 'Of course it is.' (เขาอุตสาหอยากชวนคุยดวย โดยการเริ่มตน “มันหนาว
นะ” ดันไปชวนเขาทะเลาะวา “ใคร ๆ ก็รู ไมตองมาพูด”) 

ถึงตอนนี้คุณอาจสงสัยวา แลวคําวา “แนนนอนละ” แบบสุภาพ ๆ ฝรั่งพูดวาอะไร เขาใชคําวา It certainly is. 
(แนนอนละ) 

• 'It's cold.' ‘It certainly is.’ 
� สําหรับการใชในแงอื่นของ course, ดูหัวขอ B032.5 

C270 often 
often ดิกชันนารีสวนใหญแปลวา บอย แตระวังใหดีฝรั่งใชเมื่อหมายถึง บอยในโอกาสตาง ๆ (frequently on 
different occasions) ไมใช บอย ในโอกาสเดียวหรือกิจกรรมเดียว (frequently on the same occasion), 
ซ่ึงเขาจะหันไปใช เชน a lot of times, several times, frequently, หรือ keep . . .doing ก็ได ลอง
เปรียบเทียบ:  

• I often fell in love when I was younger. (บอย ในโอกาสตาง ๆ ) 
• I fell several times yesterday when I was skiing. (บอยในโอกาสเดียวคือการเลน
สกี หรือจะใช I kept falling yesterday... แตไมใช I often fell yesterday...) 
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ระวัง! คํานี้ชาวอังกฤษออกเสียงไดสองแบบ คือ “อ็อฟเฟน” กับ”อ็อฟเท็น” แตชาวอเมริกันและแคเนเนียนออก
เสียงแบบเดียวคือ “อ็อฟเฟน” คือไมออกเสียง t ยกเวน more often และ most often 

� สําหรับตําแหนงของ often และ adverb พวกความถ่ีแบบตาง ๆ (indefinite frequency), ดูหัวขอ A050 

C271 once (เปน adverb) 
once เมื่อเปน adverb แปลวา “มากอน” (at some time), ใชพูดถึงอดีตได แตหามใชกับอนาคต ถาคุณจะพูด
ถึงเวลาในอนาคตคุณตองใช sometime (ไมมี -s) หรือใชเปน one day ก็ได ลองเปรียบเทียบดู:  

• I met her once in Venezuela. 
• Once upon a time there were three baby rabbits. 
•  Come up and see me sometime. (ไมใช Come up and see once.) 
•  We must have a drink together one day. (ไมใช We must have a drink 

together once.)  
แตถาคุณใช once ในแงแปลวา “ครั้งเดียว” (one time) ไมใชหลายครั้ง, คุณจะใชกับเวลาไหนก็ได 

• I'm only going to say this once. 

C272 once (conjunction) 
once เมื่อใชเปน conjunction (ตัวเช่ือมประโยค) แปลวา หลังจาก (after หรือ as soon as) หมายถึง หลังจาก
ท่ีส่ิงหนึ่ง เสร็จลุลวงไปแลว จึงมักใชกับ perfect tense 

• Once you've passed your test I'll let you d rive my car. 
• I'd like to go for a walk once the rain's stopped. 
• Once he had found somewhere to live he started looking for work. 
• Once you know how to ride a bike you never forget it. 
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ระวัง! ฝรั่งไมมีการใช that หลัง once (ไมใช . . . once that the rain's stopped.) 
� สําหรับการใช present perfect แทน future perfect หลัง conjunctions, ดูหัวขอ A029 

� สําหรับการใชงาน now (that) เปน conjunction, ดูหัวขอ C267 

C273 การใช one: เปนสรรพนาม 
1 หลักการ 
ฝรั่งชอบใช one แทนนามเอกพจน ลองสังเกตคําที่ใชแทนตอไปนี้ 

• Which is your boy?' 'The one in the blue coat.'  
• I'd like a cake. A big one with lots of cream.  
• 'Can you lend me a pen?' 'Sorry, I haven't got one.' 

2 ไมมี a one 
ฝรั่งละ a ถาไมมี adjective ลองเปรียบเทียบ: 

• I'm looking for a flat/apartment. I'd like a small one with a garden. 
• I'd like one with a garden. (ไมใช I'd like a one with a garden.) 

3 ใช ones 
ones แทนนามพหูพจน 

• 'I'd like to try on those shoes.' 'Which ones?' 'The ones at the front 
of the window.' 

• Green apples often taste better than red ones. 
• 'What sort of sweets do you like?' 'Ones with chocolate inside.' 
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4 การละ one(s) 
ฝรั่งละ one(s) ในกรณีท่ีอยูหนาข้ันสูงสุด, เพราะรูอยูแลววาข้ันสูงสุดตองมีหนึ่งเดียว และมักตามหลังคําจําพวก 
this, that, these, those, either, neither, another หรือ determiner ตัวอื่น ๆ  

• I think my dog's the fastest (one). 
• 'Which (one) would you like?' 'That (one) looks the nicest.'  
• Either (one) will suit me. 
• She looked at each (one) very carefully before she chose. 
• Let's have another (one).  

ฝรั่งไมมีการใช these ones และ those ones (ชาวอังกฤษอาจจะพูด แตก็ดูแปลก ๆ ) 
• I don't think much of these. (ไมใช I don't think much of these ones.) 

และฝรั่งไมใช one(s) หลังคําวา my, your และอื่น ๆ รวมทั้ง some, any, both หรือตัวเลข 
• Take your coat and pass me mine. (ไมใช . . . pass me my one.) 
• 'Are there any grapes?' 'Yes, I bought some today.' (ไมใช . . . I bought 
some ones today.) 

• I need some matches. Hare you got any? (ไมใช . . . any ones?) 
• I'll take both. (ไมใช...both ones.) 
• She bought six. (ไมใช six ones.) 

ยกเวนจะมี adjective มาคั่นให คุณจึงตองใช one(s) เพราะ adjective จะอยูแบบลอย ๆ ไมได 
• I'd like that green one. (ไมใช . . . that green.) 
• I don't think much of those new ones. (ไมใช . . . those new.) 
• I bought some sweet ones today. (ไมใช I bought some sweet today.) 
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• 'Has the cat had her kittens?' 'Yes, she had four white ones.' (ไมใช . . 
.four white.) 

5 นามนับไมได กับนามธรรม 
ฝรั่งไมใช one(s) กับนามนับไมได ลองเปรียบเทียบ: 

• If you haven't got a fresh chicken I'll take a frozen one. 
• If you haven't got fresh cream I'll take tinned/canned (cream). (ไมใช . 

. . tinned/canned one.) (ถาคุณไมมีครมีสดที่บาน ฉันจะเอาแบบกระปองไปให) 
ฝรั่งไมนิยมใช one กับนามธรรม (abstract noun) 

• The Dutch grammatical system is very similar to the English system. 
(ลื่นหูกวา . . . to the English one.) 

6 ตัวขยายนาม 
ฝรั่งไมใช one(s) หลังตัวขยายนาม  

• Do you need coffee cups or tea cups? (ไมใช . . . tea ones.) 
ยกเวนเปนวัสดุ จึงใชแบบนี ้

•  We can lend you plastic chairs or metal ones. 
7 one(s) always refers back 
ฝรั่งใช one(s) เพื่อเลี่ยงการใชคําซํ้า เพราะกลาวถึงกอนหนาแลว ถาไมกลาวถึงกอน หามใช one 

• Then I saw a round thing in the sky with flashing lights. (ไมใช . . . a 
round one with flashing lights.) 
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• Let's go and ask the old man for advice. (ไมใช . . . ask the old one. . .) 

8 that of 
ฝรั่งไมมีการใช one(s) หลังคํานาม หรือหลัง possessive 's โดยเขาจะละ one(s), หรือไปใชโครงสรางอ่ืน เชน 
that/those of ซ่ึงดูเปนทางการกวา 

• A grandparent's job is easier than a parent's. (ไมใช . . . than a parent's 
one.) 

• A grandparent's job is easier than that of a parent. (ไมใช . . . than the 
one of a parent.) 

• Trollope's novels are more entertaining than those of Dickens. (ไมใช . . . 
than Dickens' ones และไมใช the ones of Dickens.) 

9 one กับ it 
ถาจะอางถึงส่ิงที่เจาะจง รูอยูแลววาอันไหน คุณตองใชสรรพนามวา it, หามใช one ลองเปรียบเทียบ: 

• 'Can I borrow your pen?' 'Sorry, I need it.' (ไมใช 'Sorry; I need one.') 
ยกเวนจะส่ือวา มีอันเดียวหรือไมมีซักอัน แบบนี้หามใช it ตองใช one 

• 'Can you lend mea pen?' 'Sorry, I haven't got one.' (ไมใช 'Sorry, I 
haven’t got it.') 

� สําหรับหลักการแทนที่คําโดยท่ัว ๆ ไป, ดูหัวขอ A117 

� สําหรับหลักการวาจะตองใชคําท่ีซํ้า หรือตองเล่ียงคําท่ีซํ้า, ดูหัวขอ A118 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C274 การเลือกใชระหวาง one, you หรือ they 
1 ระหวาง one กับ you 
คุณสามารถใช one หรือ you ก็ไดเมื่อพูดถึงคนแบบทั่ว ๆ ไป รวมถึงทั้งผูพูดและผูฟง 

• One/You always thinks other people's lives are more interesting. 
• One/You can't learn a language in six weeks. 
• One/You should never give people advice. 

2 one กับ you: formality กับ class 
one ใหเสียงที่ดูเปนทางการกวา you ลองเปรียบเทียบ: 

• If you want to make people angry, you just have to tell them the truth. 
•  If one wishes to make oneself thoroughly unpopular, one has merely to 

tell people the truth. 
• 'How do you get to New bury?' 'Go straight down the A34.' 
• There are three principal routes by which one can drive to London.  

ถาใช one มันจะตัวสูงสง ดูมีระดับ หรือไมติดดินเกินไป ทําใหฝรั่งบางคนไมคอยใช โดยเฉพาะในภาษาพูดแบบ
อเมริกัน 

3 ฝร่ังใช one และ you เมือ่หมายถงึใครก็ได  
ฝรั่งใช one และ you เมื่อหมายถึงใครก็ได, คือมีความหมายของ anyone, at any time แฝงอยู ลองเปรียบเทียบ
:  

• One/You can usually find people who speak English in Sweden. 
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•  English is spoken in this shop. หรือ They speak English in this shop. 
(ไมใช One speaks English . . . - เพราะไมไดหมายถึง 'people in general')  

• One/You should knock before going into somebody's room. 
• Somebody's knocking at the door. (ไมใช One is knocking. . .)  
• It can take you/one ages to get served in this pub. 
• Thanks, I'm being served. (ไมใช Thanks, one is serving me.)  

one ใชเปนเอกพจนเทานั้น จะใชแทนทั้งกลุมไมได 
• We speak a strange dialect where I come from. (ไมใช One speaks a 

strange dialect where I come from.) 
4 people รวมถึงผูพูดและผูฟง 
ถาไมไดหมายถึงผูฟงดวยแลว หามให one แทน people ลองเปรียบเทียบ: 

• One/You must believe in something. (ใชไดเพราะรวมถึงผูฟงดวย) 
• In the sixteenth century people believed in witches. (ไมใช . . . one/you 

believed in witches - เพราะไมไดรวมถึงผูฟง) 
5 การใช one และ you เปนประธาน และกรรม 
คุณใช one เปนประธานหรือกรรมก็ได; และมีรูป possessive คือ one's และมีรูป reflexive pronoun เปน 
oneself 

• He talks to one/you like a teacher. 
• One's/your family can be very difficult. 
• One/you should always give oneself/yourself plenty of time to pack.  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

6 การใช one แบบอเมริกัน 
ชาวอเมริกันใช one รวมกับ he, him หรือ his ซ่ึงหมายถึง one นั่นเอง 

• One cannot succeed at this unless he tries hard. (ชาวอังกฤษใช . . . unless 
one tries hard.) 

• One should always be polite to his bank manager. (ชาวอังกฤษใช . . . to 
one's bank manager.) 

7 they แทน one และ youไมได 
they มีความหมายเปนพหูพจน ขณะที่ one หรือ you เปนเอกพจนหมายถึงแตละคน และ they มีความหมาย
คลุมเครือกวาดวย เชน หมายถึง the neighbours, the people around หรือแมแต the authorities ลองดู
ตัวอยาง 

• They don't like strangers round here. (หมายถึง the neighbours) 
• They're going to widen the road soon. (หมายถึง the people around) 
• I bet they put taxes up next year. (หมายถึง the government) 

ระวัง! ฝรั่งมีสํานวนที่วา they say (เขาหมายถึง people say จะใช one says แทนไมได) 
• They say her husband's been seeing that Mrs Hastings again. (ไมใช One 

says . . .) 

C275 การใช one of... 
ฝรั่งใช one of + คําที่แสดงความเปนเจาของ และวลีนามที่เปนพหูพจน, หรือ pronounพหูพจน 

• One of my friends (ไมใช one of my friend) (ไมใช one my friends)  
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• one of them 
หลัง one of ตองตามดวย determiner กอนจึงตามดวยนามได 

• one of the/my/those horses (ไมใช one of horses) 
มีไมกี่กรณีท่ีใช one of กับนามเอกพจน ซ่ึงนามเอกพจนดังกลาวแทท่ีจริงแลว เปนช่ือของกลุมคน ลองสังเกตดู 

• Why don't you ask one of the crew? 
เมื่อ one of . . . เปนประธาน ตองตามดวยกริยาเอกพจน 

• One of my friends is a pilot. (ไมใช One of my friends are a pilot.)  
• One of our cats has disappeared. (ไมใช One of our cats hauls 

disappeared.) 
� สําหรับประโยคอยาง She's one of the only women who have/has climbed Everest, ดูหัวขอ B006 

C276 only (focusing adverb) 
ฝรั่งใช only เพื่อเนนใหขอบเขตเล็กลงเฉพาะจุด (focusing adverb ดูหัวขอ A051.3) 
1 วางหนาประธาน 
เมื่อเนนที่ประธาน ตองวาง only หนาประธาน  

• Only you could do a thing like that.  
• Only my mother really understands me. 

2 วางหลงักริยาชวย หนากริยาหลัก  
เมื่อเนนที่สวนอ่ืนของประโยค ตองวาง only หนากริยาหลัก หลังกริยาชวย (รายละเอียด ดูหัวขอ A051.10) 

• She only reads biographies.  
• I only like swimming in the sea.  
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• She is only on duty on Tuesdays.  
• She was only talking like that because she was nervous.  
• I've only been to India once. 

3 ระวัง ใชแลวจะคลมุเครือ 
เวลาคุณจะใช only ตองระวัง ผูอานจะสับสน เพราะอาจตีความไดหลายอยาง 

• I only kissed your sister last night.  
ตีความหมายถึง 3 แบบ คือ  

• only kissed แคจูบเทานั้นนะ ไมไดลวงอยางอื่น (เปนไปไดมากที่สุด) 
หรือ 

• only your sister จูบแคนองเธอคนเดียวนะ ไมไดไปจูบสาวคนอื่น ๆ ในงาน 
หรือ 

• only last night จูบแคเมื่อคืนเทานั้นนะ งานเล้ียงหลายครั้งกอนหนา ไมเคยไดจูบเลย 
แตในการสนทนา ไมคอยมีปญหา เพราะเวลาฝรั่งเขาพูด เขาจะเนนคําไปดวย จึงเขาใจไดงาย ไมสับสน แตคนไทย
ท่ีไมเคยชินกับเสียงของฝรั่งจะงง และเวลาคนไทยแบบไมใสอารมณ(ไมเนน) ฝรั่งก็งง  
ดังนั้น ผมแนะนําวาเวลาคุณเขียน หรือพูดก็ตาม ควรนํา only ไปไวหนาคําหรือสวนที่จะเนน ซ่ึงฟงดูเปนทางการ
ขึ้น และไมสับสน ลองเปรียบเทียบ: 

• They only play poker on Saturday nights. (พูดอยางนี้สับสนได) 
ควรพูด หรือเขียนเสียใหม คือนํา only ไวหนาตัวท่ีจะเนน ไดแก 

• They play only poker on Saturday nights. 
หรือ 
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• They play poker only on Saturday nights.  
และจะใหดีท่ีสุด คุณตองเขียนหรือพูดแบบ เปนอนุประโยคแบบนี้ 

• Poker is the only game they play on Saturday nights. 
• Saturday nights are the only time they play poker. 

4 only today และอ่ืน ๆ  
only today ไมไดแปลวา วันนี้เทานัน้ แบบที่คนไทยเขาใจ มันมีภาพของ แบบที่ไมเคยมีกอนหนา เมื่อไมนานมา
นี้ (not before, as recently as) 

• I saw her only today - she looks much better. (ฉันเห็นวันนี้ แบบที่ไมเคยเห็นมา
กอน คือ ดูดีขึ้นมาก) 

• My shoes will only be ready on Friday. 
• Only last will you said you would never smoke again. That didn't last 

long, did it? 
• Only then did she realize what she had agreed to. 
� สําหรับ inverted word order (การสลับตําแหนงประธานกับกริยาชวย) หลัง only แบบท่ีใชใน 2 ตัวอยางสุดทาย, ดูหัวขอ 

A030 

C277 open 
1 open กับ opened 
“ท่ีเปด” ในรูป adjective ฝรั่งใช open (อานวา โอเพ็น), ไมใช opened แบบที่คนไทยหลาย ๆ  คนอาจเขาใจผิด 

• I can read you like an open book. (ไมใช . . . an opened book.) 
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• Are the banks open this afternoon? (ไมใช Are the banks opened . . . ? 
เพราะเปน adjective)  

ฝรั่งจะใช opened (อานวา โอเพ็นท) ซ่ึงเปนกริยาชอง 2 และ 3 ก็ตองเมื่อ ใชเปนกริยาเทานั้น ท้ังแบบกระทํา และ
ถูกกระทํา 

• She opened her eyes and sat up. 
• The safe was opened with dynamite. 

2 หามใช open 
ระวัง! ในภาษาไทยมีคําวาเปดใช สวิทชไฟฟา น้ําประปา บางคนใชเครื่องประดับ แตฝรั่งไมใชแบบนั้น ผมอยาก
คุณจําวา open มีภาพของประตู ท่ีไมไดลงกลอน มีตัวท่ีเห็นใชผิดบอย ๆ คือ 

• Could you turn/switch the radio on? (ไมใช . . . open the radio?) 
• Who left the taps turned on? (ไมใช Who left the taps open?) 
• I can't untie/undo this shoelace. (ไมใช I can't open this shoelace.) 
• How d o you unfasten this belt? 
� สําหรับคําตรงขามอยาง closed และ shut, ดูหัวขอ C106 

C278 opportunity และ possibility 
สองคํานี้คนไทยอาจสับสนได เพราะคําวา มีโอกาส กับ มีความเปนไปได มีความหมายคลาย ๆ กันในภาษาไทย 
ดังนั้นการแปลจากดิกชันนารีท่ัวไป ทําใหคุณใชผิดไดงาย ๆ  
ถาจะพูดวา “สามารถทําได” ฝรั่งใช has the opportunity to do หรือ of doing something เทคนิคก็คือ คุณ
ตองนึกถึงคําวา can (สามารถ) 
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• I have the opportunity to go to Denmark next year.(= I can go . . .)  
ถาจะพูดวา “เปนไปได” เขาจะใช there is possibility of something happening คุณตองนึกถึงคําวา may 
(อาจจะ) 

• There’s a possibility of my going to Denmark next year. (= I may go . . 
.) (ไมใช I hauls the possibility to go to Denmark . . .) 

C279 opposite: position 
opposite เปน adjective หนานาม แปลวา ท่ีตรงขาม แตคุณนึกถึงภาพของอะไรก็ตามที่มันมีเปนคู ๆ โดย
ธรรมชาติ  

• I think the picture would look better on the opposite wall.  
• She went off in the opposite direction.  
• I've got exactly the opposite opinion to yours.  
• His brother was fighting on the opposite side. 
• Opposite sex of female is male. 

ในกรณีท่ี มันไมใชคูตามธรรมชาติ ชาวอังกฤษจะวาง opposite หลังคํานาม โดยแปลวา ท่ีอยูตรงขามกับผูพูด
หรือพูดฟง หรือส่ิงที่กําลังพูดถึง เชน 

• I noticed that the man opposite was playing at me. (ไมใช ... the opposite 
man was playing at me. เพราะมันไมใชคูตามธรรมชาต)ิ  

• The man you're looking for is in the shop directly opposite.  
• The people in the house opposite never draw their curtains.  

สวนชาวอเมริกัน จะเปล่ียไปใชคําวา across (from) แทน 
• the man sitting across from me  
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• the house across the street 
� สําหรับ opposite และ in front of, ดูหัวขอ C202 

� สําหรับ opposite และ contrary, ดูหัวขอ C109 

C280 ought (British English) 
1 รูปแบบ 
ought เปนกริยาชวยแบบ modal (ถาไมเขาใจ ใหดูหัวขอ A027-A028) แปลวา “ควรจะ” เปนภาษาแบบชาว
อังกฤษแท ๆ เพราะชาวอเมริกันจะใช should แทน ought to 
กับประธานเอกพจนบุรุษที่สาม ไมตองเติม –s 

• She ought to understand. (ไมใช She oughts. . .)  
กับคําถาม และปฏิเสธ ไมตองใช do มาชวยอีก 

• Ought we to go now? (ไมใช Do we ought. . . ?) 
• It oughtn't to rain today. 

หลัง ought, ชาวอังกฤษใช infinitive with to (ซ่ึงตางจากกริยาชวยตัวอ่ืน ๆ ท่ีไมตองมี to) 
• You ought to see a dentist.  

ใน question tag ก็ไมมี to เชนกัน (ดูหัวขอ A133) 
• We ought to wake Helen, oughtn't we? (ไมใช . . . oughtn't we to?)  

ในภาษาแบบอเมริกัน มีใชนอยมาก โดยเฉพาะใชในรูปปฏิเสธนั้นเรียกวาไมมีใชเลย ผูดีอเมริกันอาจจะพูดบาง
แบบนี้ 

• He ought to be here soon, shouldn't he? (ผูดีอเมริกันไมพูด oughtn't he?) 
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2 ใชเพ่ือบอกหนาทีก่ารงาน 
ชาวอังกฤษนิยมใช ought to เพื่อแนะนําใหคนอ่ืนหรือพวกเดียวกนัทํา หรือเขามีหนาที่ท่ีตองทําอะไร หรือแมแต 
ถามวาตัวเขาเองมีหนาที่หรือควรทําอะไร เชนเดียวกับการใช should ซ่ึงมีความหนักแนนนอยกวาคาํวา must (ดู
หัวขอ C310) 

• What time ought I to arrive?  
• I really ought to phone Mother.  
• People ought not to drive like that.  
• He ought to be given a medal for living with her.  
• There ought to be traffic lights at this crossroads. 

3 ใชเพ่ือสรุป 
ชาวอังกฤษยังใช ought เพือ่บอกวา เปนการเดา หรือสรุปวานาจะเปนไปได ตามเหตุผลหรือประสบการณ 

• Henry ought to be here soon - he left home at six. 
• 'We're spending the winter in Miami.' 'That ought to be nice.' 
• The weather ought to improve after the weekend. 

4 การใชกับคําถามและปฏิเสธ 
ชาวอังกฤษอาจรูสึกวา การถามหรือปฏิเสธดวย ought ดูเปนทางการกวาการใช รวมกับ think  

• I don't think people ought to drive like that. 
• Do you think we ought to go now? (ดูกันเองกวา Ought we to go now?) 

และที่กันเองที่สุดคือใช Should 
• Should we go now? 

มีบางสําเนียงบนเกาะ Great Britian พูดวา She didn't ought to do that. เพื่อใหดูสุภาพ แตคุณไมควรใช 
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เพราะคนอเมริกันจะงง 
5 ought to have done 
ought ไมมี past form, ชาวอังกฤษใช ought to have + past participle (ชอง 3) เขาใชโครงสรางนี้ เพ่ือ
บอกวา มันควรจะเกิด แตไมเกิด หรือเดาสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นจริง ๆ  

• I ought to have phoned Ed this morning, but I forgot. (ไมใช l ought to 
phone Ed this morning, but l forgot.) 

• The Parkers ought to have got back from holiday yesterday. Has 
anybody seen them? 

ชาวอังกฤษอาจใช ought to have happened by now เพื่อบอกวา มันควรจะเกิดขึ้นแลวในตอนนี้  
• Ten o'clock. She ought to have arrived at her office by now. 

หรือเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
• We ought to have finished painting the house by the end of next 

week. 
6 ลําดับคํา 
กับ 'Mid-position' adverbs พวก always, never, really (ดูหัวขอ A051.10) ชาวอังกฤษจะวาง ought 
กอนหรือหลังก็ได โดยถาวางหนาจะดูเปนทางการกวา 

• You always ought to carry some spare money. (กันเองกวา เพราะเลนเอา ought 
to ติดกัน ทําใหพูดงาย) 

• You ought always to carry some spare money. (เปนทางการกวา)  
ในประโยคปฏิเสธ เขาใช ought not to 
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• You ought not to go. / You oughtn't to got (ไมใช You ought to not go.) 

C281 out of 
1 บอกถงึการเคล่ือนที ่
out of แปลวา “ออกจาก” เปนคําที่ตรงขามกับ into  

• She ran out of the room. (ไมใช She ran out the room.) (ไมใช She ran out 
from the room.) 

• I took Harry's letter out of my pocket. 
ระวัง! out of ไมไดใชแควา ใครเดินออกจากหองไหน, แตรวมไปถึง ออกจากประตู ไดดวย 

• I walked out of the front door without looking back. 
• Why did you throw the paper out of the window? 
• He sat staring out of the window. 

ในภาษาพูดเปนอเมริกัน เขาจะละ of ก็ได แตใหคุณรูไววา ภาษาเต็ม ๆ ตองเปน out of 
• She turned and went out the back door. (มาจาก out of) 

2 บอกวา “อยูนอก” 
ฝรั่งอาจใช out of บอกตําแหนง แปลวา อยูนอก คือตรงขามกับคําวา in นั่นเอง 

• I'm afraid Mr. Paller is out of the country at the moment. He should be 
back next week. (ไมใช …Mr. Paller is out the country …) 

� สําหรับความแตกตางระหวาง into และ in, ดูหัวขอ C199 

� สําหรับการใชในแงอื่น ๆ ของ out of หาดูไดจากดิกชันนารีเลมใหญของผม 
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C282 own 
1 her own room 
ฝรั่งใช own แปลวา เปนเจาของเอง หลัง possessive word โดยตองไมมี article 

• It's nice if a child can have his or her own room. (ไมใช . . . an own 
room.) 

• Car hire is expensive. It's cheaper to take one's own car. (ไมใช . . . the 
own car.) 

• I'm my own boss. 
• She likes to have things her own way. 
• It was my mother's very own engagement ring 

2 a car of my own 
โครงสรางนี้ ถึงจะมี article ได หรือ some หรือ another ได 

• I'd like to have a car of my own. 
• It's time you found some friends of your own. 
• He's got no ideas of his own. 
� สําหรับ โครงสรางพวก a dog of mine ดูหัวขอ A105 

3 own ตองไมตามดวยคํานาม 
ฝรั่งไมใช own mine, own yours, แตเขาจะใช my own, your own เรียกวาละคํานามไปเลย ถาความหมาย
มันชัดเจนดีอยูแลว 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• 'Would you like to use my pen?' 'No, thanks. I can only write with my 
own. (ไมใช . . my own pen.) 

4 own กับ -self 
emphatic และ reflexive pronoun เชน myself yourself (ดูหัวขอ A109) ไมมีรูปแสดงความเปนเจาของ
อีก ฝรั่งใช my own แทน 

• I'll do it myself and I'll do it in my own way. (ไมใช . . . in myself's way:) 
• She can wash herself and brush her own hair now. (ไมใช . . . brush 
herself's hair.) 

5 on one's own 
ระวัง! on one's own มันม2ีความหมาย 

• My mother lives on her own. (without company ไมมีผูรวมอาศัยดวย) 
• Don't help him. Let him do it on his own. (without help ไมมีใครชวย) 
� สําหรับ by oneself, ดูหัวขอ A109.6 

C283 part 
ฝรั่งมักละ a หนา part ถาหากมันไมมี adjective 

• Part of the roof was missing (BUT A large part of the roof was 
missing)  

• Part of the trouble is that I can't see very well. (ลื่นหูกวา A part of the 
trouble . . .)  

• Jan was in Australia part of last year. 
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C284 piece (อัน, ช้ิน) และ รูปนามอื่น ๆ  
1 pieces (อัน, ชิ้น) 
เมื่อพูดถึงปริมาณที่จํากัด เราใช a piece of + นามนับไมได หรือจะใช bit ก็ได เมื่อตองการเนนวาเปน เศษเส้ียว
เล็ก ๆ เชน 

• a piece/bit of cake/bread  
• some pieces/bits of paper/wood  
• a piece/bit of news/information 

นอกจากนี้ ยังมีรูปคําอ่ืน ๆ ท่ีใชกับคํานามบางกลุม เชนเดียวกับที่เรามีในภาษาไทย ใหทองเอาตัวท่ีพบบอย 
ตอไปนี้ 

• a bar of chocolate/soap 
• a blade of grass 
• a block of ice 
• a drop of water/oil/vinegar  
• a grain of sand/salt/rice/corn  
• an item of information/news/clothing/furniture  
• a length of material  
• a loaf of bread  
• a lump of sugar/coal  
• a slice of bread/cake/meat  
• a speck of dust  
• a sheet of paper/metal/plastic/stamps  
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• a stick of dynamite/chalk/celery  
• a strip of cloth/tape/land/water  
• a suit of clothes/armour 

2 รูปปฏิเสธคือ not a . . . of . 
ท่ีไมเหมือนภาษาไทยคือ ในภาษาอังกฤษ จะเปล่ียนรูปนามในประโยคปฏิเสธ โดยแปลวา ' no . . . at all' (ไม..
แมแตนิดเดียว) 

• There's not a grain of truth in what he says.  
• There has not been a breath of air all day.  
• We have not got a scrap (of food) to eat.  
• He came downstairs without a stitch of clothing on. 

3 เปนคู (pairs) 
pair ใชกับนามพหูพจน หมายถึงของที่ตองมาเปนคูจึงใชงานได (ดูหัวขอ B046.7) 

• a pair of shoes/socks/ear-rings  
• a pair of glasses/binoculars  
• a pair of trousers/jeans/pajamas  
• a pair of scissors/pliers 

ตางจาก a couple of ตรงที่ a couple of แปลวา two ไดเลย (มันไมมีคูตามธรรมชาติ) เชน a couple of 
thousand baht ก็คือ two thousand baht แต two เปนภาษาเด็กประถม ขณะที่ a couple of เปนภาษาที่ดู
เปนผูใหญ (จบมัธยมแลว วาง้ันเถอะ) 
4 คําทีจ่ัดเปนหมวดหมู กลุมกอน (เซต) 
ภาษาคณิตศาสตรเรียกวา เซต 
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• a bunch of flowers  
• a crowd of people 
• a flock of sheep/birds  
• a herd of cattle/goats 
• a pack of cards (US a deck of cards) 

ฝรั่งใชคําวา set หนาคํานามนับไมได และนามพหูพจน ท่ีมีจาํนวนแนนอน 
• a set of cutlery/napkins/dishes/lyres/sparking plugs/spanners 
� สําหรับการใช a bit เปนตัวขยาย adjective และ adverb, ดูหัวขอ C081 

� สําหรับ a bit of a . . ., ดูหัวขอ A120 

� สําหรับ an amount of, a lot of, a large number of ดูหัวขอ C228 

� สําหรับ sort, type, kind ดูหัวขอ C328 
 

C285 place 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, place ตามไดดวย infinitive หรือ relative clause, โดยไมตองมีคําเช่ือม หรือ 
preposition ก็ได ซ่ึงพบบอยใน American English 

• I'm looking for a place to live. (มาจาก . . . a place to live in หรือ . . . a place 
in which to live.) 

• There's no place to sit (in this room). 
• You remember the place we had lunch? (มาจาก . . . the place we had 

lunch at? หรือ . . . the place at which/where we had lunch?) 
• I went back to the place I bought the scary; but it was closed.  
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ระวัง! มีสํานวนที่นาสนใจคือ go places, แปลวา ประสบผลสําเร็จ 'become very successful in life' 
• They always said I'd go places, but they never told me how boring the 

places would be. 

C286 play และ game 
1 คํานามเหมือนกนั 
a play แปลวา ละคร เปน a piece of dramatic literature, แสดงบนเวที หรือผานวิทยุหรือโทรทัศนก็ได 

• 'Julius Caesar' is one of Shakespeare's early plays.  
a game เปนกิจกรรมพวก chess, football หรือ bridge 

• Chess is a very slow game. (ไมใช . . . a very slow play.)  
ใหระวังคําวา play ในแงคํานามนับไมได play แปลวา playing ก็ได 

• Children learn a great deal through play. 
2 กริยา 
ฝรั่งใช act in plays หรือ films, และใช play games หรือ musical instruments 

• My daughter is acting in her school play this year. 
• Have you ever played rugby football?  

play มักใชกับแปลวา act เลนเปน 
• I'll never forget seeing John play Romeo. 

C287 point of view 
point of view แปลวา opinion มักหมายถึง 'from somebody's position in life' (เชน ความเห็นจากจุดยืน
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ท่ีตนเปน student, เปน woman, เปน Thai, เปน Catholic ฯลฯ), ฝรั่งใชเมื่อพูดถึง how somebody is 
affected by what happens (ใชอธิบายวา มันมีผลตอเขาอยางไร) ลองเปรียบเทียบ:  

• In my opinion, war is always wrong (ไมใช From my point of view, war 
is always wrong.) 

• He wrote about the war from the point of view of the ordinary soldier. 
• In my view, it's a pretty good school. You have to judge a school from 

the child's point of view.  
• In Professor Lucas's opinion, everybody should work a 20-hour week. 
• From the employers' point of view, a 20-hour week would cause a lot 

of problems. 

C288 politics (การเมือง) และ policy (นโยบาย) 
Politics (มักพบในรูปเอกพจน แตตองเติม -s เสมอ ดูหัวขอ B046.3) ใชเมื่อพูดถึง การเมือง the theory and 
practice of government, the profession of government, conflicts between governing groups 

• I don't know much about politics, but I always support the Radical (ฝาย
ซายจัด).  

• Conservative Center Coalition Party. 
• You talk beautifully-you should be in politics.  

Policy แปลวา นโยบาย 'political line' หรือ a rule of behaviour 
• After the war, British foreign policy was rather confused. (ไมใช . . 

British foreign politics. . .) 
• It's not my policy to believe everything I hear. 
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• It's the firm's policy to employ a certain number of handicapped 
people. 

C289 prefer 
เมื่อฝรั่งพูดวา เขา prefer กิจกรรมหนึ่งมากกวาอยางหนึ่ง เขาจะใชรูปกริยา ing 

• I prefer riding to walking. (ไมใช I prefer riding to walk.) 
• She prefers making toys for her children rather than buying them in 

the shops. 
would prefer ตองตามดวย infinitive ตามดวย rather than และกริยาชอง1 (to infinitive) หรือกริยารูป ing 

• I would prefer to spend the weekend at home rather than drive/ 
driving all the way to your mother's. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ to กับกริยา ing, ดูหัวขอ A066.2 

C290 presently 
ชาวอังกฤษชอบใชคําวา presently หมายถึง 'not now, later', 'in a minute'. 

• Mummy, can I have an ice-cream? Presently, dear.(เดี๋ยวกอน) 
• He's having a rest now. He'll be down presently. 

สําหรับชาวอเมริกัน แลวจะมีความหมายตรงขามกันเลย คือจะแปล presently วา 'now', 'at present' 
ซ่ึงชาวอังกฤษบางครั้ง ก็ใชในความหมายนี้ดวย จึงเปนวา เมื่อไดยนิชาวอังกฤษพูด คุณตองดู context อื่น ๆ 
ประกอบดวย จึงจะเขาใจ 

• Professor Holloway is presently working on plan/diseases. 
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C291 price และ prize 
ท้ังสองคําจะออกเสียงเหมือนกัน ถาพูดเร็ว ๆ คือ price=ไพรซ ราคา และ prize=ไพรศ รางวัล  

• The price is what you pay if you buy something.  
• A prize is what you are given if you have done something exceptional or 

if you win a competition. 
• What's the price of the green dress? (ไมใช . .. the prize of the green 

dress?)  
• She received the Nobel prize for physics. (ไมใช . . . the Nobel price . . .) 

C292 principal และ principle 
ท้ังสองคําออกเสียงเหมือนกันทุกประการ  
principal เมื่อทําหนาที่เปน adjective แปลวา หลัก (main) หรือ สําคัญ (most important) 

• What's your principal reason for wanting to be a doctor? (ไมใช . . . your 
principle reason . . .)  

และ principal เมื่อทําหนาที่เปนนาม แปลวา 'headmaster’ หรือ ‘headmistress' (โดยเฉพาะการเรียกใน
โรงเรียนศึกษาผูใหญ ของอังกฤษ) 

• If you want to leave early you'll have to ask the Principal.  
สวนคําวา principle แปลวา กฎเกณฑ หรือหลักการ (หมายถึงทั้ง scientific law/rule หรือ moral rule) 

• Newton discovered the principle of universal gravitation. (ไมใช . . . the 
principal of universal gravitation.) 

• She's a girl with very strong principles. 
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C293 quite 
1 มีสองความหมาย 
 Quite มี 2 ความหมายในแบบ British English ลองเปรียบเทียบ: 
แปลวา พอควร ไมมากเทาไร 

• It's quite good, but it could be better.  
แปลวา อยางมากที่สุด อยางสมบูรณแบบที่สุด  

• It's quite impossible. (= It's completely impossible.) 
ตองขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้วา 
คําวา good มีหลายระดับ คือ ดีมาก ดีนอย หรือดีปานกลาง นักภาษาศาสตรเรียกวา gradable adjective ดังนั้น 
quite good แปลวา คอนขางดี ‘rather good' (สําหรับความแตกตางใหดูหัวขอ C150)  
สวนคําวา impossible เปนไดแค 2 ระดับ คือ เปนไปได หรือเปนไปไมได อยางใดอยางหนึ่ง นักภาษาศาสตร
เรียกวา nongradable adjective ดังนั้น quite impossible จึงแปลวา "completely Impossible' จะมา
แปลวา คอนขางเปนไปไมได มันจะดูตลก ใหลองเปรียบเทียบประโยคตอไปนี้ แลวจะเขาใจ:  

• I'm quite tired, but I can walk a bit further. I'm quite exhausted - I 
couldn't walk another step. 

• It's quite surprising (เหมือนกับ fairly surprising) It's quite amusing (= 
absolutely amazing)  

• He speaks French quite well, but he's got a strong English accent. He 
speaks French quite perfectly. 

ดวยเหตุนี้ ในภาษาอเมริกัน เพ่ือปองกันความสับสน เขาจึงให quite แปลวา อยางมาก เหมือนคําวา 'very', ไมใช 
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'fairly/rather' คนที่จะไปเรียนตออเมริกัน จึงไมมีปญหาในการใชคํา ๆ นี้ 
2 with verbs 
Quite สามารถใชขยายกริยา, โดยเฉพาะใน British English โดยที่คําแปลวาขึ้นกับวากริยาเปนแบบ gradable 
หรือ nongradable 

• I quite like her, but she's not one of my closest friends. 
• Have you quite finished? (= Have you completely finished?) 

3 ลําดับคํา เม่ือใชกับคํานาม 
ถาไมมี adjective หรือมี แตเปนแบบ gradable ฝรั่งจะใชเปน quite + a + คํานาม 

• It's quite a nice day. We watched quite an interesting film last night. 
• She's quite a woman! The party was quite a success.  

แตถามี non-gradable adjective, เขาจะใช quite หลัง a/an 
• It was a quite perfect day. (ไมใช It was quite a perfect day:)  

ในภาษาแบบ British English, เขาใช quite กอน the ซ่ึงคนอเมริกันไมมีใชแบบนี ้
• You're quite the most exciting man I've ever known. 
• He's going quite the wrong way. 

4 การเปรียบเทียบ 
ฝรั่งไมมีการใช quite กับการเปรียบเทียบ (comparative) 

• She's rather/much/a bit older than me. (ไมใช She s quite older than 
ma)  

แตใหระวังวา  
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quite better, แปลวา 'completely recovered' (หายสนิท จากการปวย) 
quite similar แปลวา (ใน British English) 'fairly/rather similar' 
quite different แปลวา 'completely different' 

5 quite a bit/few/lot etc 
เปนเรื่องตลกในภาษาอังกฤษที่วา quite a bit และ quite a few แปลเหมือนกับ quite a lot ใหจําไววา ท้ังหมด
มีความหมายในทางที่ดี คือมีพอสมควร เปนภาษาแบบไมเปนทางการ 

• We're having quite a bit of trouble with the kids just now. 
• We thought the place would be empty, but actually there were quite a 
few people there. 

6 not quite 
not quite แปลวา 'not completely’ หรือ ‘not exactly'มักใชกอน adjective, adverb, กริยา และคํานาม, 
รวมไปถึงคํานามทีม่ี the 

• I'm not guise ready - won't be a minute. 
• She didn't run quite fast enough for a record. 
• I don't think you're quite right, I'm afraid. 
• I don't quite agree. That's not guise the colour l wanted. 
� สําหรับความแตกตางระหวาง quite, fairly rather และ pretty, ดูหัวขอ C150 

� สําหรับโครงสรางอื่น ๆ ในการให degree ของคําขยาย, ดูหัวขอ A119-A122 
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C294 rather (1): เปน adverb of degree 
1 ความหมาย 
ใน British English, rather มักใชเปน adjective of degree แปลวา คอนขางมาก แตยังนอยกวา 'quite’ 
สวน ‘fairly' แปลวาพอสมควร ตองบอกกอนวา คนอเมริกันไมคอยใชคํา ๆ นี้กันเทาไหร ใชแตในภาษาเขียน จึง
เปนปญหาของเด็กไทยที่ไปเรียนอเมริกา ท่ีไมรูวา จะพูดวา คอนขางดี ตองใชคําวาอะไร เพราะครูไทยสอนตาม
ดิกชันนารีเลมเกา ๆ เขาแปลวา rather good (คนอเมริกันใช pretty good) 

2 ใชขยาย adjective และ adverb 
เมื่อใชเปน adjective และ adverb, rather ใหความหมายในเชิงที่วา มากกวาปกติ 'more than is usual', 
มากกวาที่คาด 'more than was expected' และมากเกินความตองการ 'more than was wanted' 

• 'How was the film?' 'Rather good - I was surprised.'  
• She sings rather well - people often think she's a professional.  
• It's rather warm in here. Let's open a window. 

3 ใชขยายคํานาม 
Rather ใชขยายวลีนาม, โดยที่มีหรือไมมี adjective ก็ได โดยที่มากอน article, แตถามี adjective ตองวาง 
Rather ไวหลัง article 

• He's rather a fool. That's rather the impression I wanted to give. 
• Jane's had rather a good idea. (หรือ Jane's had a rather good idea.) 

ฝรั่งไมนิยม ใช rather หนานามพหูพจน โดยไมมี adjective  
• They're rather fool ideas. (ไมใช They're rather fools.) 
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4 ใชขยายคํากริยา 
ฝรั่งใช rather ขยายคํากริยาที่เกี่ยวกับ ความคิด (thought) และความรูสึก (feeling) 

• I rather think we're going to lose.  
• She rather enjoys doing nothing.  
• Some people rather like being miserable.  
• We were rather hoping you could stay to supper. 

5 ใชขยายการเปรียบเทียบ และขยาย too  
rather ใชขยายการเปรียบเทียบ และขยาย too  

• It's rather later than I thought. He talks rather too much. 
� สําหรับความแตกตางของ rather, fairly quite และ pretty, ดูหัวขอ C150 

� สําหรับการใชในแงอื่นของ rather, ดูหัวขอ C295 

� สําหรับโครงสรางอื่น ๆ ที่ใชขยาย degree ความมาก-นอย, ดูหัวขอ A119-A122 

C295 rather (2): preference 
1 rather than 
เปนสํานวนที่ใชในโครงสรางขนาน 'parallel' structure เชน เปรียบเทียบระหวาง adjective, adverbial, 
คํานาม, infinitives หรือกริยารูป ing 

• I'd call her hair chestnut rather than brown. 
• I'd prefer to go in August rather than in July. 
• It ought to be you rather than me that signs the letter. 
• We ought to invest in machinery rather than buildings. 
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• I always prefer starting early rather than leaving everything to the 
last minute. 

ถาประโยคแรก ใชแบบมี to-infinitive, ประโยคที่ตามมาก็ตองไมมี to นี่คือขอยกเวนในโครงสรางขนาน 
• I decided to write rather than phone/phoning. 
• It's important to invest in new machinery rather than increase wages. 

(หรือ . . . rather than increasing wages.) 
แตถาเอาประโยครองซึ่งปกติอยูหลัง มาไวหนา ประโยครองนี้ตองใชเปนรูป ing สวนประโยคหลังตองเปน 
to-infinitive 

• Rather than using the last of my cash, I decided to write a cheque. 
2 would rather 
would rather แปลวา 'would prefer to' และตามดวย infinitive without to 

• Would you rather stay here or go home? (คือ ไมอยูนี่ก็กลับกลับบาน ไมอยากไปที่
ไหนตอแลว) 

ฝรั่งชอบรวบคําเปน 'd rather 
• 'How about a drink?' 'I'd rather have something to eat.' 

ระวัง! would rather ไมไดแปลวา 'would prefer'; ในสํานวนนี,้ rather แปลวา 'quite', และไมไดแสดงให
เห็นวาอยากไดอะไรทั้งส้ิน ลองเปรียบเทียบ: 

• 'I'd rather like a cup of coffee.' (=I'd quite like . . .') 
• 'Oh, would you? l' d rather have a glass of beer.' (= . . . 'I'd prefer. . 

.') 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

3 would rather: past tense ที่มคีวามหมายเชงิปจจุบันและอนาคต 
คุณสามารถใช would rather เพื่อจะบอกวาเพื่อนใหทําอยางอื่น หรือันอื่นที่ไมใชอันนี้ คือแปลวา would 
prefer อันอื่น ฝรั่งใช โครงสรางพิเศษที่เปน past tense เพื่อเนนวาฉันขอรอง 
would rather + subject + past tense 

• I'd rather you went home now. 
• Tomorrow's difficult. I'd rather you came next weekend. 
• My wife would rather we didn't see each other any more. 
• 'Shall I open a window?' 'I'd rather you didn't.'  

ฝรั่งที่การศึกษาตํ่าอาจใช present tense ในโครงสรางนี้ (เชน I'd rather you go home now) แตคุณอยาใช
ตามจะดีกวา และเมื่อพูดถึง past actions, ฝรั่งที่มีการศึกษาจะใช past perfect tense 

• I'd rather you hadn't done that  
อยางไรก็ตาม ในการพูดแบบนี้ ฝรั่งนิยมใชสํานวนที่วา I wish...(รายละเอียดดูหัวขอ C378) 

• I wish you hadn't done that. 
ในภาษาอังกฤษแบบเกาที่คุณอาจไปพบตามโบสถ หรือบทกวีเกา ๆ , มีการใช had rather แทน would rather 
ก็เปนได ซ่ึงปจจุบัน ไมมีใชกันแลว 

� สําหรับโครงการที่ใช past tense ในความหมายของปจจุบันและอนาคต, ดูหัวขอ A032. 

4 or rather 
ฝรั่งมักใช or rather ในการแกคําพูดของตนเอง 

• He's a psychologist- or rather, a psychoanalyst. (ไมใช . . . or better, a 
psychoanalyst.) 
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� สําหรับการใช rather เปน adverb of degree, ดูหัวขอ C294 

C296 reason การใหเหตุผล 
โดยพ้ืนฐานแลว ฝรั่งจะใหเหตุผลตามหลังคําวา why หรือ that 

• The reason why I came here was to be with my family. 
• The main reason why he lost his job was that he drank. 
• Do you know the reason that they're closing the factory?  

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจละ why ก็ได แตหามละ that 
• The reason she doesn't like me is that I make her nervous. 
• The reason I'm asking is that I'm short of money.  

ใหสังเกตวา preposition ท่ีใชคือ for ไมใช of 
• What's the real reason for your depression? (ไมใช . . . reason of your 

depressions) 
ระวังฝรั่งไมไดใชประโยคที่ขึ้นดวย because ในการเลาเหตุผลนะครับ เขาใช because เมื่อตองไปตอบคําถาม
เทานั้น การใชแบบตอไปนี้ จะถือวาซํ้าซอนกันเปลา ๆ เชน พูดวา  

• Sorry I'm late - the reason is because I overslept. (ควรตัด because ออก)  
แตถาถูกถามวา  

• Why you are late today? จึงจะตอบวา Because I overslept. 
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C297 remind 
1 remind + กรรม + infinitive; remind + that-clause 
remind แปลวา เตือนใหทํา (เพื่อกันลืม) เปนโครงสรางแบบ infinitive 

• Please remind me to go to the post office. (ไมใช Please remind me of 
going. . .) 

โครงสราง that-clause ใชเตือน ขอเท็จจริง 
• I reminded him that we hadn't got any petrol left. 

หรือจะใชเปน remind . . . about ก็ได 
• I reminded her about her dental appointment. (= . . . that she had to go 

to the dentist.) 
2 remind . . . of . . . 
ฝรั่งใช remind . . . of something เพื่อจะบอกวา เปนเครื่องเตือนความทรงจําถึง... 

• The smell of hay always reminds me of our old house in the country. 
(ไมใช . . . reminds me our old house. . .) 

หรือแปลวา เตือนเรื่อง 
• Remind me of your phone number.  

ฝรั่งใช remind . . . of เมื่อพูดถึงคน แปลวาทําให นึกถึง... 
• She reminds me of her mother. (= She is like her mother.) 

3 remind กับ remember 
reminding somebody แปลวา เตือนใหจําได หรือ making somebody remember สวน remember 
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แปลวา จําได ลองเปรียบเทียบ: 
• Remind me to pay the milkman. (ไมใช Remember me to pay. . .) 
• I'm afraid I won't remember to pay the milkman.  
• This sort of weather reminds me of my home. (ไมใช This sort of 

weather remembers me . . .) 
• This sort of weather makes me remember my home.  

แตมีโวหาร (idiom) วา Remember me to your parents มาจาก Remind your parents of me ผมถือวา
เปนขอยกเวน ท่ีฝรั่งไมพูดวา Remind your parents of me.เพราะมันดูเหมือนเตือนตองใหระวังฉัน 

C298 (the) rest 
เมื่อ the rest แปลวา สวนที่เหลือ (what is left) เปนนามเอกพจน นับไมไดเสมอ, และตองมี the ดวย 

• We only use three rooms. The rest of the house is empty.  
เมื่อพูดถึง ซาก หรือของเหลือเดน (ในทางลบ) ของส่ิงที่ใชไป, ทานไป, ทําลายไป ฝรั่งชอบใชคําอ่ืนแทน 

• There were remains of the meal all over the floor. (ไมใช There were 
the rests. . .) 

• Supper tonight is left overs from lunch. (ไมใช . . . the rest from lunch.)  
เมื่อ the rest หมายถึง นามพหูพจน, จะมีกิริยาพหพูจน 

• There are four chocolates for Penny, one for Joe and the rest are 
mine. (ไมใช . . . the rest is mind.) 
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C299 road และ street 
1 ตางกันอยางไร 
street เปน road ท่ีมีบานเรือน ขางใดขางหนึ่ง ฝรั่งใช street แทน road ในเมือง หรือหมูบานได แตไมใชกับ
ถนนที่เรียกวา country road 

• Cars can park on both sides of the street here. 
• Our village has only got one street. 

road ใชกับเมือง (town) และชนบท (country) ก็ได 
• Cars can park on both sides of our road. 
• The road out of our village goes up a steep hill. (ไมใช The street out of 

our village. . .) 
2 ชื่อ street: การออกเสียงเนน (stress) 
ช่ือ street ฝรั่งมักเนนเสียงที่ตัวช่ือ สวนช่ือ road มักเนนเสียงที่คําวา Road เอง 

• Oxford Street (เนน Oxford) 
• Marylebone Road (เนน Road) 

C300 (the) same 
ฝรั่งมักใช the same เสมอ ไมใช same เฉย ๆ  

• Give me the same again, please. (ไมใช Give me same again, please.)  
กอนคํานาม หรือ pronoun, ฝรั่งใช the same as 
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• I want a shirt that's the same as the one in the window. (ไมใช I want a 
same shirt like ) 

• You've got the same idea as me. (ไมใช . . . my same idea.) 
• Her hair's the same color as her mother's.  

ฝรั่งมีสํานวน the same . . . that หรือ the same. . . who 
• That's the same man that/who asked me for money yesterday.  

ไมวาจะพูดวา the same . . . that หรือ the same. . . as ก็มีความหมายเหมือนกัน เชน 
• He was wearing the same shirt that/as he'd had on the day before.  

คุณอาจละ as/who/ that ก็ได เมื่อมันทําหนาที่กรรมของกริยาที่ตามมา 
• He was wearing the same shirt he'd had on the day before. (เพราะ that 
เปนกรรมของ had) 

ระวัง! สํานวน do the same 
• Why do you always try to do the same as your brother? 
• Joe and Carol went on a camping holiday, and I think we're going to do 
the same. 

� สําหรับ do the same และ do so, ดูหัวขอ C120 

C301 say และ tell 
1 ความหมายกับการใชงาน 
ท้ัง say และ tell มีการใชท้ังใน direct และ indirect speech (ใช say มากกวา tell ใน direct speech) say 
แปลวา พูดคํานั้นออกมา สวน tell แปลวา บอก ใหรูขอมูล คลายกับ instruct หรือ inform 
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• 'Turn right,' l said. หรือ 'Turn right,' I told him. 
• She said that it was my last chance. หรือ She told me that it was my 

last chance. 
• He said, 'Good morning' (แตไมใช He told them, 'Good morning') 
• Mary said, 'What a nice idea.' (ไมใช Mary told us, What a nice idea.) 
• 'What's your problem? I said.’ (ไมใช 'What's your problem?' I told 

her.) 
2 หลัง tell, told ตองมีกรรมตรงดวย 
หลัง tell, told ตองมีกรรมดวย  

• She told me that she would be late. (ไมใช She told that. . .)  
ฝรั่งอาจใช say โดยไมมีกรรมที่เปนคน คือไมบอกวาพูดกับใคร 

• She said that she would Relate. (ไมใช She said me...)  
ถาจะใสกรรม ฝรั่งใช say to someone 

• And I say to all the people of this great country . . .  
ไมใช tell กับกรรมที่เปนวัตถุ หรือคํา วลี และประโยค แตใช say แทน 

• Alice said a naughty word this morning (ไมใช Alice told . . .)  
ฝรั่งมักไมใชสรรพนาม it เปนกรรมรอง แตจะละไวในฐานที่เขาใจเลย 

• What time's the meeting?' 'I'll tell you tomorrow.' (ไมใช 'I'll tell you it 
tomorrow.') 
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 3 บอกคําส่ัง 
ในแงบอกคําส่ัง หรือคําแนะนํา ฝรั่งใช tell + กรรม + to infinitive, เขาไมใช say 

• I told the children to go away. (ไมใช I said the children to go away.) 

4 การใช tell โดยไมมีกรรมตรง 
ฝรั่งใช tell โดยไมมีกรรมตรง ในบางสํานวนที่พบบอย ท่ีละกรรมตรงในฐานที่เขาใจกันอยูแลว ในสถานการณ
แบบนั้น เชน tell the truth, tell a lie, tell a story/joke 

• I don't think she's telling the truth. (ไมใช . . . saying the truth.) Note 
also the use of tell to mean 'distinguish', 'understand', as in tell the 
difference, tell the time. 

5 indirect question 
ฝรั่งไมใชท้ัง tell และ say ใน indirect question แตใช ask แทน เพื่อใหชัดเจนวาเขาถาม ไมใชบอกคําถามให
ฟงเฉย ๆ  

• Bill asked whether I wanted to see a film. (ไมใช Bill said what her I 
wanted to see a film. และก็ไมใช Bill told me whether...) 

แตฝรั่งใช say และ tell เพื่อเกริ่น คําตอบได เชน 
• Has she said who's coming? 
• He only told one person where the money was. 
� สําหรับ indirect speech, ดูหัวขอ A136-A138 

� สําหรับ so หลัง say และ tell, ดูหัวขอ C317 
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C302 see 
1 ไมมีการใชวา กําลงัเห็น seeing 
เมื่อ see แปลวา เห็น หรือ perceive with one's eyes, ไมมีการใชวา กําลังเห็น หรือ seeing แตชาวอังกฤษ 
อาจใช seeing เพื่อเนนวาสามารถเห็นไดในขณะนั้นเลย (ดูหัวขอ C100) 

• I can see an aeroplane. (US also I see an airplane.) (ไมใช I am seeing an 
aeroplane.) ! 

แตฝรั่งอาจพูดวา somebody is seeing things ถาเขาหมายถึง ส่ิงนั้นไมไดอยูท่ีนี่ 
• 'Look! A camel!' 'You're seeing things.' 

เมื่อ see แปลวา เขาใจ understand หรือ have heard (ดูหัวขอ C179), แบบนี้หามใช seeing เด็ดขาด 
• 'We've got a problem.' 'I see.' 
• I see they're talking about putting up taxes again.  

ระวัง! ฝรั่งพูดวา have a dream(มีความฝน), มใช see a dream (เห็นความฝน) 
2 การใช seeing 
ฝรั่งใช seeing เพื่อเนนวา มีการเปล่ียนแปลงในความสามารถในการมองเห็น หรือความเขาใจ คือ กําลังเห็นหรือ
เขาใจไดดีข้ึน หรือแยลงนั้นเอง 

• I'm seeing much better since I got those new glasses. 
• I'm reading 'War and Peace' again, and I'm seeing a lot of things that 

I missed the first time. 
3 'consider', 'think', 'find out' 
ฝรั่งใช see เมื่อหมายถึง 'consider’ หรือ ‘think' เชน I'll see and let me see. ระวัง! ตองม ีpreposition 
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ดวย คือใชเปน see about that ไมใชแค see that 
• We'll see about that tomorrow. (ไมใช We'll see that tomorrow.) 
• You'd better see about that with Jim. (ไมใช You'd better see that 

with Jim See can be used with if/whether to mean 'find out'. 
• Can you look out of the window and see if it's still snowing? 
• I think I'll go round and see whether Janet's at home. 

See if you can แปลวา 'try to' 
• See if you can get him to stop talking. 

4 'meet', 'arrange' 
เมื่อ see แปลวา 'meet', 'interview', 'talk to', 'go out with’ หรือ ‘arrange', 'supervise', ฝรั่งอาจใช 
seeing ก็ได 

• I'm seeing the dentist tomorrow. 
• Are you still seeing that Henderson woman? 
• John's down at the docks. He's seeing that our stuff gets loaded 

properly. 
� สําหรับ see + object + infinitive /-ing form, ดูหัวขอ C178 

� สําหรับความแตกตางของ see, look และ watch, ดูหัวขอ C303 

� สําหรับ see above และ see over, ดหูัวขอ C005.6 
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C303 see, look (at) และ watch 
1 see 
see กริยาที่จะบอกวา เห็น ไมวาจะสังเกตเห็นชัดเจนหรือไมก็ตาม 

• Suddenly I saw something strange. (ไมใช Suddenly I looked at 
something strange.) 

• Did you see the article about the strike in today's paper? 
การเห็นแบบนี้ หามใชวา be seeing (กําลังเห็น) เด็ดขาด 

• I (can) see a light. (ไมใช I'm seeing a light.) 

2 look (at) 
ฝรั่งใช look แปลวา มอง คือ เห็นอยางต้ังใจ และพยายามทําความเขาใจ ขณะที่ see คุณอาจไมอยากเห็นดวยซํ้า 
ผมสรุปในงายวา ไมมีการมองโดยไมต้ังใจ แตมีการเห็นโดยไมตั้งใจ ลองเปรียบเทียบ: 

• I looked at the photo, but I didn't see anybody I knew. 
• Do you see the man in the raincoat?' 'Yes.' 'Look again.'  
• 'Good heavens! It's Moriarty!' He looked at her with his eyes full of 

love. 
เมื่อ look มีกรรมตองตามดวย preposition และเมื่อไมมีกรรม ก็ไมมี preposition. ลองเปรียบเทียบ: 

• Look at me! (ไมใช Look me!) Look! (ไมใช Look at!)  
ระวัง! อาจมีการละ at หนา noun-clause 

• Look (at) what you've done! Look who's here! 
• Look where you're going. 
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อีกความหมายหนึ่งที่นาสนใจ คือการดูเวลา ทําไมฝรั่งใช look at the watch คือ ในสมัยกอน ฝรั่งจะดูนาฬิกา
ทราย นาฬิกาแดด หรือนาฬิกาที่เปนเข็ม ตองดูแบบอานคาจากสเกล และแปลงเปนความหมายอีกรอบ ไมใชอาน
ตัวเลขแบบนาฬิกาดิจิตอล แบบในปจจุบัน 

3 watch 
watch ยิ่งกวา look at, คือเนนวา ดูการเคล่ือนไหว เชน ดูทีวี ใช watch แตดูรูปภาพฝาผนัง (ไมมีการ
เคล่ือนไหว) ก็ใช look at และ watch แปลวา จับตามอง ไดดวย 

• Watch that man - I want to know everything he does. 
• I usually watch a football match on Saturday afternoon. 
• The police have been watching the house for three days. 
•  

4 complete experiences: see 
ฝรั่งใช watch เมื่อบอกวา กําลังดูอะไรอยู แตถาจะบอกวาไดไปดูท้ังเรื่องมาแลว เขาใช see โดยเฉพาะเรื่องพวก 
performance, play, cinema film, match ลองเปรียบเทียบ: 

• He got into a fight yesterday afternoon while he was watching a 
football match. (ไมใช . . . while he was seeing a football match.) 

• Have you ever seen Chaplin's 'The Great Dictator'? (ไมใช Have you 
ever watched Chaplin's 'The Great Dictator'?) 

5 watch TV 
ผมสังเกตวา ฝรั่งใชคําวา watch 50% รวมกับคําวา TV; แตขอเตือนวา คําวา TV เอง ในความหมายของ TV 
programmes และ films ฝรั่งจะใช watch และ see ก็ได 
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• You spend too much time watching TV. 
• We watched/saw a great film on TV last night. 
• Did you watch/see 'Top of the Pops' on Thursday? 

6 see if/whether 
see สามารถตามดวย if/whether ได, และในความหมายของ 'find out' ฝรั่งมักใช see ไมใช look และ watch 

• See if that suit still fits you. (ไมใช Look if that suit...) 
• I'm looking to see whether there's any food left. (ไมใช I'm looking 
whether there's . . .) 

• Ring up and see whether she's in. 
� ความแตกตางทํานองเดียวกันของคําวา hear และ listen (to) ดูหัวขอ C177 

� สําหรับ infinitives และ ring forms after these verbs, ดูหัวขอ C178 

� สําหรับความหมายอื่น ๆ ของ see (และ progressive uses), ดูหัวขอ C179, A145.2 

� สําหรับความหมายอื่น ๆ ของ look, ดูหัวขอ B032.19 

� สําหรับ if และ whether, ดูหัวขอ C370 

C304 seem 
1 เปน copular verb: ใชกับ adjective 
Seem เปน 'copular verb' (ดูหัวขอ A025); กลาวคือ เปนกริยาที่ตองตามดวย adjective, ไมใช adverb 

• You seem angry about something. (ไมใช You seem angrily. . .) 

2 seem กับ seem to be 
ฝรั่งใช seem to be บอยกวา seem เฉย ๆ ท่ีแตกตางกันก็คือ ฝรั่งใช seem to be เมื่อพูดถึง ส่ิงที่เกิดขึ้น เห็นได
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จริง ๆ (objective fact) - things that seem definitely to be true; และใช seem เฉย ๆ ไมมี to be เมื่อพูด
ถึง ส่ิงที่เขาคิดข้ึนเองโดยสวนตัว (subjective impression) ลองเปรียบเทียบ:  

• The milk seems to be sterilized. She seems excited. 
• The doctors have done all the tests, and he definitely seems to be 

insane. 
• It seems insane, but I think I'm in love with the postman (ไมใช It 
seems to be insane. . .)  

• According to the experts, the north side of the castle seems to be 
about 100 years older than the rest. 

• He seems older than he is. (ไมใช He seems to be older than he is – เพราะ
เหมือนกับวา ไปกลาววา He might actually be older than he is.) 

• She doesn't seem to be ready yet. She seems (to be) very sleepy 
today. 

สังเกตวา เวลาจะไปวาใครในเชิงไมดี ฝรั่งใช seem เฉย ๆ จะไดดูเปนความเห็นสวนตัว 

3 ใชกับคํานาม 
ฝรั่ง ใช seem to be หนาวลีนาม 

• I looked through the binoculars: it seemed to be some sort of large 
rat. (ไมใช . . . it seemed some sort of large rat.) 

• I spoke to a man who seemed to be the boss. 
แตอาจละ to be หนาวลีนามก็ได เพือ่ใหดูเปนความเห็นสวนตัว (subjective feelings), โดยเฉพาะภาษาแบบ 
British English 
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• She seems (to be) a nice girl. 
• The cup seemed almost doll's size in his hands. 
• It seems a pity, but I can't see you this weekend.(ไมใช It seems to be 

a pity. . .) 
4 infinitive ตัวอื่น ๆ  
นอกจาก to be แลว seem ตามดวย to do (infinitive) ตัวอื่น ๆ ก็ได เชน to need 

• Ann seems to need a lot of attention.  
หรือ Perfect infinitives (to have done ดูหัวขอ A071) ก็ได เชน 

• The tax people seem to have made a mistake. 
ในการบอกเชิง negative, ฝรั่งมักใช do not seem to be หรือ seem not to be ซ่ึงจะใหดูเปนทางการ  ลอง
เปรียบเทียบ: 

• He doesn't seem to be at home. 
• He seems not to be at home. (formal) 

ระวัง! โครงสราง can 't seem to ... 
• I can't seem to get anything right. 
• More formal: I seem not to be able to get anything right. 
� สําหรับตัวอยางอื่น ๆ ในแง Transferred negation', ดูหัวขอ A140 

5 seem like 
คุณสามารถใช seem like ได แมวาจะซํ้าซอนกันก็ตาม แตหามใช seem as 

• North Wales seems (like) a good place for a holiday. (ไมใช . . . seems as 
a good place . . .) 
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6 it seems 
ฝรั่งมักใช It เปน preparatory subject ของ that-clause และ if-clauses 

• It seems that Bill and Alice have had a row. 
• It seemed as if the night was never going to end. 

7 there seems 
ฝรั่งอาจใช There เปน preparatory subject ของ seem to be. 

• There seems to be some mistake. 
� สําหรับ like และ as, ดูหัวขอ C222 

� สําหรับ it as a preparatory subject, ดูหัวขอ A115 

� สําหรับ there as a preparatory subject, ดูหัวขอ C346 

� สําหรับ appear, ดูหัวขอ C043 

C305 sensible และ sensitive 
คนที่ sensible จะมี 'common sense', และไมทําผิดแบบโง ๆ (stupid decisions) 

• I want to buy that dress.' 'Be sensible, dear. You haven't got that 
much money.' 

คนที่ sensitive จะมีความรูสึกไว หรือรูสึกลึก ทําใหเจ็บปวดไดงาย (ทางกายหรือใจก็ได) 
• Don't shout at her-she's very sensitive. (ไมใช ... very sensible.) 
• Have you got a sun cream for sensitive skin? (ไมใช . . . for sensible 

skin?) 
ระวัง! sensible เปน 'false friend' - เปนศัพทท่ีมีความหมายเหมอืนกันในภาษายุโรปบางภาษา แปลวา 
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'sensitive' 

C306 shade และ shadow 
Shade คือโลหรือ กําบัง แสงจากดวงอาทิตย 

• I'm hot. Let's find some shade to sit in. 
• The temperature's 30 degrees in the shade.  

shadow คือ เงา ไมจําเปนตองเปนสีดําและไมจําเปนตองเกิดจากแสงของดวงอาทิตย อาจหมายถึง ภาพที่ปรากฏ
บนฉากรับแสง เชน ภาพบนจอภาพยนตก็ได 

• In the evening your shadow is longer than you are. 
• There's an old story about a man without a shadow. 

C307 short answers 
ฝรั่งก็เหมอืนคนไทย ท่ีมักตอบสั้น ๆ ไมจําเปนตองครบเต็มประโยค, คําตอบสั้น ๆ ประกอบดวย ประธาน + verb 
ชวย, และอาจมีคําอื่น ๆ เทาที่จําเปน 

• 'Can he swim?' 'Yes, he can.' (ลื่นหูกวา 'Yes, he can swim.' ) 
• 'Has it stopped raining?' 'No, it has not.' 
• 'Are you enjoying yourself?' 'I certainly am.' 
• 'You'll be on holiday soon.' 'Yes, I will.' 
• 'Don't forget to telephone.' 'I won't.' 
• 'You didn't phone Debbie fast night. ''No, but I did this morning'  

อาจใช be และ have ในแงท่ีเปนกริยาแท 
• 'Is she happy?' I think she is.'  
• 'Have you a light?' 'Yes, I have.' (แบบอังกฤษ)  
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ในภาษาอเมริกัน have เปนกริยาชวยไมได ตองมี do มาชวย จึงเปน  
• 'Do you have you a light?' 'Yes, I do.' 

ฝรั่งใช do และ did เปนกริยาชวย ในคําตอบ 
• 'She likes cakes.' 'She really does.' 'That surprised you.' 'It certainly 
did.'  

คําตอบสั้น ๆ ถาตามดวย tag ก็ได (ดูหัวขอ A133-A134) 
• 'Nice day.' 'Yes, it is, isn't it?'  

ระวัง!, ฝรั่งไมมีการใชรูปยอ (contracted form) ในการตอบ 
• Yes, I am. (ไมใช Yes, I'm.) 
� สําหรับโครงสรางแบบเดียวกัน, ดูหัวขอ A131 (reply question), A133-A134 (question tag) และ B066 (ellipsis)  

� สําหรับคําตอบแบบ So am I และ So l am ดูหัวขอ C319.1 และ C319.2 

C308 should (1): ความแตกตางระหวาง should และ would 
จริง ๆ แลวมันมีกริยาถึง 3 ตัวคือ: should, would, และลูกผสม should /would 

1 should 
 should แปลวา ควรจะ ในแงทําตามระเบียบ หรือตามระเบียบการแลว (obligation) สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ 
C309-C311 

• Everybody should wear car seat belts.  
• She should be back tomorrow. 

2 would 
would แปลวา นาจะ ในอดีต สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C381 
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• When we were kids we would spend hours kicking a ball about, dreaming 
of being soccer internationals. 

3 should/would 
คุณจะใช should และ would ในแงใหเง่ือนไง (conditional auxiliary): โดยทั่วไปแลว คุณจะพบวา ฝรั่งใช I 
should/would, we should/would, แต you would, he/she/it would, they would ไมใช you should 
แบบที่คนไทยชอบใชกัน เพราะเปนการสั่งใหทําตามระเบียบ คือฝรั่งใช would เปนหลัก ยกเวนใชกับตนเอง หรือ
พวกของพวกเอง จึงมีสิทธิใช I/we should ได (คือส่ังตนเอง) 
โดยทั่วไปแลว should/would ใชเปน past form, หรือ less definite form, ของ shall และ will ตามลําดับ 
เปน การเรียกรองทั่ว ๆ ไป โดยไปกับคําวา if รายละเอียด, ดูหัวขอ C312 

• I told them we should/would probably be late. 
• I should/would be grateful for an early reply. 
• Would you like some help? 
• If they could sing in tune it wouldn't be so bad. 
• If you would come this way, madam. 

C309 should (2): obligation, deduction 
1 forms 
Should เปน modal verbชวย (ดูหัวขอ A027-A028). ไมมีการเติม -s สําหรับ บุคคลที่สามเอกพจน 

• The postman should be here soon. (ไมใช The postman shoulds...) 
ในประโยคคําถามและปฏิเสธ ไมตองใชกริยาชวย do อีกแลว 

• Should we tell Judy? (ไมใช Do we should ... ?) 
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Should อาจตามดวย participle (กริยาชอง1) โดยไมตองมี to 
• Should I go? (ไมใช Should I to go?) She should be told the truth. 

Should not เขียนหรือพูดยอไดเปน shouldn't (ฌูด-ดึท) 
• The meeting shouldn't take long 

ฝรั่งอาจออกเสียง Should /ฌูด/ แบบไมเนนเปน /โฌท/ (ดูหัวขอ B011) 
2 obligation 
ฝรั่งชอบใช should เมื่อพูดถึง ระเบียบ, หนาที่ ซ่ึงดูเปนการบังคับนอยกวา การใช must 

• People should drive more carefully. 
• You shouldn't say things like that to Granny. 
• Applications should be sent before December 30th. (สุภาพกวา 

Applications must be sent. . .) 
ในคําถาม, ฝรั่งใช should เพื่อแนะนํา (advice) หรือ สอน (instructions), คลายกับ shall (ดูหัวขอ A015) 

• Should I go and see the police, do you think? What should we do?  
Should ก็เปน past form ของ shall ใน indirect speech ได 
Direct speech: What shall we do? 
Indirect speech: They asked what they should do. 

� สําหรับ ความแตกตางระหวาง should, ought to และ must, ดูหัวขอ C310 

� สําหรับความแตกตางของ should และ had better, ดูหัวขอ C167 

3 deduction 
คุณสามารถใช should เพื่อจะบอกวา probable (เพราะ logical หรือ normal) 

• Henry should get here soon - he left home at six. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• 'We're spending the winter in Florida.' 'That should be nice.' 
4 past uses 
Should + infinitive สามารถใชพูดเรื่องในอดีต ท่ีเปน indirect speech (ดูหัวขอ A138.5) 

• I knew that I should write to Jane, but it seemed too difficult. 
แตฝรั่งไมใช should + infinitive เมื่อพูดถึงอดีต เขาใช was/were supposed to แทน (ดูหัวขอ C336) 

• It was going to be a long day. I was supposed to clean up all the 
stables, and then start on the garden. (ไมใช . . . I should clean *it. . .) 

• She was supposed to be in her of Dice, but she wasn't. (ไมใช She 
should be in her office, but she wasn't.) 

5 should have . . . 
should มักใชกับ perfect infinitive เมื่อพูดถึงเหตุการณในอดีต ท่ียังไมเกิด, หรือเกิดหรือเปลาก็ไมรู 

• I should have phoned Ed this morning, but I forgot. 
• Ten o'clock: she should have arrived in the office by now. 

should not have. . . หมายถึงส่ิงที่ไมอยากใหเกิด ไดเกิดข้ึน, หรือส่ิงที่ไมดีท่ีอาจเกิดขึ้นได 
• You shouldn't have called him a fool - it really upset him. 
• Nine o'clock: they shouldn't have left home yet - I'll phone them. 
� สําหรับ should ใน if-clauses, ดูหัวขอ C192.2 

� สําหรับ should หลัง in case, ดูหัวขอ C201.2 

� สําหรับ should หลัง so that และ in order that, ดูหัวขอ C322 

� สําหรับ How should ... ? และ Why should ....?, ดูหัวขอ A132.2 

� สําหรับการใช should ใน subordinate clause อื่น ๆ , ดูหัวขอ C311 
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C310 should (3): should, ought to และ must 
1 should กับ ought to 
should และ ought to มีการใชท่ีคลายกันมาก, และแทนกันไดดวย 

• They ought to be more sensible, shouldn't they? 
ท้ังสองตัวตางแปลวา ควร ท้ังนี้ฝรั่งใช should บอยกวา ought to โดยเฉพาะพวกอเมริกัน 

• You should /ought to see 'Daughter of the Moon'- it's a great film. 
• You should /ought to have seen his face! 

หามใช should และ ought to ใชการขอรอง (polite request) 
• Could you move your head a bit? I can 't see. (ไมใช You should /ought 
to move your head a bit. . .)  

ท่ีนาสังเกตไวคือ ฝรั่งใช should หรือ ought to เมื่อพูดถึงความเปนเหตุเปนผลทางคณิตศาสตร (logical 
probability)  

• I've bought three loaves - that should / ought to be enough.  
• That should / ought to be Janet coming upstairs now.  

ระวัง! should ตามดวย infinitive without to คือ Someone should do something. แต ought ตามดวย 
to-infinitive คือ Someone ought to do something. 

2 must กับ should/ought 
คําวา must แปลวา ตอง ก็คลายกับ should และ ought to, ใหความหมายไดหนักแนนกวา หรือจําเปนกวา และ
พูดดวยความมั่นอกมั่นใจกวา หมายถึงมีความสุภาพนอยกวาดวย ลองเปรียบเทียบ:  



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• The doctor said I must give up smoking (an order which is likely to be 
obeyed)  

• You really ought to give up smoking (a piece of advice which may or may 
not be followed) 

• Rob must be home by now. (= I'm sure he is home.) 
• Rob should be home by now. (= I think he is probably home.)  

ฝรั่งใช should แทน must เพื่อทําใหคําส่ัง ดูสุภาพกวา 
• This form should Refilled in in ink. 
• Applications should be sent by31 January. 

ในการทํานาย ฝรั่งใช should หรือ ought ไมใช must แมวาเขามัน่ใจสูงก็ตาม 
• It should Define tomorrow. (แตไมใช It must be fine tomorrow;)  

ฝรั่งใช should และ ought กับ perfect infinitive เมื่อพูดถึง ส่ิงที่ควรทํา แตไมไดทําในอดีต (unfulfilled 
obligation) ในอดีต หามใช must อยางเด็ดขาด 

• You should have been nicer to Annie. (แตไมใช You must have been nicer 
to Annie.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ should, ดูหัวขอ C308-C309 

� สําหรับรายละเอียดการใช must, ดูหัวขอ C248-C251 

� สําหรับความแตกตางของ should /ought และ had better, ดูหัวขอ C167 

C311 should (4): 
1 ความสําคัญ 
ใน formal British English, ชาวอังกฤษใช should ใน that-clause หลัง adjective และคํานาม เพื่ออธิบาย
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ความสําคัญของการกระทํา ไดแกคําจําพวก important, necessary!, vital, essential, eager, anxious, 
concerned, wish 

• It's important that she should talk to me when she gets here. 
• Is it necessary that my uncle should be informed ? 
• I'm anxious that nobody should be hurt. 
• It is his wish that the money should be given to charity. 

และหลังกริยาลักษณะเดียวกัน, โดยเฉพาะในเมื่อพูดถึงอดีต 
• He insisted that the contract should be read aloud. 
• I recommended that she should reduce her expenditure. 

สวนในภาษาที่ไมเปนทางการ, ฝร่ังอาจละ should หรอืใชโครงสรางอืน่ไป
เลย 

• It's important that she talks to me when she gets here. (เติม s ท่ี talk) 
• Was it necessary to tell my uncle? 

ใน American English, เขาไมใช should แตเขาถือวา เขาใชโครงสรางที่เรียกวา subjunctive (ดูหัวขอ 
A156) 

• It's important that she talk to me when she gets here. (ไมเติม s ท่ี talk) 
• Was it necessary that my uncle be informed? 
• I recommend that she reduce her expenditure. 

2 การโตตอบ 
ฝรั่งใช should ใน subordinate clause กับคําที่แสดงความไมเห็นดวย หรือความผิดพลาด, โดยเฉพาะเมื่อรูอยู
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แลว (พบบอยใน British มากวา American English)  
• It's astonishing that she should say that sort of thing to you.  
• I was shocked that she shouldn't have invited Phyllis.  
• I'm sorry you should think I did it on purpose.  
• Do you think it's normal that the child should be so tired? 

ใน American English, เขาใช would แทน เชน 
• It was natural that they would want him to go to a good school. (อังกฤษใช 

that they should...)  
ประโยคนี้ อาจเขียนใหม โดยไมใช should และไมใช subjunctive 

• It's astonishing that she says/said that sort of thing to you. (แตไมใช 
It’s astonishing that she say...) 

• I was shocked that she didn't invite Phyllis. 
3 กรณีอื่น ๆ  
should มักใชใน if-clause (ดูหัวขอ C192.2), หลัง in case (ดูหัวขอ C201.2), หลัง for fear that and lest 
(ดูหัวขอ C217) และหลัง so that และ in order that (ดูหัวขอ C322) 

• If you should see Caroline, tell her I've got the tickets. (แบบอังกฤษ) 
• I'll get a chicken out of the freezer in case Aunt Mary should come. 

(แบบอังกฤษ) 
• He turned the radio down so that he shouldn't disturb the old lady 

downstairs. (แบบอังกฤษ) 
สวนใน American English, ใช would แทน 
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C312 should (5): should/would 
1 รูปแบบผสม 
ตางเปนกริยาชวย: 

• I should /,would  
• you would  
• he/she/it would  
• we should/would  
• they would  

หลัง I และ we, ท้ัง should และ would มักใชในความหมายเดียวกัน แตคนอเมริกันจะใชใน should กับ I และ 
we  
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งยอ should / would เปน 'd 

2 คือรูปอดีตของ shall/will 
ฝรั่งใช should/would เปนทั้งรูปอดีต และรูปแบบสุภาพของ shall/will ใน indirect speech และในการพูด
ถึงอนาคตในอดีต (ดูหัวขอ A019) ลองเปรียบเทียบ:  

• I shall/will be home soon. 
•  I knew that I should/would be home soon 
• That's the college where Sue will be studying in October. 
• Sue looked at the college where she would be studying in October. 
• Will you be able to baby-sit tomorrow night? (definite enquiry) 
•  Would you be able to baby-sit tomorrow night? (less definite, more 

hesitant enquiry) 
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ในการใช เพ่ือแสดงความสุภาพนั้น ฝรั่งมักใชกับกริยาพวก like, love และ prefer 
• 'Would you like some tea?' 'I'd prefer coffee, if you don't mind.' 

3 ประโยคเงือ่นไง 
เนื่องจากมันดูไมหนักแนนวาจะเกิดขึ้นหรือไดเกิดข้ึน ฝรั่งใช should/would ใน conditional structure (ดู
หัวขอ C191), โดยเรียกวา 'conditional auxiliary' 

• If I had a free weekend, I should/would go and see Liz. (ไมใช If I had . 
. ., I shall/wit/. . .) 

• If your father were alive now, he would be shocked to see how you're 
living. 

• Supposing war broke out, what would you do? 
4 should/would have . . . 
should/would มักใชกับ perfect infinitive เมื่อพูดถึง กรณีท่ีไมตรงกับความจริง 

• I should/would have liked to study medicine, but it wasn't possible. 
• If we'd known you were comming we should/would have taken the day 

off. 
• He would not have succeeded without his parents' help.  

ระวัง! โครงสรางที่วา I should/would have thought. . ., ชาวอังกฤษใชเพ่ือบอกวา เขา surprise 
• It's funny that she doesn't like him. I should have thought they'd get 

on terribly well. 
5 การใชกับ subordinate clause 
ใช should/would ในประโยคหลัก ไมใชในอนุประโยค (subordinate clause), และใชเปน past tense (ดู
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หัวขอ A029) 
• In a situation like that, I would scream until somebody came to help 

me. (ไมใช . . . until somebody would come. ..) 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใชรูปอดีต เพื่อใหเปน 'indirect' หรือพูดแบบไมตรง 'distancing', ดูหัวขอ B035 

� สําหรับ I should ในความหมายที่วา 'If I were you, I should . . .', ดูหัวขอ C195 

C313 since: tenses 
1 tense ใน main clause 
ใหสังเกต ในประโยคที่มี since, ใน main clause มักจะเปน present perfect และ past perfect tense แบบ
ท่ีครูไทยชอบสอน เชน 

• They've known each other since 1980. (ไมใช They know each other 
since. . .) 

• We haven't seen Jamie since Christmas. 
• I was sorry when Jacky moved to America; we had been good friends 
since university days.  

แตจะเปน present และ past tense ก็ได, โดยเฉพาะประโยคที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง 
• You're looking much better since your operation. 
• She doesn't come round to see us so much since her marriage. 
• Since last Sunday I can't stop thinking about you. 
• Since he went on that course he thinks he knows everything. 
• Things weren't going so well since Father had lost his job.  

และในประโยคที่มี It is/was ก็ตามดวย since ได ไมแปลกอะไร 
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• It's (been) a long time since the last meeting 
• It was ages since our last game of tennis. (หรือ It had been ages since 

. . .) 
2 tense ใน since-clauses 
ในตัวอยางขางตน, ผมไดยกตัวอยางให since เปน preposition แต since สามารถใชเปน conjunction of 
time, เพื่อขึ้นประโยคไดเชนกัน และประโยค since จะใช tense เปน perfect หรือ past, ก็ได ข้ึนกับ
ความหมาย ลองเปรียบเทียบ:  

• I've known her since we were at school together.  
• I've known her since I've lived in this street.  
• We visit my parents every week since we bought the car.  
• We visit my parents every week since we've ma the car.  
•  You've drunk about ten cups of tea since you arrived.  
• You've drunk about ten cups of tea since you‘ve been sitting here.  
•  They had been close friends since Alice was small  
• They hadn’t seen much of each other since Polly (had) moved away. 

บางครั้งอาจใช present perfect tense ใน since-clause เพื่อบอกถึง จุดส้ินสุดของการกระทํา (เชน… since 
we last discussed….) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ present perfect tense, และแบบ American. ดูหัวขอ A008-A010 

� สําหรับ past perfect tense, ดูหัวขอ A011 

� สําหรับความแตกตางของ since และ for, ดูหัวขอ C159 

� สําหรับความแตกตางของ since และ from, ดูหัวขอ C159 

� สําหรับ since ในความหมายที่วา ‘as’ or because', ดูหัวขอ C050 
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C314 small และ little 
small หมายถึง (ขนาด)เล็ก ตรงขามกับคําวา big or large (ดูหัวขอ C080) 

• Could I have a small brandy, please? 
• You're too small to be a policeman. 

โดยทั่วไปแลว little ไมไดแปลวา (ขนาด)เล็ก, แตแปลวา (จํานวน)นอย หรือ หนุม/สาว (ท่ีอายุไมมาก) เชน หนุม
นอย (ไมใชหนุมตัวเล็ก) คือมีความรูสึกในเชิง เล็กนารัก 

• Poor little thing- come here and let me look after you. 
• 'What's he like?' 'Oh, he's a funny little man.' 
• What's that nasty little boy doing in our garden? Tell the little 
bastard To get out. 

• They've bought a pretty little house in the country. 
มีบางสํานวนเทานั้นที่ little จะแปลวา small หรือ short 

• little finger, the little hand of a clock (เข็มส้ันของนาฬิกา) 
• a little while, a little way (ช่ัวขณะส้ัน ๆ วิธีส้ัน ๆ ) 

ในบางแง ท่ีแปลวา เด็กเกินไป หรือเด็กที่สุด ชาวอเมริกันชอบใช little แตชาวอังกฤษชอบใช small  
• Sorry, honey, you're too little to watch horror movies. (ชาวอังกฤษจะพูด . . 

. you're too small . . .) 
• He's the littlest baby I ever saw. (ชาวอังกฤษพูด . . . the smallest baby . . 

.) 
� สําหรับการใช little นําหนานาม (เชน There's little hope), ดูหัวขอ C224 
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C315 smell (สงกลิ่น) 
1 ระหวางแบบ British กับ American 
แบบ British English, ผันกริยาวา smell, smelt, smelt ขณะที่ American ผันเปน smell, smelled, 
smelled โดยที่ออกเสียงเหมือนกันที่ประการ เปน สเมล สเมลท สเมลท 
2 copular verb 
smell มักใชเปน 'copular verb', คือตามดวย adjective หรือคํานามที่เปนสวนเติมเต็ม (ดูหัวขอ A025), เพื่อ
จะบอกวาอะไรที่สงกลิ่น (what sort of smell something has) หามใชในรูปกําลัง 
(Progressive/Continuous) เปนกําลังสงกล่ิน เพราะมันจะตลก 

• Those roses smell beautiful. (ไมใช . . . smell beautifully.) 
• The soup smells funny. What's in it? (ไมใช . . . is smelling funny. . .)  

ใชกับคํานาม, ฝรั่งจะใชเปน smell of กล่ินของ หรือ smell like กล่ินยั่งกับ 
• The railway carriage smelt of beer and old socks. 
• After shave, he smelt like an explosion in a flower shop.  

ฝรั่งไมชอบพูดคําวา bad ดังนั้นถาไดกล่ินเหม็น จะพูดแค smell ซ่ึงหมายถึง สงกล่ินเหม็น 'smell bad' 
• That dog smells (bad). 

4 การใชเปนกริยาที่ตองมีกรรม (transitive verb): แปลวา ไดกลิน่อะไร 
smell ใชเปน transitive verb, ตามดวย object, เพื่อจะบอกวา ไดกล่ินอะไร what we perceive with our 
noses. หามใชในรูป กําลังไดกล่ิน (Progressive) เพราะมันไมใชเวลา และฝรั่งชอบใชเปน can smell 
something (ดูหัวขอ C100) 
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• As we walked into the house, we smelt something burning. 
• I can smell supper. 

5 การใชเปนกริยาที่ตองมีกรรม (transitive verb): แปลวา ดมกล่ิน หรือสืบหา 
ฝรั่งอาจใชในความหมายที่วา ดมกล่ิน (using our noses to find out something) หรือเลียนแบบสุนัข แปลวา 
สืบหา แบบนี้ คุณใชรูปกําลังดมกลิ่ม หรือกําลังสืบหาได เพราะมันตองใชเวลา 

• 'What are you doing?' 'I'm smelling my shirt to see if it will do for 
another day.' 

• He picked the scarf up and smelt it carefully. 'Chapel No 5,'he said. 

C316 so (degree adverb ที่มีคําท่ีแทนท่ีได) 
1 แปลวา very 
so แปลวา 'to that extent’ หรือ ‘that much' ใชเมื่อพูดถึง a high degree of some quality ซ่ึงแบบนี้
แปลวา very 

• I’m sorry you're so tired. (= I know you're very tired, and I'm sorry.) 
• It was so cold that we couldn't go out. (= It was very cold weather, 

and because of that we couldn't go out.) 
2 ใชวางหนา adjective 
ฝรั่งอาจใช so กับ adjective โดยไมมีคํานาม หรือ adverb ก็ได 

• He's so silly. The milk was so good that we couldn't stop drinking it. 
• Why are you driving so fast? 

ฝรั่งไมใช so ตามดวย adjective + นาม 
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• It's such terrible weather. (ไมใช It's so terrible weather.) 
• I enjoyed my stay in your country, which is so beautiful. (ไมใช I enjoyed 

my stay in your so beautiful country.) 
so ใชหนา much, many, few และ little โดยมีคํานามดวย หรือไมก็ได 

• There was so much to eat and so few people to eat it. 
ฝรั่งใช so much, ไมใช so, กับข้ันกวา (comparative) 

• She's looking so much older. (ไมใช . . . so older) 
� สําหรับความแตกตางของ such และ so, ดูหัวขอ C333. 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ so much และ so many, ดูหัวขอ C321 

4 ระหวาง so กับ very 
ฝรั่งใช very เพื่อให information ท่ีผูฟงยังไมรู แตใช so เพื่อเนนถึง information ท่ีผูฟงรูมากอนแลว 
เชนเดียวกับ like this/that ลองเปรียบเทียบ: 

• You're very late. (เปนการบอกธรรมดา) 
• I'm sorry I'm so late. (เนนวา ฉันมาสายอยางที่ คุณพูด) 
• It was very warm when we were in Scotland. (อุนมาก ๆ ) 
• If I'd known it would be so warm I'd have taken lighter clothing. (อุน
มาก ๆ อยางที่ฉันไดยินมา) 

4 ใชเพ่ือเปนการเนน (emphatic use) 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งใช so แปลวา very เพื่อ give new information, เมื่อผูพูดอยากเนน 
โครงสรางนี้ ตองมี exclamation mark ดวย เวลาเขียน (ดูหัวขอ B016) 
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• He's so bad -tempered! (= How bad -tempered he is!) You're so right! 
5 โครงสราง so… that 
โครงสรางนี้เปนโครงสรางตายตัว จะไปใช very . . . that หรือ so… which ไมไดเข็ดขาด  

• It was so cold that we stopped playing (ไมใช It was very cold that we 
stopped playing.) 

• He spoke so fast that nobody could understand. 
6 So. .. as to . . . 
so + adjective + as to + infinitive ฝรั่งถือวา formal (เปนทางการ)มาก ฝรั่งผูดีใชกับคนที่ไมรูจักกันมา
กอน 

• Would you be so kind as to tell me the time? (= . . . kind enough to . . .) 
(ไมใช Would you be so kind and...) (ไมใช Would you be so kind to. . .) 

7 so...a... 
 so + adjective + a/an + นามเอกพจน เปนโครงสรางที่คอนขาง formal (ดูหัวขอ A044) 

• I had never before met so gentle a person. (ภาษาทั่วไปคือ . . . such a 
gentle person.) 

8 การใชแบบ adverbial: แปลวา like that 
ฝรั่งที่ไรการศึกษา อาจใช so แบบ adverbial หมายถึง 'like this / that', 'in this/that way' แตถือวาไมถูกตอง 

• Look - hold it up in the air like this. (ไมใช . . . hold it up in the air so.) 
• When he laughs like that I want to scream. (ไมใช When he laughs so...) 
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• I don't think we should do it in that way. (ไมใช I don't think we should 
do it so.) 

9 so แปลวา also (เชนกัน) 
ฝรั่งอาจใช so แทน adjective หรือ adverb ท่ีจะกลาวซํ้า 

• The weather is stormy and will remain so over the weekend. 
• I read the front page very carefully, and the rest of the pa per less so. 
� สําหรับ so ในแง clause substitute เชน think so, hope so ดูหัวขอ C318 

� สําหรับ so am I ดูหัวขอ C319.1 

� สําหรับ so หลัง say และ tell, ดูหัวขอ C317 

� สําหรับ do so, ดูหัวขอ C120 

10 so-and-so, so-so 
ระวัง! สํานวนพวกนี ้

• What's happened to old so-and-so (= what's his name? เพราะจาํช่ือไมได จึง
ใช so-and-so)  

• She's an old so-and-so. (so-and-so ใชแทนคําที่ไมอยากจะพูด) 
• 'How are you feeling?' 'So-so.' (= 'Not too well') (ไมใช . . . 'So and so.') 
• 'Was the concert any good?' 'So-so.' (= 'Not too good.') 
� สําหรับการใชงาน this/that to แปลวา 'so', ดูหัวขอ C349.7 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ very, ดูหัวขอ A119 

� สําหรับ การบอกระดับความรูสึก (idea of degree), ดูหัวขอ A119-A122 

� สําหรับ so that และ in order that, ดูหัวขอ C322 
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C317 so ใชหลัง say และ tell 
1 ใชแทน that-clause 
ฝรั่งใช so หลัง say และ tell แทนสวนที่กลาวที่ซํ้าใน that-clause แปลวา อยางนั้น 

• She's going to be the next president. Everybody says so. (มาจาก= . . . 
Everybody says that she's going to be the next president)  

• 'You've got to clean the car.' 'Who says so?'  
• Taxes are going up. Bob told me so.  

ระวัง! ฝรั่งอาจใช so ในแงเดียวกันนี้ เมื่อเนนวา ใครที่คิดอยางนั้น (แลวทําไมฉันตองเช่ือ) แตถาเนนวา ใครพูด
ออกอยางนั้น เขาจะใช that ลองเปรียบเทียบ:  

• Jane's crazy.' 'Who says so?' 'Dr Bannister.' ' 
• Jane's crazy.' 'Who said that?' 'I did.' 

2 I told you so 
การกลาววา I told you so หมายถึง 'I warned you, but you wouldn't listen to me'. เตือนเธอแลว แตเธอ
ไมเช่ือฉัน 

• 'Mom, I've broken my train.' 'I told you so. You shouldn't have tried 
to ride on it.' 

3 กริยาอื่น ๆ  
ฝรั่งที่ไรการศึกษาอาจใช so หลังกริยา เชน  

• She promised me so. 
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C318 so และ not กับ hope, believe etc 
1 ใชแทน that-clauses แปลวา วาอยางนั้น 
ฝรั่งใช so แทนการกลาวซํ้าใน that-clause แปลวา วาอยางนั้น เชน ฉัน หวัง/คิด วาอยางนั้น โดยมักตามหลังคํา
จําพวก believe, hope, expect, imagine, suppose, guess, reckon, think, be afraid เชน 

• 'Is Alex here?' 'I think so.' (ไมใช . . . 'I think it.') 
• 'Do you think we'll have good weather?' 'Yes, I hope so.' (ไมใช . . . Yes, 

I hope. ) 
• 'Did you lose?' 'I'm afraid so.' 

ฝรั่งไมใชท้ัง so ท้ัง that ตอกัน 
• I hope that we'll have good weather. (ไมใช I hope so, that we'll have 

good weather.) 
ระวัง! มีสํานวนที่วา I thought so หมายถึง 'my suspicions were correct' ความสังหรณใจของฉันถูกตอง
แลว 

• Show me what's in your pockets. Ah, I thought so! You've been 
stealing biscuits again. 

หามใช so หลัง know (ดูหัวขอ C209) 
• 'You're late." I know.' หรือ 'I know that.' (ไมใช . . . 'I know so.') 

2 โครงสรางปฏิเสธ 
ฝรั่งใชโครงสรางเชิงปฏิเสธใน 2 แงคือ I do not. กับ I don’t do so. ซ่ึงถูกตามหลักโครงสรางทั้งคู แตฝรั่งนิยม
ไมเหมือนกันดังนี ้
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การตอบแบบ verb + not 
• 'Did you win?' 'I'm afraid not.' 
• 'We won't be in time for the train.' 'No, I suppose not.' 

การตอบแบบ not + verb + so 
• 'You won't be here tomorrow?' 'I don't suppose so.' 
• 'Will it rain? ''I don't expect so.' 

ขอสังเกต กริยา hope และ be afraid มักใชกับการตอบแบบแรก 
• I hope not. (ไมใช I don't hope so.) 

ขอสังเกต กริยา think มักใชกับการตอบแบบที่สอง 
• I don't think so. (ไมใช I think not.) 

3. การใช so เร่ิมประโยค 
ฝรั่งอาจตอบดวย so + คําจําพวก say, hear, understand, tell, believe และ กริยาอ่ืน ๆ โครงสรางนี้ใชเพ่ือจะ
บอกวา ผูพูดไดความคิดมาจากไหน, หรือมีหลักฐานอะไรอางอิง 

• It's going to be a cold winter, or so the newspaper says. 
• 'Mary's getting married.' 'Yes, so I heard.' 
• 'The Professor's ill.' 'So I understand.' 

ระวังฝรั่งไมใชโครงสรางนี้กับ think, hope และ suppose 
� สําหรับการใช so หลัง tell และ say ดูหัวขอ C301 
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C319 so am I, so do I 
1 so + auxiliary + subject 
ฝรั่งใช so แปลวา also ก็ได, ในโครงสราง so + verb ชวย + subject เพื่อใชเปนคําตอบ ระวัง! ใหสังเกต
ลําดับคําดวย คือสลับเอากริยาชวยมาไวหนา (inverted word order) 

• Louise can dance beautifully, and so can her sister.  
• 'I've lost their address.' 'So have I.'  

คุณอาจใชกริยาแท คือ be และ have ก็ได 
• I was tired, and so were the others.  
• 'I have a headache.' 'So have I'  

หลังประโยคที่ไมมี verb ชวย , ฝรั่งจะใช do/does/did เปนกริยาชวย 

• 'He just wants the best for his country.' 'So did Hitler.'  
ผมเตือนใหคุณระวังอีกขอคือ อยาไปเติมกริยาแท มันจะตลก เชน 

• จากประโยค So can her sister. หามไปเติม dance เปน So can her sister dance. 
(เพราะใช so แทน dance ไปแลว) 

2 so + subject + auxiliary 
So + subject + verbชวย เพื่อบอกเห็นดวยอยางยิ่ง ระวังเวลาเขียน คุณตองใส Exclamation mark (!) ดวย
เชน  

• 'It's raining' 'Why, so it is!'  
• 'You've just put the teapot in the fridge. "So I have!' 
� สําหรับ neither/nor am I etc. ดูหัวขอ C256 
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� สําหรับ การตอบสั้น ๆ , ดูหัวขอ C307 

� สําหรับ การใชแบบ inverted word order, ดูหัวขอ A030-A031 

� สําหรับ do กับ have ที่เปนกริยาแท, ดูหัวขอ C173-C174 

C320 so กับ then 
ระหวาง so กับ then คุณจะใชตัวไหนก็ได เมื่อหมายถึง 'since that is so' (ดังนั้น) สวนที่ตางกันคือ จําไววา 
then เปนคําส่ัง ฝรั่งใช then ในการตอบคําถามหรือส่ังตนเอง แปลวา 'It follows from what you have said' 
(อยางที่คุณพูด)  
ฝรั่งไมใช then เมื่อตองการบอกขอสรุป 'It follows from what I have said' (อยางที่ฉันพูด) มิฉะนั้นมันจึงดู
เปนคําส่ัง ยกเวนคุณจะสั่งตนเอง สวน so ใชไดท้ังสองแบบ ใหลองเปรียบเทียบ: 

• It's more expensive to travel on Friday, so I'll leave on Thursday 
evening (ไมใช ... then I'll leave on Thursday evening.) 

• A: 'It's more expensive to travel on Friday.' B: 'Then/So I'll leave on 
Thursday evening.' 

• I'll be needing the car, so you'll have to take a taxi.  
• A: ‘I'll be needing the car. ’ B: ‘Then/So I suppose I'll have to take a 

taxi.’ 
• I'm off on holiday, so I won't be seeing you for a bit.  
• A: 'I'm off on holiday.' B: 'Then/So I won't be seeing you for a bit. 

Have a good time, then.' 
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C321 so much กับ so many 
1 ตางกันอยางไร 
ความแตกตางระหวาง so much กับ so many ก็เหมือนกับ much กับ many คือ So much ใชกับนามเอกพจน
นับไมได (มีกอนเดียว) สวน so many ใชกับพหูพจน (มีหลายกอน) 

• I had never seen so much food in my life. 
• She had so many children that she didn't know what to do. (ไมใช . . . so 
much children. . .)  

ระวัง! ฝรั่งใช so, ไมใช so much, เมื่อใชขยาย adjective หรือ adverb สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C316 
• You're so beautiful. (ไมใช You're so much beautiful.)  

แต so much ใชกับขั้นกวาได (ดูหัวขอ A038) 
• She's so much more beautiful now. 

2 so much/many โดยไมมีนาม 
ฝรั่งอาจละคํานามหลัง so much/many ได, ถามีความหมายชัดเจน 

• I can't eat all that meat - there's so much! 
• I was expecting a few phone calls, but not so many. 
• I have so much to tell you. 

3 so much เปน adverb ได 
ฝรั่งชอบใช so much เปน adverb ขยายกริยา 

• I wish you didn't smoke so much. 
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4 โครงสรางพิเศษของ so much 
คุณสามารถใช not so much . . . as หรือ not so much . . . but เพื่อบอกส่ิงที่ถูกตอง หรือประกาศเพื่อปองกัน
การเขาใจผิด 

• She didn't so much wake up as explode out of the bed. 
• It's not so much that I dislike her as that I'm just not interested. 
• It wasn't so much his appearance I liked as his personality. 
• It's not so much that I don't want to come, but I simply haven't got 

the time. 
ในประโยคปฏิเสธe หรือท่ีไมเปนการยืนยัน so much as แปลวา 'ever' โดยใชแบบ tense แบบ simple ไมใช 
perfect 

• He didn't so much as say thank you, after all we'd done for him. 
• If he so much as looks at another woman, I'll kill him. 
� สําหรับรายละเอียดของการใช much และ many, ดูหัวขอ C247 

519 so that กับ in order that 
1 purpose 
ฝรั่งใชโครงสรางนี้ เมื่อแปลวา เพื่อ (purpose) โดยนิยมใช so that มากกวา in order that, โดยเฉพาะใน
รูปแบบที่ไมเปนทางการ สวนแบบที่เปนทางการ ฝรั่งจะใช can, will, may เขามาชวย เชน 

• She's staying here for six months so that she can perfect her 
English. 

• I'm putting it in the oven now so that it'll be ready by seven o'clock. 
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• We send them monthly reports in order that they may have full 
information about progress.  

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, โดยเฉพาะแบบอเมริกันจะละ that 
• I've come early so I can talk to you. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ การละ (omission) that, ดูหัวขอ A125 

2 ใช present tense กับอนาคต 
ฝรั่งอาจใช present tense บอก future โดยใช so that/ in order that 

• Send the letter express so that she gets it before Tuesday. (หรือ 
she'll get) 

• I'm going to make an early start so that I don't/won't get stuck in the 
tragic. 

• We ought to write to him, in order that he does not we are hiding 
things from him. (หรือ will not feel) 

3 โครงสรางอดีต 
ในประโยคแสดงเหตุการณในอดีต, would, could, would (แบบ American) หรือ should (แบบ British) 
ใชกับกริยาหลัง so that / in order that ถาเปนทางการอาจใช might 

• Mary talked to the shy girl so that she wouldn't feel left out. 
• I took my golf clubs so that I could play at the weekend. 
• They held the meeting on a Saturday in order that everybody should 

be free to attend. (US ใชเปน. . . in order that everybody would be free 
. . .) 
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• Whole populations of natives were wiped out in order that civilization 
might advance. 

� สําหรับ โครงสรางแบบ infinitive ที่วา in order to และ so as to, ดูหัวขอ A076 

� สําหรับการใช so . . . that อธิบายผลของการกระทํา, ดูหัวขอ C316.5 

� สําหรับ lest ในความหมายที่วา 'so that . . . not', ดูหัวขอ C217 

C323 some 
1 แปลวา บาง: indefinite quantity/ number 
some เปนคํานําหนานาม(ดูหัวขอ A101) เพื่อบอกวามีบางสวน, โดยไมไดบอกจํานวนที่แนนอน 

• I need some new clothes  
• Would you like some tea? 

2 อานวา ‘ซัม’ หรือ ‘ซึม’ 
ระวัง เมื่อใชหนาคํานามกลางประโยค ฝรั่งอานวา ‘ซึม’ ไมใช ‘ซัม’ แบบที่ครูไทยชอบสอน 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการออกเสยีงแบบ 'strong' และ 'week', ดูหัวขอ B011 

3 some กับ any 
some มักพบในประโยคบอกเลา, หรือคําถามที่อยากใหตอบ 'Yes' สวนประโยคปฏิเสธ และคําถามปกติ มักใช 
any สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C324 ลองเปรียบเทียบ:  

• There are some children at the front door. 
• Do you mind if I put some music on?  
• Did you meet any interesting people on holiday? 
• She hasn't got any manners. 
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4 some กับ a/an 
Some ทําหนาที่เปน article a/an ก็ได ยกเวนคํานามบางคํา (ดูขอ 6ประกอบ) ลองเปรียบเทียบ: 

• I need a new coat. (นามเอกพจน) (ไมใช . . . some new coat.) 
• I need some new shirts. (plural นามนับได) 
• I need some help shopping. (นามนับไมได) 

5 some กับ no article 
กับคํานามนับไมได และนามพหูพจน, some แปลวา มีจํากัด ไมมากนัก และหามใส article อื่นอีก สําหรับ
รายละเอียดดูหัวขอ A056 ลองเปรียบเทียบ:  

• We've planted some roses in the garden. (a limited number) 
• We've decided to put roses under the back fence this year instead of 
chrysanthemums. (no idea of number) 

• Can you put some blankets in the back of the car in case the children 
get cold? 

• The President has appealed for blankets and warm clothing for the 
earthquake victims. 

6 some กับ some of; some with และคํานาม 
เมื่อคุณตองการวางหนา นามที่มีคาํนําหนา เชน article, demonstrative หรือ possessive word และ 
pronoun นําหนานาม ท่ีแสดงความเฉพาะเจาะจงอยูแลว, ฝรั่งใช some of ลองเปรียบเทียบ:  

• I've got tickets for some concerts next month. (ไมใช . . . some of 
concerts. . .) 
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• Pete' s coming to some of the concerts with me. (ไมใช . . . some the 
concerts . . .) 

• Some people want to get to sleep. (ไมใช . . . some of people. . .) 
• Some of us want to get to sleep. (ไมใช Some us . . .) 

อาจมีการใช some of the + นามเอกพจน 
• Move over and give me some of the bed.  

อาจละคํานามหลัง some ไดดวย 
• I've got too many strawberries. Would you like some?  

some ท่ีอยูหนา of หรือ some ท่ีไมไดตามดวยนาม, ฝรั่งจะออกเสียง some เต็ม ๆ วา ซัม 
• some of us, Would you like some? 

7 การใช รวมกับ others, all หรือ enough 
some (pronounced ซัม) ใชรวมกับ others, all หรือ enough 

• Some people like the sea; others prefer the mountains. 
• Some of us were late, but we were all there by ten o'clock. 
• I've got some money, but not enough. 

8 การใชรวมกับคํานามเอกพจน 
เปนความเขาใจผิดของเด็กไทยที่ถูกสอนมาวา some จะตองตามดวยนามพหูพจน หรือนามนับไมไดเทานั้น 
some (ซ่ึม) +นามนับไดเอกพจน ก็ได หมายถึง unknown person หรือ thing 

• Some idiot has taken the bath plug 
• There must be some job I could do. 
• She's living in some village in Yorkshire.  
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คุณสามารถใช โครงสรางนี้เพื่อบอกเปนนัยวา คุณจําไมคอยจะได หรือไมคอยแนใจ 
• Mary's gone to America to marry some sheep farmer or other. (ไมแนใจ
วา เขาเล้ียงแกะหรือเลี้ยงอะไรสักอยาง) 

• I don't want to spend my life doing some boring little office job.  
ในภาษาแบบอเมริกัน, some หมายถึง นาดูนาชม ก็ได เปนการโชว enthusiastic appreciation 

• That's some bike you've got there! (ชาวอังกฤษพูด. . . quite a bike . . .) 
• It was some party! 

9 some + numbers 
some (ซ่ึม) + number, ก็แปลวา นาดูนาชม ท่ีเกินความคาดหมาย (impressive one) 

• We have exported some four thousand tons of bootlaces this year. 
� สําหรับ somebody และ anybody, something และ anything ดูหัวขอ C325 

� สําหรับ some time, sometime และ sometimes, ดูหัวขอ C326 

� สําหรับ any ดูหัวขอ C039 

C324 some และ any 
1 แปลวา มีบาง 
ท้ัง some และ any แปลวา มีบาง  

• I need to buy some new clothes.  
• Is there any milk left? 

2 ความแตกตาง 
ใหความรูสึกที่ตางกัน, some ใชในประโยคบอกเลา สวน any เปนคําที่ ยังไมแนชัดวามี (non-assertive word 
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ดูหัวขอ A100), และโดยมักพบในประโยคคําถามและปฏิเสธ ลองเปรียบเทียบ: 
• I want some razor blades. (ไมใช I want any razor blades.)  
• Have you got any razor blades? Sorry, I haven't got any razor blades. 

(ไมใช Sorry, I haven't got some razor blades.) 
� สําหรับการใช any ดูหัวขอ C039 

3 การใช some ในคําถาม 
ฝรั่งใช some ในคําถาม ถาเขาคาดวาจะตอบ 'Yes', หรือเปนการ offer อยากใหตอบ' Yes' เชน  

• Have you brought some paper and a pen? (ผูฟงสวนใหญ มีกระดาษและปากกาอยู
แลว)  

• Shouldn't there be some instructions with it?  
• Would you like some more meat? (อยากใหทานเยอะ ๆ ) 
• Could I have some brown rice, please?  
• Have you got some glasses that I could borrow? 

4 การใช any ในประโยคบอกเลา 
ฝรั่งใช any ในประโยคบอกเลา หลังคําที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ หรือแปลวา ไมพอเพียง (limiting meaning): 
เชน never, hardly, without, little 

• You never give me any help.  
• There's hardly any tea left. 
•  We got there without any trouble.  
• There is little point in doing any more work now.  
• I forgot to get any bread. 
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� สําหรับ การใชในแงอื่นของ any ใน affirmative clause เชน Any ten-year-old child could do this., ดูหัวขอ C039 

5 if-clauses 
คุณจะใช some หรือ any ก็ไดใน if-clause เชน 

• If you want some/any help, let me know. 
ฝรั่งอาจใช any แปลวา 'if there is/are any' 

• Any cars parked in this road will be towed away. (= If there are any 
cars parked in this road, they will . . .) 

� สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ some, ดูหัวขอ C323 

� สําหรับ somebody และ anybody, something และ anything ดูหัวขอ C325 

C325 somebody, someone, anybody, anyone 
1 -body กับ -one 
ระหวางคําวา somebody กับ someone, anybody กับ anyone, everybody กับ everyone หรือจะเปน 
nobody กับ no one มีความแตกตางกันเล็กนอย คือคําที่ลงทายดวย -one จะเปนทางการกวาเล็กนอย 
2 some- กับ any 
สวนความแตกตางระหวาง somebody กับ anybody, something กับ anything, somewhere กับanywhere 
ก็จะเหมือนกับความแตกตางของ some กับ any (รายละเอียดดูหัวขอ C324) ลองเปรียบเทียบ:  

• There's somebody at the door. 
• Did anybody telephone?  
• Let's go somewhere nice for d inner. 
• I don't want to go anywhere too expensive. 
• Can I get you something to drink? 
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• If you need something/anything, just shout. 
3 มีความหมายเปนเอกพจน 
คําเหลานี้ มีความหมายเปนเอกพจน ตองใชกับกริยาเอกพจน 

• Everybody likes her. (ไมใช Everybody like her.) 
• Is everything ready? (ไมใช Are everything ready?)  

somebody มักหมายถึง แคคน ๆ เดียว ลองเปรียบเทียบ: 
• There's somebody outside who wants to talk to you. 
• There are some people outside who want to talk to you. 

4 ใชกับ they 
they, them และ their ใชกับนามเอกพจน หมายถึง somebody ท่ีกลาวกอนหนา (ดูหัวขอ B005) 

• If anybody wants a ticket for the concert, they can get it from my 
office. 

• 'There's somebody at the door. "Tell them I'm busy.' 
• Someone left their umbrella on the bus. Nobody phoned, did they? 

5 คํายกยอง ชมเชิญ (complementation) 
คําจําพวก somebody ตามดวย adjectives  

• I hope he marries somebody nice. 
• I feel like eating something hot. 
• Let's go somewhere quiet this weekend. 

หรือ adverbial expression ก็ได 
• She's going to meet someone in the Ministry. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

หรือตามดวย else (ดูหัวขอ C135) 
• Mary- are you in love with somebody else? 
• I don't like this place - let's go somewhere else.  

ระวัง! อาจใช much หลัง any- หรือหลัง no- ก็ได 
• We didn't do anything much yesterday. 
• There's nothing much on TV tonight. 

6 someplace 
คนอเมริกันมักนิยมใชคําวา someplace แปลวา ท่ีอื่น โดยตองเขียนติดกัน 

• Let's go someplace quiet. 
7 anyone กับ any one และ everyone กับ every one (เขียนติดกัน กับเขียนแยก) 
anyone แปลวา anybody; สวน any one แปลวา 'any single one (person หรือ thing)' ลองเปรียบเทียบ: 

• Does anyone know where Celia lives? 
• You can borrow any one video at a time.  

สวนระหวาง everyone และ every one ก็เชนกัน ลองเปรียบเทียบ: 
• Everyone had a good time at the party. 
• There aren't any cakes left - they've eaten every one. 
� สําหรับความแตกตางของ no one และ none, ดูหัวขอ C264 

� สําหรับ question tags หลัง everything และ nothing ดูหัวขอ A134 

� สําหรับ some time, sometime และ sometimes, ดูหัวขอ C326 

C326 some time, sometime และ sometimes 
some time (ซัม-ทาม stresse 2 ตัว) แปลวา (ใช) เวลามากพอควร 'a considerable amount of time', 'quite 
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a lot of time' 
• I'm afraid it'll take some time to repair your car. 
• She's lived in Italy for some time, so she speaks Italian quite welt 

sometime (ซ้ัมไทม) แปลวา บางครั้ง (มักจะเปนในอนาคต), หรือแปลวา 'one day' ก็ได 
• Let's have dinner together sometime/one day next week. 
• When will you get married – this year, next year, sometime, never?  

sometimes (ซ้ัมไทมซ) เปน adverb ของความถี่ (ดูหัวขอ A051.2) แปลวา บางครั้ง หรือ 'on some 
occasions', 'more than once' (จะเปน past, present หรือ future ก็ได) 

• I sometimes went skiing when I lived in Germany. 
• Sometimes, in the long winter evenings, I sit and wonder what life is all 

about. 

C327 soon, early และ quickly 
คนไทยมีปญหาเรื่องการใชศัพท 3 ตัวนี้ เพราะแปลเปนไทย ใหความหมายคลาย ๆ กัน 

1 soon 
soon แปลวา เร็ว ๆ นี้ ‘a short time after now' และมีความหมายแฝงวา ไมนานตอจากนี ้

• Get well soon. (ไมใช Get well early.) 
อีกความหมายหนึ่งของ soon คือ ไมนานตอจากนั้น 'a short time after then' 

• The work was hard, but she soon got used to it. 
� สําหรับ no sooner. . . than, ดูหัวขอ C170 
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2 early 
early แปลวา ชวงตน ๆ ตนเชา 'near the beginning of the time-period' 

• Early that week, Luke was called to the police station. 
• We usually take our holidays early in the year. (ไมใช . . . soon in the 

year.) 
• I usually get up early and go to teed early. (ไมใช I usually get up 
soon...)  

บางครั้ง early แปลวา กอนเวลาที่กําหนด ‘before the expected time' 
• The plane arrived twenty minutes early.  

ฝรั่งอาจใช early เปน adjective (เชน an early train) แปลวา ท่ีมากอนเวลาที่กําหนด 
early มีความหมายเปน as soon ก็ได 

• I should be grateful for an early reply. Best wishes for an early 
recovery.  

ระวัง! be early/late เมื่อหมายถึง มาเชา/สาย 'arrive early/late' 
• That woman is never early.  

จําไววา นาฬิกา มีเดินชา เดินเร็วได (fast or slow), แตไมมี มากอนหรือมาสาย (early หรือ late) 
• My watch is five minutes fast. 

3 quickly 
quickly แปลวา เร็ว ลองเปรียบเทียบ: 

• Come and see us quickly. (= Hurry - make the arrangements fast.) 
• Come and see us soon. (= Come and see us before long. กอนจะสายเกินไป)  
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• He did the repair quickly but not very well.  
• I hope you can do the repair soon -I need the car. 

C328 sort of, kind of และ type of 
1 article ที่ใช 
ฝรั่งมักละ article a/an เมื่อเขาใช sort of kind of และ type of ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งอาจจะใสก็ได 

• That's a funny sort of (a) car. What sort of (a) bird is that? 
2 เปนเอกพจน หรือพหูพจน; these sort of  
one sort of, kind of หรือ type of ฝรั่งถือวาเปนนามเอกพจน 

• This sort of car is enormously expensive to run. 
• I'm interested in any new type of development in computer science. 

แตอาจตามดวยนามพหูพจนก็ได ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ 
• I'm interested in any new kind of developments in computer science. 

ฝรั่งอาจใช these หรือ those ก็ได 
• These sort of cars are enormously expensive to run. (แบบนี้ คนอเมริกันใช 

sorts) 
• Do you smoke those kind of cigarettes? (แบบนี้ คนอเมริกันใช kinds) 

โครงสรางนี้ ในสายตาของคนอเมริกัน อาจเห็นวาไมถูกตอง เขาจะเติม S ให เปน sorts/kinds/types, หรือ
เปลี่ยนไปใชเปนเอกพจนท้ังหมดเลย เปน of this/that sort/kind/type 

• This sort of car is . . .  
• These kinds of car(s) are . . . 
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• Cars of that type are . . . 
3 softeners 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจใช sort of และ kind of นําหนาคํา หรือวางทายประโยค เพื่อใหผูฟง ไม
รูสึกโดนตอวา  

• We sort of thought you might forget.  
• Sometimes I sort of wonder whether I shouldn't sort of get a job.  
• I've had sort of an idea about what we could do.  
• She's kind of strange. I've changed my mind, kind of. 

C329 sound 
sound เปน 'copular verb' (ดูหัวขอ A025) คือตามดวย adjective, ไมใช adverb 

• You sound unhappy. What's the matter? 
โดยทั่วไป ไมมีรูป progressive form 

• Your idea sounds great. (ไมใช Your idea's sounding great.) 
ยกเวน เมื่อแสดงใหเห็นวา มีการเปล่ียนแปลง 

• The car sounds / is sounding a bit rough these days. 
sound มักตามดวย like หรือ as if 

• That sounds like Bill coming up the stairs. 
• It sounds as if he's had a hard day. 
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C330 speak กับ talk 
1 ความหมาย 
ท้ังคู แปลวา พูด เหมือนกัน 

2 ในแงการส่ือสาร 
Talk หมายถึง สนทนา พูดคุย (เปนการส่ือสาร 2ทาง conversational exchange) หรือแลกเปลี่ยนความเห็นที่ 
ไมเปนทางการ 

• When she walked into the room everybody stopped talking. 
• Could I talk to you about the football match for a few minutes?  

speak หมายถึง พูด(อยางเดียว) (เปนการส่ือสารทางเดยีว one-way communication) หรือแลกเปลี่ยน
ความเห็นที่ เปนทางการ 

• I'll have to speak to that boy - he's getting very lazy. 
• They had a terrible row last week, and now they're not speaking to one 

another. 
• After she had finished reading the letter, nobody spoke. 

3 lecture 
a talk แปลวา บรรยาย(ในช้ันเรียน) (the act of giving an informal lecture); สวน speak แปลวา ปราศรัย 
หรือแถลงอยางเปนทางการ 

• This is Mr. Patrick Allen, who's going to talk to us about flower 
arrangement. 
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• This is Professor Rosalind Bowen, who is going to talk/speak to us on 
recent developments in low-temperature physics. 

• The Pope spoke to the crowd for seventy minutes about world peace. 
4 language 
ฝรั่งใชคําวา speak ในแงความสามารถ แปลวา (สามารถ) พูด (ภาษาได) หรือ(สามารถ) เปลงเสียงเปนคําออกมา
ได (physical ability to speak) 

• She speaks three languages fluently.  
• We spoke French so that the children wouldn't understand.  
• His throat operation has left him unable to speak. 

5 กรณีอื่น ๆ  
• One usually asks to speak to somebody on the phone. (US ใช speak 
with)  

• Hello. Could I speak to Karen, please?  
ฝรั่งใชคําวา talk กับคําวา sense, nonsense และคําอื่น ๆ ท่ีแปลทํานองวา โง หรือฉลาด เพราะ talk เกี่ยวของ
กับความเขาใจ  

• You're talking complete nonsense, as usual. (ไมใช You're speaking 
complete nonsense...) 

C331 still, yet และ already 
คําวา still, yet และ already หมายถึง กําลังดําเนินอยู (are going on, หรือ expected, around the present) 
มีความหมายแฝงวา ในปจจุบัน 
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2 still 
still หมายถึง ในปจจุบัน ในขณะนี้ การกระทํา ยังไมส้ินสุด 

• She's still asleep.  
• Is it still raining? 
• I've been thinking for hours, but l still can't decide.  
• You're not still seeing that my boy, are you? 
� คําที่ตรงขามกันก็คือ finished, ถาสนใจรายละเอียดคาํน้ี ดูไดท่ีหัวขอ C263 

3 yet 
ท่ีพบบอยท่ีสุดคือ คําตอบที่วา Not yet แปลวา ยังไม หมายถึง ยังไมเสร็จ หรือยังไมมา ก็ได คือ คาดวาจะเสร็จ จะ
ทํา หรือจะมาในอนาคต (be expected is in the future) 

• Is Sally here?' Not yet.'  
• The postman hasn't come yet. 
• In questions, we use yet to ask whether something expected has 

happened.  
• Is supper ready yet?  
• Has the postman come yet? 

ฝรั่งสวนมากใช yet ในคําถาม และปฏิเสธมากกวาประโยคบอกเลาปกติ  
ถานํามาใชในประโยคบอกเลา จะดู formal มาก แปลวา still 

• We have yet to hear from the bank. (= We are still waiting to hear . . .)  
4 already 
already แปลวา เรียบรอยแลว ในปจจุบันหรืออดีตก็ได และจําไววา มันมีความหมายแฝงวา เร็วกวาที่คิดไว 
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• 'When's Sally going to come?' 'She's already here.' 
• 'You must go to Scotland.' I've already been.' 
• Have you already finished? That was quick! 

5 คําเหลานี ้มักเก่ียวกับอดีต 
คําวา yet และ already เกี่ยวของกับเหตุการณในอดีต ไมใชปจจุบัน 

• I went to see if she had woken up yet, but she was still asleep. This 
was embarrassing, because her friends had already arrived. 

6 การใช tense 
ครูไทยมักสอนวา ถาเจอคําพวก yet, already ตองเปน perfect tense ซ่ึงไมจําเปนเสมอไป โดยเฉพาะการใช
แบบคนอเมริกัน ท่ีนิยม past tense ลองเปรียบเทียบ: 

• Have you called the garage yet? (GB) 
• Did you call the garage yet? (US)  
• She's already left. (GB) 
• She already left. (US) 

7 ตําแหนงของคําเหลานี ้
already และ still มกัอยูกลางประโยค (ดูหัวขอ A050) 

• Are you already here? She's suit working.  
already มักไปกับอนุประโยคที่บอกเวลา (time adverbial) 

• When I was fourteen I already knew that I wanted to be a doctor. 
(ไมใช Already when I was fourteen. . .) 
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• In 1970 Britain's car industry was already in serious trouble. (ไมใช 
Already in 1970...) 

ผมแนะนาํคุณใหใช already เพื่อเนนวา เรียบรอยแลว (หรือยัง) 
• Are you here already? You must have run all the way.  

ฝรั่งใช yet ท่ีทายประโยค, หลังคําวา not ใน formal style 
• Don't eat the pears – they’re not ripe yet. 
• The pears are not yet ripe. (more formal) 
� สําหรับความหมายอื่น ๆ ของ still และ yet, หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

� สําหรับความแตกตางคําเหลาน้ีและคําวา ever, ดูหัวขอ C143 

C332 such 
1 แปลวา อยางที่บอก 
such + คํานาม แปลวา อยางที่บอก 'like this / that', ในรูปแบบที่เปนทางการ และใหระวัง such ตามดวย 
article a/an ได 

• The committee is thinking of raising the subscription. I would oppose 
such a decision. (ไมใช . . . a such decision.) 

• There are various ways of composing secret messages. Such systems 
are called 'codes' or 'ciphers'. 

• Many long-term prisoners come to regard prison as their home; when 
such prisoners are released they have serious problems.  

สวนในภาษาพูดที่ไมเปนทางการ ฝรั่งจะใชวา like this/that หรือ this/that kind of 
• . . . systems like that are called . . . 
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• . . . when this kind of prisoner is released . . . 
2 ประโยคที่หามใช such 
คุณตองคิดเสมอวา such หมายถึง ส่ิงที่ไดกลาวมาแลว อาจเปนการอางถึงส่ิงที่ผานมาในอดีตก็ได ถาคุณหมายถึง 
ส่ิงที่เห็น ๆ กันอยู หรือ 'of the kind that I am showing you หรือ see/hear now', ฝรั่งใช like, this/that, 
หรือ this/that kind/sort of 

• Look over there! Would you like to have a car like that? (ไมใช Would 
you like to have such a car?) 

• Where can I get trousers like those? (ไมใช . . . such trousers?) 
• I don't like this sort of music. (ไมใช I don't like such music.) 

3 แปลวา very 
such แปลวา มาก ๆ (very) ก็ได (ความแตกตางดูท่ีขอถัดไป),มักใชเปน such + adjective + คํานาม. 

• I'm sorry you had such a bad journey. (= You had a very bad journey, 
and I'm sorry.) 

• It was a pleasure to meet such interesting people.  
คุณอาจเติมที่หนา article +noun ได ถาคํานามนั้น มีความหมายเชิง adjective 

• I'm glad your concert was such a success. 
• Why did she make such amiss about the dates? 

4 ความแตกตางระหวาง such กับ very 
ปกติฝรั่งใช Very แปลวา มาก เขาใช Such แปลวา มาก แบบเห็น ๆ กันอยู หรือรู ๆ กันอยู (เชนเดียวกับการใช 
like this/that), หรือชัดเจน (obvious) ลองเปรียบเทียบ:  
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• I've had a very bad day. (ใหขอมูล) Why did you have such a bad day? (รู
กันอยูแลว)  

• The weather was very cold. (ใหขอมูล)  
• I wasn't expecting such cold weather. (รูกันอยูแลว)  

Such + คํานาม จะแปลวา great, extreme แตแฝงไววา รูกันอยูแลว ลองเปรียบเทียบ:  
• There was great confusion. (ใหขอมูล) 
•  Why was there such confusion? (อยางที่รูกันอยูแลว) 

5 การใชเพ่ือใหประโยคดหูนักแนน (emphatic use) 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, such สามารถใชใหขอมูลใหมก็ได, เมื่อตองการเนนส่ิงที่พูด (มักออกเสียงดัง ใส
อารมณ) 

• He's such an idiot! 
• She has such a marvellous voice! 
• This is such wonderful soup - what do you put in it? 

6 that-clauses 
such . . . that. อาจใชรวมกับโครงสราง that-clause ขณะที่โครงสราง very จะตามดวย that-clause ไมได 

• It was such a cold afternoon that we stopped playing (ไมใช It was a 
very cold afternoon that. . .) 

7 such . . . as to . . . 
โครงสราง such +. . . + as to + infinitive. จะดูเปนทางการ ซ่ึงพบเห็นไมบอย 
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• It was such a loud noise as to wake ever body in the house. (Less 
formal: . . . such a loud noise that it woke . . .) 

8 such-and-such 
แปลวา อยางอื่น ๆ อีกมากมาย 

• When you're studying medicine, you learn that such-and-such a 
symptom (= one or other symptom) corresponds to such-and-such an 
illness. 

9 such as 
แปลวา เชน + คํานาม 

• My doctor told me to avoid fatty foods such as bacon or hamburgers. 
• In such areas as North Wales or the Lake District, there are now too 

many walkers and climbers. 
� สําหรับความแตกตางของ such และ so, ดูหัวขอ C333 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ very, ดูหัวขอ A119 

� สําหรับการให idea of degreeแบบอื่น ๆ , ดูหัวขอ A119-A122 

C333 such และ so 
1 such + (adjective +) คํานาม 
ฝรั่งใช such + คํานาม (โดยมีหรือไมมี adjective ก็ได) 

• She's such a baby. (ไมใช She's so a baby.) 
• I'm surprised that he's got such patience. 
• They're such fools. 
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• It was such good milk that we couldn't stop drinking it. (ไมใช It was so 
good milk that) 

• I've never met such a nice person. (ไมใช . . . a such/so nice person.) 
• You've got such strange friends. 

2 so + adjective/adverb 
ฝรั่งใช so + adjective/ adverb (โดยไมมีคํานาม) 

• She's so nice!  
• She's so babyish! (ไมใช She's such babyish.)  
• He's so patient with her.  
• The milk was so good that we couldn't stop drinking it.  
• Why do you talk so slowly? 

ใหระวังวา เวลาฝรั่งใช so เขาตองตามดวยประโยคที่อธิบายตอวาเกิดอะไรข้ึน มิฉะนั้นคุณตองใส ! ท่ีทาย หรือ
เปลี่ยนไปใช very แทน 
ฝรั่งอาจใช so + much, many, few หรือ little 

• We've got so much to do, and so little time 
ฝรั่งใช so much, not so, + comparative  

• I'm glad you're feeling so much better. (ไมใช . . . so better.) 
� สําหรับ so beautiful a day ดูหัวขอ A044 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับความหมาย และการใช such, ดูหัวขอ C332 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ so, ดูหัวขอ C316 
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C334 suggest 
1 ตามดวย gerund ไมใช infinitive 
Suggest + That-clause หรือ gerund (กริยา ing) 

• Her uncle suggested that she (should) get a job in a bank. 
• Her uncle suggested getting a job in a bank. (ไมใช Her uncle suggested 
her to get a job in a bank.) 

2 รูปแบบใน that-clause 
a ใน that-clause หลัง suggest, ใน British English อาจตามดวย present หรือ past tense แบบปกติ 

• Her uncle suggests that she gets a job in a bank. 
• He suggested that she got a job in a bank. 

b  ใน formal style, และแบบ American English จะใช subjunctive สําหรับรายละเอียด ดูหัวขอ A156 
• He suggests that she get a job in a bank. 
• He suggested that she get a job in a bank. 

c  ใน British English, อาจหลบไปใชเปน should + infinitive 
• He suggests that she should get a job in a bank. 
• He suggested that she should get a job in a bank. 

3 direct suggestion 
ใน direct suggestion ('I suggest. . .'), หามไปเติม should อีก มันจะซํ้าซอนกัน 

• I suggest (that) you get. . . (ไมใช I suggest that you should get. . .) 
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4 กรรมของกริยา suggest 
คุณสามารถใช suggest + direct object ได 

• 'What shall we give the children?' 'I suggest hamburgers.'  
ถาจะตามดวย indirect object คุณตองคั่นดวย preposition กอน 

• Can you suggest a restaurant to us? (ไมใช Can you suggest us a 
restaurant? แตอาจพูดใหมเปน Can you suggest us how to go to the 
restaurant) 

C335 suppose, supposing และ what if 
suppose อานวา / ซะโพศ/, ไมใช /ซัพโพซ/ ฝรั่งอาจใช suppose, supposing และ what if เพื่อเกริ่นนําส่ิงที่
จะแนะนํา เพ่ือใหดูสุภาพ (คนอเมริกันไมนิยมใช supposing) กริยาอาจเปน present หรือ past ก็ได แตการใช
เปน past จะดูสุภาพกวา (less definite) 

• 'I haven't got a table cloth.' 'Suppose we use a sheet.'  
• What if we invite your mother next weekend and go away the week 

after?  
• 'Daddy, can I watch TV?' 'Supposing you did your homework first? 
• ' What if I came tomorrow instead of this afternoon?  

ฝรั่งอาจใช suppose เพื่อบอกวาเขากลัวอะไร  
• 'Let's go swimming.' 'Suppose there are sharks?'  
• 'I'm going to climb up there. "No! What if you slipped?' 

เมื่อพูดถึงเหตุการณท่ีไมไดเกิดขึ้นจริง ในอดีต, เขาจะไมใชแค past simple แตเปล่ียนเปน past perfect  
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• That was very clever, but suppose you had slipped? 
� สําหรับการใชในแงอื่นของ suppose, ดูหัวขอ A145.2, C318, A140 

� สําหรับการเลือกใชระหวาง past tense กับ present หรือ future meaning, ดูหัวขอ A032 

C336 supposed to 
be supposed + infinitive แปลวา (เช่ือวา) นาจะ (ทําได) 

• He's supposed to be quite rich, you know. 
• This stuff is supposed to kill flies. Let's try it.  

ฝรั่งอาจใช be supposed to แปลวา should, เมื่อพูดถึง ตามกฎ กติกาแลว (according to the rules/law), 
หรือ ท่ีนาจะเกิด (be expected to happen) 

• You’re supposed to start work at 8.30 every morning 
• Catholics are supposed to go to church on Sundays.  

Be supposed to ใชกับส่ิงที่ควรจะเกิด แตไมเกิดก็ได (should happen and what actually happens) 
• Lucy was supposed to come to lunch. What's happened? 
• Cats are supposed to be afraid of dogs, but our Tibby has just chased 

Mr Glidewell's bulldog right down the road. 
• That's a lovely picture, but what's it supposed to be?  

Not supposed to แปลวา หามทํา เพราะผิดกฎ (prohibition) 
• You're not supposed to park on double yellow lines. 
• People under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.  

ระวัง! การออกเสียงคําวา supposed อานวา / ซะโพสท/, ไมใช /ซัพโพศด/ 
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C337 surely 
1 ไมไดแปลวา certainly 
surely ไมไดแปลวา certainly ลองเปรียบเทียบ: 

• That's certainly a plain-clothes policeman. (=รูอยูแลววาเปนชุดลําลองของตํารวจ)  
• Surely that's a plain-clothes policeman? (= ไมอยากจะเชื่อ วาเปนชุดลําลองของ
ตํารวจ surprising!) 

2 surely แปลวา ไมอยากจะเชื่อส่ิงที่เหน็: belief in spite of . . . 
surely มีความหมายแฝงวา ผูพูดไมอยากจะเช่ือส่ิงที่เห็น และมักมี question mark คือไมแนใจ 

• Surely that's Henry over there? I thought he was in Scotland.  
• 'I'm going to marry Sonia.' 'Surely she's married already?'  
• 'Is it tonight we're going out?' 'No, tomorrow, surely?'  

surely (เนนเสียงหนัก) แปลวา ใจเย็น ๆ (อยากังวลใหมากนัก) คือ ผูพูดหวังไวเชนนั้น  
• Surely she's going to stop crying soon? (It looks as if she's going to go 

on forever.)  
• Surely there's somebody in the house? Why don't they answer the 

door?  
• Surely somebody's going to help him? He'll drown! 

surely แปลวา เช่ือเถอะ (ใชกับคนที่สนิทกัน) 
• Surely you're not going out in that hat?  
• 'Tim failed his exam.' 'Oh, surely not?'  
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• You don't think I'm going to pay for you, surely? 
3 American English 
ใน American English, surely แปลวา 'certainly' อยางแนนอน 

• 'Do you want something to eat?' 'I surely do.'  
• 'Could you help me for a moment?' 'Surely.' 

C338 sympathetic 
sympathetic แปลวา ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ (sharing somebody's feeling) ระวังอยาสับสนกับ 'false 
friend' ของมัน คือคําวา sympathique, sympathisch, sympatisk และ simpatico เพราะมีความหมาย
แตกตางกัน 

• The people in my class are all very nice/pleasant/easy to get on with. 
(ไมใช . . . are all very sympathetic.)  

sympathetic แปลวา ท่ีขี้สงสาร (sorry for somebody who is in trouble) 
• I'm sympathetic towards the strikers. 
• She's always very sympathetic when people feel ill. 

C339 take 
1 แปลวา ไดมา ไดรับ (ตรงขามกับ give) 
take แปลวา ไดมา (gain possession of) หรือ ไดรับ (receive) 

• She took my plate and gave me a clean one.  
• Who's taken my bicycle?  
• Andrew's not in just now. Can I take a message? 
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สํานวนที่วา take something from/out of/off a place, and from a person 
• Could you take some money out of my wallet? (ไมใช . . . in my wallet.)  
• She took the letter from the postman. 

หามใช take โดยมีกรรม 2 ตัว (แบบ send me the letter) 
• They took everything away from me. (ไมใช They took me everything.) 

2 แปลวา เอาออกมา (ตรงขามกับ put) 
take แปลวา เอาออกมา (moving things away from their places) 

• I took off my coat and put on a dressing gown.  
• He took a ring out of his pocket and put it on her finger. 

3 แปลวา นําไป พาไป (ตรงขามกับ bring) 
take แปลวา นําไป พาไป (transport, carry) ท่ีอื่น ขอย้ําวา ตองไมใชพาไปหาทั้งตัวผูพูดหรือผูฟง สําหรับ
รายละเอียด ดูหัวขอ C087 (ฝรั่งที่ไรการศึกษาก็ชอบใชผิด ในแงนี้) จําไววา take มักไปกับคําวา to สวนคําวา 
bring มักตามดวย back 

• Can you take me to the station tomorrow morning? (ไมใช Can you bring 
me to the station . . . ?) 

• Take this form to Mr Collins, ask him to sign it, and then bring it back. 
4 แปลวา ทําการ (have, experience) 
ในภาษาแบบอเมริกัน take + คํานาม แปลวา ทําการ + กิจกรรม คนอังกฤษจะใชวา have แทน take (ดูหัวขอ 
C173) 

• I think I'll take a bath. (GB also . . . have a bath.) 
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• Let's take a break. (GB also . . . have a break.)  
ระวัง! ฝรั่งใช have, ไมใช take กับช่ือมื้ออาหาร เชน have breakfast แตใช take กับช่ือยา ผมถือวาคําวา take 
ใชเวลาไมมาก แต have ใชเวลานาน 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใชคํานาม เปนกิจกรรม (activity), ดูหัวขอ B047 

5 two-word verb 
take เปนกริยาที่สรางปญหาใชการฟงใหกับคนไทยมากที่สุดตัวหนึ่ง ในแงท่ีมันสราง idiomatic two-word 
verb ไดมากมาย เชน take of take down, take up, take over, take to และดิกชันนารีท่ัวไป ไมให
ความสําคัญในเรื่องนี้ ผมไดสรุปสํานวนที่เกี่ยวของกับ take ไวแลวในดิกชันนารีของผม จึงไมอยากจะเขียน
ซํ้าซอน ใหไปดูในดิกชันนารีเอาเองครับ สวนรายละเอียดเกี่ยวกับ two-word verb, ดูหัวขอ A022 

6 แปลวา ใชเวลา (มากแคไหน) 
คุณตองระวังวา ฝรั่งชอบใช take to พูดวา how much time they need to do something ซ่ึงมีโครงสราง 4 
แบบดวยกัน  
ประธานเปน บุคคล  
person + take + time + infinitive 

• I took three hours to get home last night 
• She takes all day to get out of the bathroom.  
• They took two hours to unload the ferry. 

ประธานเปน activity 

activity + take (+ person) + tip  
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• The journey took me three hours.  
• Gardening takes a lot of time.  
• Unloading the ferry took them two hours. 

ประธานเปน วัตถุที่ใชใน activity 

object of activity + take + personal + infinitive  
• The ferry took them two hours to unload.  
• This house will take all week to clean. 

ประธานเปน Preparatory it 

It + take + persons + time + infinitive 
• It took me three hours to get home last night. 
• It takes ages to do the shopping. 

7 ความแตกตางระหวาง take กับ last 
take แปลวา ใชเวลา (นานแคไหน) สวน last แปลวา คงอยูได (นานแคไหน) ตองอธิบายแบบนี้ วาการใชเวลาใน
กิจกรรมใด ๆ มีได 2 แบบคือ 
แบบแรก มันออกเวลาจากเราไป คือมันใชเวลาเทาไร แบบนี้ใช take 
แบบที่สอง มันคงอยูดวยตัวมันเองไดนานแคไหน แบบนี้ใช last ลองเปรียบเทียบ: 

• It was a terrible job - I thought it would take forever. 
• It was a wonderful holiday - I wished it would last forever. 
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C340 taste 
1 copular verb 
taste เปน 'copular verb', ตามดวย adjective ท่ีเปนสวนเติมเต็ม (adjective ท่ีเปนสวนเติมเต็ม ดูหัวขอ 
A025), เพื่อจะบอกวา รสชาติของส่ิงที่ไดรับ (ไมมีรูปกําลังกระทํา หามพูดวา กําลังมีรสชาติดี แบบในภาษาไทย) 

• This tastes nice. What's in it? (ไมใช . . . tastes nicely.) 
• The wine tastes funny. (ไมใช . . . is tasting funny. . .)  

ใชแบบ taste of และ taste like + noun 
• The fish soup tasted mostly of garlic. 
• Her lips tasted like wild strawberries. 

2 เปนกริยาที่มีกรรม (transitive verb) แปลวา รับรูไดถึง (perceive) 
taste เปน transitive verb, ตามดวยกรรม, แปลวา รับรูไดถึง เพ่ือบอกวา อะไรที่ไดรับมาทางประสาทสัมผัส 
(what we perceive with our sense of taste) ในแงนี้ฝรั่งชอบใช can taste (ดูหัวขอ C100) (ไมมีรูปกาํลัง
กระทําเชนกัน) 

• I can taste garlic and mint in the sauce. (ไมใช I am tasting. . .) 

3 เปนกริยาที่มีกรรม (transitive verb) แปลวา ลองชิม (investigate) 
taste เปน transitive verb, ตามดวยกรรม, แปลวา ลองชิม (using our sense of taste to find out 
something) (แบบนี้ใชวา กําลังลองชิมกันอยูได เพราะมันใชเวลา) 

• 'Stop eating the cake.' 'I‘m just tasting it to see if it's OK' 
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C341 technique และ technology 
technology แปลวา วิทยาการ เปน scientific และ industrial manufacturing processes และ skills 

• Modern technology has improved our standard of lining (ไมใช Modern 
technique. . .)  

a technique เปนวิธีการ (a method of doing something) 
• Barnard developed a new technique in heart surgery. 

technique วิธีของศิลปน หรือนักกีฬา ในการแสดงก็ได 
• He's not only very fast, but he's also got marvelous technique. 
• Joyce was not the first novelist to use the ’stream of consciousness’ 

C342 telephoning 
1 การสนทนาทางโทรศัพทบาน หรือมือถอื 
ในสมัยกอน ท่ีเบอรโทรไมยาว จะบอกชื่อ และเบอรโทรดวย เพราะเผื่อคนกดมาผิด 

• Hello. Albert Packard. Oh two double three seven double oh double two. 
(= 02-337-0022)  

สวนปจจุบัน นิยมบอกแตช่ือ 
• Hi, Albert Packard speaking. 

2 การขอสายคนทีจ่ะคยุดวย 
• อังกฤษใช Could I speak with Jane please. 
• อเมริกันใช Can I speak to Jane please? 
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3 การใหชื่อ  
• Hello, this is Corinne. (ฝรั่งไมพูดวา …I’m Corinne.) 
• 'Could I speak to Mr. Chunpongtong?' 'Yes, Speaking.' หรือ Yes, Loy’s 

speaking. 
4 การถามชื่อคนทีคุ่ยในสาย 

• แบบผูใหญถามเด็ก คนอังกฤษใช Who is that? สวนอเมริกันใช Who is this? Who’s 
there? 

• Who am I speaking? 
• Who is that speaking? 

แบบที่คุณควรใชถามช่ือ เปนการเปนงานก็คือ 
• Whom am I speaking to, sir/madam? 

5 การขอตอหมายเลขภายใน 
• Could I have extension 2046? (อังกฤษ) 
• Can you connect to 2046, please? (อเมริกัน) 
• What's the area code for London? (อังกฤษใช dialing code) 
• Can I talk to the manager? (อังกฤษใช How do I call the manager?) 

6 โทรแบบเก็บเงินปลายทางจากโรงแรม 
• (อเมริกัน) I’d like to make a collect call to 02-888-9999 
• (อังกฤษ) I'd like to make a reversed charge call to 02-888-9999. 
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7 การบอกวา เขาไมอยู 
US ใช call, GB ใช ring 

• I’m afraid she’s not in at the moment. Can I take a message? 
• Can I leave a message? 
• I'll call/ring again later.  
• Could you ask her to call/ring me back? 
• Could you ask her to call/ring me at/on Loy 02-555-7888? 
• Could you just tell her Jake called? 

 8 การบอกใหถือสายรอ 
• Just a moment. Hold the line, please. 
• Hold on a moment, please.  
• Hold on. (ไมเปนทางการ) 

9 ประโยคที ่operator ใชบอย 
• One moment, please. (I'm) trying to connect you.  
• (The number's) calling/ringing for you. (I'm) putting you through now.  
• I'm afraid the number/line is busy/engaged. Will you hold? (GB 

engaged=US busy) 
• I'm afraid there's no reply from this number/from her extension. 

10 การบอกวาตอผิด 
• I think you've got the wrong number.  
• I'm sorry. I've got the wrong number. 
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11 การบอกวาสายไมคอยด ี
• Could you speak louder? It's a bad connection/line. (GB . . . bad line.)  
• It's a very bad connection/line. I'll hang up and call again.  
• I rang you earlier butt couldn't get through. 

C343 than, as และ that 
1 than ใชกับการเปรียบเทียบ (comparative) 
คุณใช than กับ comparative adjective/adverb ได (ดูหัวขอ A034) แตหามใช as และ that ในแงนี ้

• My sister's taller than me. (ไมใช . . . taller as me.) (ไมใช . . . taller that 
me.) 

• She's got longer hair than I have. (ไมใช . . . longer hair as/that I have.) 
ผมขอเตือนวา ตองเปรียบเทียบเสนผมกับเสนผม ไมใชเอาเสนผม มาเปรียบเทียบกับคน เชน ผมของเธอยาวกวา
ผมของเขา (ไมใช ผมของเธอยาวกวาเขา) 
2 as . . . as 
ฝรั่งใช as ในแงท่ีเทากัน (comparisons of equality) เชน as. . . as. . .; the same. . . as. . .. หามใช than 
และthat 

• My hands are as cold as ice. (ไมใช . . . as cold than/that ice.) 
• Your eyes are the same color as mine. (ไมใช . . . the same color 
than/that mine.) 
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3 as-clauses กับ than-clauses ที่ไมมีประธานและกรรม 
ฝรั่งใช as และ than เริ่มอนุประโยค โดยไมตองมี pronoun ท่ีเปนประธานหรือกรรมก็ได และถือวา การใชแบบ
นี้ เปนการใชแบบเปนทางการดวย 

• Their marriage was as stormy as had been expected. (ไมใช .. . as it had 
been expected.) 

• Anne's going to join us, as was agreed last week. (ไมใช . . . as it was 
agreed last week.) 

• He worries more than is good for him. (ไมใช He worries more than 
it/what is good for him.) 

• Don't lose your passport, as l did last year. (ไมใช ... as I did it last 
year.) 

• They sent more than I had ordered. (ไมใช . . . more than I had ordered 
it.) 

• She gets her meat from the same butcher as I go to. (ไมใช . . . as I go 
to him.) 

� สําหรับ subject/object pronoun ที่อยูหลัง than, ดูหัวขอ A037.8 

� สําหรับ that-clauses, ดูหัวขอ A124 

� สําหรับ การออกเสยีงของ than, as และ that, ดูหัวขอ B011 

C344 thankful และ grateful 
grateful แปลวา รูสึกเปนหนี้บุญคุณ ใชเมื่อพูดถึงความรูสึกของตนเอง เมื่อมีคนทําอะไรให หรือชวยเหลือ ไมใช
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แคตองการขอบคุณอยางเดียว แตพรอมที่จะตอบแทนดวย 
• I'm very grateful for all your help. (ไมใช I'm very thankful. . .) 
• She wasn't a bit grateful to me for repairing her car. 

be thankful that… แปลวา ดีใจที่… (=be very happy) มาจากรูสึกขอบคุณพระเจา ฝรั่งพูด เมื่อตนรอดพน
อันตราย หรือไดรับส่ิงที่ดี 

• I'm thankful that we got home before the storm started. 
• We feel very thankful that she didn't marry him after all. 
• Well, I'm thankful that's over. 

C345 the matter (with) 
be the matter (with) แปลวา สาระสําคัญเกี่ยวของกับ ตามดวย something, anything, nothing and what,  

• Something's the matter with my foot. 
• Is anything the matter? 
• Nothing's the matter with the car-you're just a bad driver. 

และอาจแปลวา เกิดเหตุอะไรข้ึนกับ (wrong with) 
• What's the matter with Frank today?  

ฝรั่งอาจใช there เปน ประธานลวงหนา (preparatory subject) ของ anything, something และ nothing 
(ดูหัวขอ C347) 

• Is there anything the matter? 
• There's something the matter with the TV. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

C346 there 
คําวา there ออกเสียงหนักเปน แฑร ออกเสียงเบาเปน เฑ็อร มีสองความหมาย  
1 adverb of place แปลวา ทีน่ั่น 
there เปน adverb แปลวา ท่ีนั่น (in that place) ความหมายนี้ มกัออกเสียงหนักเปน แฑร 

• What's that green thing over there? 
• There's the book I was looking for. 
� สําหรับความแตกตางของ here และ there, ดูหัวขอ C181 

2 เปน introductory subject แปลวา ม ี 
there เปน introductory subject แปลวา มี ความหมายนี้ ตองออกเสียงเบาเปน เฑ็อร มักใชในรูป there is, 
there are, there seems to be, there might be สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C347 

• There's a book under the piano. (เฑ็อรซ อะบุค…) 

C347 there is 
1 การใชงาน 
ในความหมายที่แปลวา มี (exist), ฝรั่งใช there เปน preparatory subject, คือจะบอกประธานตัวจริงหลัง
กริยา ระวัง! การออกเสียง there ในความหมายนี้ ตองออกเสียงเบาเปน เฑ็อร ไมใช แฑร แบบที่สอนกันใน
เมืองไทย 

• There's a hole in my tights. (ลื่นหูกวา A hole is in my tights.) 
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• There's ice on the lake. (ลื่นหูกวา Ice is on the lake.) It cannot be used 
in this way. 

• There is a lot of noise in the street. (ไมใช It is a lot of noise in the 
street.) ล 

there are ใชกับประธานพหูพจน เชน 
• I don't know how many people there are in the waiting room. (ไมใช . . . 

how many people there is. . .) 
ใหระวัง ฝรั่งอาจใช there is กับนามพหูพจนในภาษาพูด แตเขาไมเขียน 

• There's two policemen at the door, Dad. 
• There's some grapes in the fridge, if you're still hungry. 

2 indefinite subject 
ฝรั่งใช there แปลวา มี และไมมี article แตมี determiner เฉพาะ เชน some, any, no และ pronoun เฉพาะ 
เชน somebody, nothing 

• There are some people outside.  
• There were no footsteps to be seen. 
• Is there anybody at home?  
• There's something worrying me.  

ใหสังเกต การใช wrong และ the matter เปนนาม หลัง something, anything และ nothing 
• There's something wrong.  
• Is there anything the matter?  

ฝรั่งชอบใช there กับ sense, point, use และ need 
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• There's no sense in making him angry. 
• Is there any point in talking about it again? 
• Do you think there's any use trying to explain? 
• There* no need to hurry - we've got plenty of time. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ the matter, ดูหัวขอ C345 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ any/no use, ดูหัวขอ C041 

3 การใชกับ tense อื่น ๆ  
there be ใชไดกับทุก tense ใหลองอานด ู

• Once upon a time there were three wicked brothers. 
• There has never been anybody like you. 
• There will be snow on high ground.  

ใช there ใน tag ก็ได 
• There'll be enough for everybody, won't there? 

4 การใชรวมกับ auxiliary be (be เปนกริยาชวย) 
เมื่อใช there กับ be ในแงท่ีเปนรูปกําลัง (progressive) หรือถูกกระทํา (passive auxiliary) ใหระวัง! เรื่อง
ลําดับคํา ใหถือวา there be something เปนประธานไดเลย 

• There was a girl water-skiing on the lake. (= A girl was water-skiing . . 
.) (ไมใช There was water-skiing. . .) 

• There have more Americans killed in road accidents than in all the 
wars since 1980. (= More Americans have been killed . . .) (ไมใช There 
have been killed more Americans. . .)  
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• There'll be somebody meeting you at the airport. 
5 โครงสรางที่ซับซอน 
there รวมกับกริยาตัวอ่ืน ๆ เชน seem, appear, happen, tend + to be 

• There might be d rinks if you wait for a bit. 
• There must be somebody at home - ring again. 
• If the police hadn't closed the road there could have been a bad 

accident. 
• There seem to be some problems. (ไมใช There seems to be. . .) 
• Could you be quiet? There happens to be a lecture going on. 
• There tends to be jealousy when a new little brother or sister comes 

along  
ระวัง! โครงสราง there is certain/sure/likely/bound to be 

• There is sure to be trouble when she gets his letter. 
• Do you think there's likely to be snow? 

และโครงสราง infinitive (there to be) และรูปกําลังกระทํา (there being) 
• I don't want there to be any more trouble. 
• What's the chance of there being an election this year? 

6 กริยาอื่น นอกจาก be แลว 
 there ไมจําเปนตองใชรวมกับ be เสมอไป ในภาษาที่เปนทางการ ฝรั่งอาจใช there รวมกับกริยาตัวอ่ืน ๆ ก็ได 
ไมแปลกอะไร เชน 

• In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. 
• There remains nothing more to be done. 
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• Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. 
• There followed an uncomfortable silence. 

7 หามใชกับ definite subject 
ประธานที่ชัดเจนอยูแลว อยาใช there เพื่อทําใหประโยคยาวขึ้นเปลา ๆ และฝรั่งถือวา ผิดดวย เชน คํานาม ท่ีมี 
article the, หรือเอาไปใชกับช่ือเฉพาะ 

• The door was open. (ไมใช There was the door open.) 
• James was at the party. (ไมใช There was James at the party`.)  

ยกเวน เมื่อตองการใหช่ือ เพื่อสรางความสนใจ ใหผูฟง เพ่ือติดตามการแกปญหา 
• 'who could we ask? ''Well, there's lames, or Miranda, or Ann, or Sue,... 
• 'Where can he sleep?' Well, there's always the attic.'  

ฝรั่งอาจเริ่มประโยควา There was this . . ., ก็ไดในการเลาเรื่อง โดย this มีความหมายไมเจาะจง เปนการ
แนะนําตัวละครตัวนี้  

• There was this man, see, and he couldn't get up in the mornings. So he. 
. . 

C348 think 
1 แปลวา มคีวามเหน็ 'have an opinion' 
เมื่อ think แปลวา มีความเห็น เมื่อพูดถึง opinion, จึงหามใชวา กําลังมีความเห็น (หามใช progressive form) 
คนไทยไมพูดวา ฉันกําลังไมมีความเห็นเรื่องนี้ ฝรั่งก็ไมพูดเชนกัน 

• I don't think much of his latest book. (ไมใช I'm not thinking much. . .) 
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• Who do you think will win the election? (ไมใช Who are you thinking. . 
.?) 

2 แปลวา คิด 
เมื่อ think แปลวา คิด (plan หรือ consider) คุณจึงใชวา กําลังคิด ได (ใช progressive form ได) เพราะมันใช
เวลา เชน คนไทยพูดวา ฉันกําลังคิดอยูวาจะซ้ือรถดีไหม ฝรั่งก็พูดเหมือนกัน 

• You're looking worried. What are you thinking about? (ไมใช . .. What 
do you think about?) 

• I'm thinking of changing my job. 
3 การใช ring form (กริยา ing) หลังคําวา think 
ปกติ think ตามดวย กริยา ing ยกเวนมีกรรมมารับ เขาจึงจะตามดวย infinitive ได (ดูขอยอยท่ี 4) 

• She's thinking of going to university next year. (ไมใช She's thinking to 
go...)  

แต think + to do (to infinitive) เมื่อเขาเตือนใหทํา หรือแนะนําใหทํา 
• Did you think to close the windows when it started raining? 

4 think + object (+ to be) + complement 
ในการใชแบบ formal, think ตามดวยกรรม adjective หรือคํานามที่เปนสวนเติมเต็มก็ได 

• They thought her fascinating. 
• We thought him afoot. 

อาจใช It เปน preparatory object ของ infinitive ก็ได 
• I thought it better to pretend that I knew nothing.  

ถาคุณไปเห็นฝรั่งใชรวมกับ to be บอกสวนเติมเต็ม ขอใหรูไววา มันมีความหมายแฝงไววา ตามที่เห็น ไมใชแค
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ความคิดเทานั้น (ไมคอยไดพบเทาไร) 
• They thought him to be a spy.  

ปกติฝรั่ง จะตามดวย that-clause มากกวา 
• They thought that she was fascinating 
• We thought that he was afoot. 

โดยทั่วไปที่พบบอย ฝรั่งใช to be ในแงท่ีเปน passive แบบนี ้
• She was thought to be a terrorist. 

5 ระหวาง ฉันไมคิดวาเขาทํา กับ ฉันคิดวาเขาไมไดทํา 
ระวังใหดี แทนที่จะพูดวา ฉันคิดวาเขาไมไดทํา ฝรั่งชอบพูดวา ฉันไมคิดวาเขาทํา (ดูหัวขอ A140) 

• I don't think it will rain. (ลื่นหูกวา I think it won't rain.) 
• Mary doesn't think she can come.  

ยกเวน เขาจะสราง surprise หรือเปนมุกตลก (joke) โดยซอน not ไวขางหลัง จึงพูดวา ฉันคิดวา…เขาไมไดทํา 
• Hello! I thought you weren't coming! 

6 indirect speech 
ระวัง ฝรั่งไมใช think เปนการถามทางออม (indirect question) 

• I was wondering if I could do anything to help. (ไมใช I was thinking if. . 
.) 

7 I thought. .. 
ระวัง! สํานวนวา I thought. . . มี 2 ความหมาย ข้ึนกับการเนนเสียง ถาคุณเนนเสียงคําวา thought มีความหมาย
แฝงวา ฉันคิดถูกแลวนะ  
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• 'It's beautiful!' 'Oh, I am glad. I thought you'd like it.' ('And I was 
right.') 

ถาคุณพูดคําวา thought เสียงออย ๆ คอย ๆ มีความหมายแฝงวา ฉันนึกวา ท่ีคิดไวถูก (คิดผิด) ลองเปรียบเทียบ: 
• 'It isn't very nice.' 'Oh, dear. I thought you'd like it.' ('But I was 

wrong') 
8 I had thought. . ., I should think 
ฝรั่งใช past perfect form ไมใชแค past เมื่อมีความแฝงวา ฉันผดิไปแลวท่ีไปคิดอยางนั้น 

• I had thought that we were going to be invited to dinner. (เพราะเขาเชิญแต
ญาติ ๆ ) 

ชาวอังกฤษใช I should think หรือ I should have thought คนอเมริกันใช I would think หรือ I would 
have thought . .แปลวา ฉันเดาวา 

• I should think we'll need at least twelve bottles of wine. 
• I should have thought we could expect at least forty people.  
• I should have thought can also introduce criticisms. 
• I should have thought he could have washed his hands, at least. 
� สําหรับ I don't think so และ I thought so, ดูหัวขอ C318 

� สําหรับ it ในแง preparatory object เชน I think it strange that . . ., ดูหัวขอ A116 

C349 this และ that (เปน pronoun และคํานําหนานาม) 
1 people กับ thing 
this/that/these/those มักใช determiner (คํานําหนานาม) แทน people หรือ thing เชน this child, that 
house 
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แตอาจใช this/that/these/those คลาย ๆ เปน pronoun ก็ได จริง ๆ แลว ไมใช pronoun แตเปนการละนาม
ตางหาก ลองเปรียบเทียบ: 

• This costs more than that. 
• This little boy says he's tired. (ไมใช This says he's tired.) 
• Put those down - they're dirty. 
• Tell those men to go away. (ไมใช Tell those to go Aura,`.) 

เมื่อใชแทนคน จึงจะถือวาทําหนาที่เปน pronoun ท่ีแทจริง 
• Hello. This is Elisabeth. Is that Ruth? 
• Who's that? 
• That looks like Mrs Walker. 
• These are the Smiths. 

ระวัง! those who . . . (ดูขอยอยท่ี 6) 
� สําหรับการใช it เปน pronoun แทนคน, ดูหัวขอ A098.5 

2 ความแตกตาง 
ฝรั่งใช this/these แปลวา อันนี้ พวกนี้ คือ มันอยูใกลผูพูด คือใกลแบบเอื้อมถึง หรือช้ีได วาอันไหน 

• This is very nice - can I have some more? 
• Get this cat off my. 
• Do you like these ear-rings? Bob gave them to me. 
• I don't know what I'm doing in this country. (ไมใช . . . in that country.)  

ฝรั่งใช that/those แปลวา อันนั้น พวกนั้น คือ มันอยูไกลผูพูด คือแบบเอื้อมไมถึง หรือไมอยูแถวนั้นใหช้ีได 
• That smells nice - is it for lunch?  
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• Get that cat off the piano. 
• I like those ear-rings. Where did you get them? 
• All the time I was in that country I hated it. 

3 time 
this/these หมายถึง อันทีก่ําลังดําเนินอยูนี้ (be going on) หรือ กําลังเริ่มตน (just about to start) 

• I like this music. What is it? 
• Listen to this. You'll like it. (ไมใช Listen to that. . .) 
• Watch this. This is a police message.  

that/those หมายถึง experience ท่ีเสร็จนานแลว หรอืเพ่ิงจะเสร็จก็ได 
• That was nice. What was it? (ไมใช This was nice. . .) 
• Did you see that? Who said that? 
• Have you ever heard from that Scottish boy you used to go out with? 

(ไมใช . . . this Scottish boy you used to go out with.)  
ฝรั่งใช that แทนส่ิงที่จบไปแลว หรือส่ือวามันจบไปแลว 

• . . . and that's how it happened. 
• 'Anything else?' 'No, that's all, thanks.' 'Right, that'll be $7.50 

altogether.' (ในรานคา) 
• OK. That's it I'm leaving It was nice knowing you. 
• Well, that's that. Another day's work finished. Let's go home.  

ระวัง! this morning แปลวา เชานี้ คือเชาที่ผานมา (ใชพูดตอนบาย ตอนเย็น ก็ได) เหมือนกับ this afternoon 
และ this spring/summer/autumn 

� สําหรับ this, that และ it ใชกับสิ่งที่ไดพูด หรือไดเขียนมาแลว, ดูหัวขอ C350 
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4 เม่ือส่ือวายอมรับ หรือปฏิเสธ 
ฝรั่งมีวิธีส่ือวาตน ยอมรับหรือปฏิเสธ โดยใช this/these หมายถึงยอมรับ หรือนาสนใจ, และใช that/those กับ
ส่ิงที่ปฏิเสธหรือไมชอบ ใหลองเปรียบเทียบ: 

• Now tell me about this new boyfriend of yours. 
• I don't like that new boyfriend of yours. 

5 เม่ือพูดทางโทรศัพท 
คนอังกฤษถามวา นี่คือฉัน นั่นใครพูด ใช this กับตนเอง, และใช that หมายถึงคนที่ตนคุยดวย 

• Hello. This is Elisabeth. Is that Ruth ?  
สวนคนอเมริกัน ถามวา นี่ใครพูด 

• Who is this? 
6 that แปลวา one(s) 
ในรูปแบบที่เปนทางการ, that และ those แปลวา that/those thing(s) 

• A dog's intelligence is much greater than that of a cat. 
those แปลวา the people ก็ได 

• Those who can, do. Those who can't, teach. 
7 this กับ that ที่แปลวา so (ดังนัน้) 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งอาจใช this และ that เหมือนที่ใช so 

• I didn't realise it was going to be this hot. 
• If it goes on raining this hard, we'll have to swim to work. 
• If your boyfriend's that clever, why isn't he rich? 
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ใน standard English, ฝรั่งจะไมใช that/this ในประโยคหลัก (ประโยคหลัก ตองใช so เทานั้น) 
• It was so cold that I couldn't feel my fingers. (ไมใช It was that cola 

that. . .)  
ท่ีนารูคือ not all that แปลวา 'not very' 

• 'How was the play?' 'Not all that good.' 
8 การใชในแงอ่ืน ๆ other uses 
ระวัง! ฝรั่งอาจใช this เพื่อเนนในการเลาเรื่อง 

• There was this travelling salesman, you see. And he wanted . . . 
that/those แปลวา แบบที่ใคร ๆ ก็รู 

• I can't stand that perfume of hers. 
ฝรั่งจึงชอบใช that/those ในการโฆษณา 

• When you get that empty feeling- break for a biscuit. 
• The perfect hobby for those long winter evenings - astrology. Send 

for our free brochure. . . 
� ความแตกตางระหวาง this และ that ก็เหมือนกับความแตกตางของง here กับ there (ดูหัวขอ C181), come และ go (ดู
หัวขอ C108) และ bring และ take (ดูหัวขอ C087) 

� สําหรับ this one, that one ดูหัวขอ C273 

� สําหรับ these และ those ในความหมายเอกพจน ใชกับ kind of, sort of ดูหัวขอ C328 

� สําหรับการใช that which, ดูหัวขอ A113.5 

� สําหรับความแตกตางของ this/that และ it, ดูหัวขอ C350 
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C350 this/that และ it ใน discourse 
this, that และ it เปน pronoun ท่ีใชแทนสิ่งที่พูดถึงกอนหนา โดยทั้งหมดมีความหมายใกลเคียงกันมาก ผมให
ขอสังเกตที่เห็นวาตางกันดังนี้ 
1 things mentioned 
ในกรณีท่ี หมายถึง ส่ิงของ(thing) หรือสถานการณ (situation) ท่ีกําลังกลาวถึงกันอยู โดยมีความแตกตางดังนี้ 
ถาคุณใช it มันฟงดูไมคอยมีพลัง คือแคพูดใหฟงเฉย ๆ ตัวอยางเชน 

• So she decided to paint her house pink. It upset the neighbors a bit. 
ฝรั่งจะใช that เนนลงไปวา ส่ิงที่กลาวมานี้ นาสนใจ นาใสใจ เชน 

• So she decided to paint her house pink. That really upset the 
neighbours, as you can imagine. 

ฝรั่งใช this เมื่ออยากพูดเรื่องนี้ใหเปนประเด็น ในประโยคถัดไป (a new subject of discussion) 
• So she decided to paint her house pink. This upset the neighbours so 

much that they took her to court, believe it or not. The case came up 
last week. 

• Then in 1917 he met Andrem Lewis. This was a turning point in his 
career: the two men entered into a partnership which lasted until 1946, 
and . .. (ลื่นหูกวา . . . That was a turning point. . .) 

2 ส่ิงที่พูดถงึอนัสุดทาย ใช this/that 
เรื่องนี้สําคัญมากในการอานบทความ และผมไมเขาใจวาทําไมครูภาษาอังกฤษถึงไมสอนผมตั้งแตมัธยมตน เมื่อมี
การพูดถึงประเด็นหลัก และยอยท่ีซอนกันอยู เพื่อปองกันการสับสน ฝรั่งใช it แทนประเด็นหลัก (main subject 
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of discussion) และใช this และ that แทนส่ิงที่เพ่ิงพูดจบ (the last thing mentioned) ลองเปรียบเทียบ: 
• We keep the ice-cream machine in the spare room. It is mainly used 

by the children, incidentally. (It คือ the ice-cream machine ดังนั้น The 
machine is used by the children.) 

• We keep the ice-cream machine in the spare room. This/That is mainly 
used by the children, incidentally. . (This/That คือ the spare room ดังนั้น 
The spare room is used by the children.) 

3 ส่ิงที่เปนประเด็นอยูแลวใช it อยากใหเปนประเด็นใช this 
ส่ิงที่เปนประเด็นอยูแลวใช หรือ in focus ฝรั่งใช it แตถาเขาจะเอาอะไรเกิดมาใหมาเปนประเด็น (focus) เขาจะ
แทนประเด็นนั้นดวย this ลองเปรียบเทียบ: 

• l enjoyed 'Vampires' Picnic'. It/This is a film for all the family . . . (ใช it 
ได เพราะผูฟงรูแลววาตอไปนี้จะพูดวา หนังเรื่องนี้สนุกอยางไร หรือจะใช this ก็ได เพ่ือย้ําวามัน
เปนประเด็น) 

• VAMPIRES' PICNIC: This is a film for all the family . . .(ไมใช VAMPlRES 
PlCNIC: It is a film for all the family...เพราะ มันยังไมเปนประเด็น จึงตองใช this 
สรางประเด็นกอน) 

4 referring forward 
ฝรั่งใชแต this กับส่ิงที่ยังไมไดกลาวถึง และอยากพูดเรื่องนี้ใหเปนประเด็น 

• Now what do you think about this? I thought I'd get a job in Spain for 
six months, and then . . . (ไมใช Now what do you think about that/it. . .) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

� สําหรับรายละเอียดและความแตกตางของ this กับ that, ดูหัวขอ C349 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ it, ดูหัวขอ A098 

C351 through (time) 
ในการบอกเวลาวา ตั้งแตเมื่อไร ถึงเมื่อไร คนอเมริกันใช from… through… แปลวา ตั้งแต…ถึง… 

• The park is open from May through September.  
สวนคนอังกฤษ ใช from… to… และอาจตามดวย inclusive, คําวา inclusive ในที่นี้เปนการเนนวา until the 
end of . . . 

• The park is open from May to September inclusive. หรือ . . . from May 
until the end of September. 

C352 time 
1 การนับได และ การใช article 
คําวา time เปนทั้งนามนับไดและนับไมได (รายละเอียด หาดูไดจาก Loy’s dictionary) ปญหาที่พบจาก
ประสบการณ มี 2 สวนคือ 

a เมื่อแปลวา ระยะเวลา (measure of duration) 
เมื่อฝรั่งพูดถึง ระยะเวลา เปนช่ัวโมง เปนวัน, แบบนี้ time เปนนามนับไมได แมวาจะนับเปนหนวยไดก็ตาม 
เพราะฝรั่งนึกถึงในแงท่ี มันเปนกอน ๆ เรียงกันเปนเนื้อเดียวกัน 

• How much time do we need to load the van? 
• It took quite some time to persuade her to talk to us. 
• Don't worry - there's plenty of time.  
• This is a complete waste of time.  
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แตถาเขามองวา มันเปนกอน ๆ เดียว จะเปนนามนับได เชน a long/short time และ quite a time 
• I took a long time to get to sleep.  
• She was away for quite a fume.  

ถา the time แปลวา 'enough time' ฝรั่งชอบละ the ในฐานที่เขาใจ 
• Just come with me - I haven't got (the) time to explain. 

b เมื่อแปลวา เวลานาฬิกา (clock time) 
เมื่อแปลวา เวลา(กี่โมง) หรือ clock time, แบบนี้ time นับได คือใช a หรือเติม s ได 

• Six o'clock would be a good time to meet. 
• She phoned me at various times yesterday.  

ท่ีฝรั่งนิยมพูดวา it's time โดยไมมี the เปนเพราะวา เขาละไว เนือ่งจากพูดทุกวัน 
• It's time to stop. (ฝรั่งไมพูดวา It’s the time to stop.) 
• I'm hungry. It's time for a little something. 
� สําหรับการใชงาน take กับเวลา, ดูหัวขอ C339 

2 ไมมี preposition 
เมื่อ time แปลวา โอกาส (occasion) ฝรั่งจะละ preposition 

• He's busy. Why don't you come another time? (ฝรั่งไมนิยมพูดวา. . . at 
another time.) 

• What time does the match start? (ลื่นหูกวา At what time . . . ? ) 
• You won't fool me this time. 

ใน relative structure ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ฝรั่งอาจละ that ท่ีใชหลัง time ก็ได  
• Do you remember the time (that) Freddy pretended to be a ghost? 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• You can come up and see me any time (that) you like. 
• The first time (that) I saw her, my heart stopped. 
� สําหรับโครงสรางอื่น ๆ ที่คลาย ๆ กัน กับคําพวก place, way และ reason, ดูหัวขอ A114.3 

3 on time กับ in time 
on time แปลวา ตรงเวลา ตามนัดหรือตามตารางเวลา (at the planned time), ใชกับ time tabled event 

• Only one of the last six trains has been on time. (ไมใช . . .in time) 
• Peter wants the discussion to start exactly on time. (ไมใช . . . in time.) 

in time คํานี้ เด็กไทยก็ยังมีปญหา สอนกันผิดเล็กนอย เพราะคํานี้ แปลวา ทันเวลา แตมันมี 2ความหมายยอย 
ความหมายแรก คือ ทันเวลาแบบกอนเวลา (with enough time to spare) ความหมายที่สองคือ ทันเวลาแบบ
เกือบไมทัน คือสาย ทําหลังเวลานัดหมายก็ได แตยังทันอยู, คือกอน the last moment ความหมายนี้ คือ late แต
ไม too late 

• He was late for 3 minutes but still in time for the bus. 
• We arrived in time to get good seats. (ไมใช We arrived on time to get 

good scats.) 
• He would have d fed if they hadn't got him to hospital in time. (ไมใช . . . 

got him to hospital on time.) 
• I nearly drove into the car in front, but I stopped just in time. 
� สําหรับโครงสรางหลัง It's time, ดูหัวขอ C207 

� สําหรับการบอกเวลา, ดูหัวขอ B059 

� สําหรับ by the time, ดูหัวขอ C093 

� สําหรับการใช tense กับสํานวน this is the first time. . ., ดูหัวขอ A009.6 
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� สําหรับการใช tense กับสํานวน this is the last time ดูหัวขอ C210.5 

C353 tonight 
tonight มาจาก today night แปลวา คืนนี้ คือ คืนที่จะถึงนี้ แปลวา present night หรือ coming night, สวน
คืนที่ผานมาแลว ใช last night ลองเปรียบเทียบ: 

• I had a terrible dream last night. (ไมใช I had a terrible dream tonight) 
• I hope I sleep better tonight. 

C354 too 
1 โครงสราง too old to do 
ฝรั่งอาจใช too + adjective/adverb/determiner + to infinitive  

• He's too old to work. 
• It's far too cold to play tennis. 
• We arrived too late to have dinner. 
• There was too much snow to go walking. 

ถา infinitive มีประธานของตัวเอง, เขาจะใช by หรือ for (ดูหัวขอ A075) 
• It's too late for the pubs to be open. 
• The runway's too short for planes to land. 
• There was too much snow for us to go walking. 

ถากรรมของ clause ท่ีมี too คือตัวเดียวกับประธานของประโยคแลว ฝรั่งจะละกรรมเสมอ (รายละเอียด, ดูหัวขอ 
A080.4) 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• The water is too salty to drink. (ไมใช The water is too salty to drink 
it.) 

ยกเวน ถาประโยคมี for someone ก็อาจเติมกรรมได เพราะกรรมตัวนี้จะอยูหางจากประธานมากกวา 
• The water is too salty for us to drink (it). 

ระวัง! การเขียนเปนนี้ฝรั่งจะสับสนได เชน He's too stupid to teach. เขาโงเกินกวาจะสอนได มีสอง
ความหมายคือ โงจนไมมีใครสอนได หรือโงจนสอนใครไมได ผมแนะนําใหเขียนเต็ม ๆ ชัด ๆ แบบขางลางนี้ 

• He's too stupid for anyone to teach – he can't be taught. (โงจนไมมีใครสอน
ได) 

• He's too stupid to be a teacher. (โงจนสอนใครไมได) 
2 การขยายคําที่ม ีtoo อยูแลว 
ผมเคยสงสัยวา แกเกินไป มีไดหลายแบบ คือ แกเกินไปมาก แกเกินไปเล็กนอย แกเกินไปพอสมควร คือจะพูดวา 
เกินไปมาก เกินไปหนอย หรือเกินไปพอสมควร ในภาษาอังกฤษจะพูดวาอยางไร คําวา มาก ในที่นี้ ตองใชวา 
much ไมใช very ลองดูตัวอยางคําขยายที่ฝรั่งใชประจํา ท่ีมีความหมายในเชิงดังกลาว 

• much too old (ไมใช very too old) 
• a little too confident (มั่นใจเกินไปหนอย) 
• a lot too big (ใหญเกินไปมาก) 
• a bit too soon (เร็วเกินไปหนอย) 
• far too young (เด็กเกินไปมาก) 
• rather too often (บอยเกินไป พอสมควร) 
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3 too กับ too much 
ถาแปลวา …เกินไป (ขยาย adjectives และไมคํานาม) ฝรั่งใช too, ไมใช too much (มากเกินไป) 

• You're too kind to me. (ไมใช You're too much kind to me.) 
• l arrived too early. (ไมใช l arrived too much carly:) 

4 ใชนําหนาคําอืน่ ๆ  
ถามีคํานาม หามใช too + adjective + คํานาม 

• I put down the bag because it was too heavy. (ไมใช I put down the too 
heavy bag.) 

• She doesn't like men who are too tall. (ไมใช She doesn't like too tall 
men.) 

• Let's forget this problem - it's too difficult. (ไมใช Let's forget this too 
difficult problem.)  

แบบเปนทางการ, ฝรั่งใช too + adjective + a/an + คํานาม (ดูหวัขอ A044) ระวัง! เรื่องลําดับคํา 
• It's too cold a day to go out. 

5 too กับ very 
too แปลวา เกินไป เปนความหมายในเชิงไมดี (more than enough, more than necessary หรือ more than 
is wanted) จึงหามพูดวา too good, too tasty 
สวน very แปลวา มากกวาปกติ เปนความหมายในเชิงดีหรือไมดีก็ได แปลวา ลองเปรียบเทียบ: 

• He's a very intelligent child. 
• He's too intelligent for his class - he's not learning anything. 



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• It was very cold, but we went out. 
• It was too cold to go out, so we stayed at home.  

แตในภาษาพูด ฝรั่งที่ไมมีการศึกษา อาจใช too ในความหมายของ very 
• Oh, that's really too kind of you - thank you so much. 
• I'm not feeling too well. 

เวลาฝรั่งผูดีเชิญใคร เขาใช only too แปลวา 'very', 'extremely' อยางยิ่ง 
• We shall be only too pleased if you can spend a few days with us. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ too much, ดูหัวขอ C355 

� สําหรับ too ในความหมายที่วา ดวย (also), ดูหัวขอ C031 

C355 too much กับ too many 
1 ความแตกตาง 
ความแตกตางระหวาง too much กับ too many ก็เหมือนกับความแตกตางระหวาง much กับ many คือ too 
much ใชกับนามเอกพจน นับไมได; too many ใชกับนามนับไดพหูพจน 

• You put too much salt in the soup. 
• I've had too many late nights recently. (ไมใช . . . too much late nights. . 
� สําหรับ รายละเอียดของการใช much และ many, ดูหัวขอ C247 

2 การขยายคําวา มากเกินไป 
มากเกินไป อาจขยายเปน มากเกินไปมาก มากเกินไปหนอย หรือมากเกินไปพอสมควร ในภาษาอังกฤษมีคําขยาย
พวกนี้ เชน  

• She's wearing a bit too much make- u p for my taste. 
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• I've been to rather too many parties recently.  
ระวัง ฝรั่งไมมีการใช much too many เขาใช far too many แทน 

• You ask far too many questions. (ไมใช . . . much too many questions.) 

3 too much/many โดยไมมนีาม 
ฝรั่งอาจละคํานามหลัง too much/many 

• You've eaten too much (food). 
• 'Did you get any answers to your advertisement?' 'Too many 
(answers).' 

� สําหรับ too และ too much, ดูหัวขอ C354.3 

� สําหรับ โครงสรางจําพวก too much of an effort, ดูหัวขอ A120 

C356 travel, journey, trip และ voyage 
travel แปลวา การเดินทาง ในแงท่ัว ๆ ไป (travelling in general) เปนนามนับไมได 

• My interests are music and travel.  
ฝรั่งใชเปนนามนับไดพหูพจน คือเขียนวา travels หมายถึง a long tour ท่ีไปแวะหลายแหง เชน 

• Did you meet anybody interesting on your travels? 
• 'Travels with a Donkey' (ช่ือหนังสือของ R L Stevenson)  

ชาวอังกฤษใช a journey แปลวา one piece of travelling แปลวา การเดินทาง แบบนับไดเปนครั้ง ๆ  
• Did you have a good journey? (ไมใช Did you have a good travel?) 

a trip แปลวา การเดินทาง หรือ a journey ท่ีไปงาย ๆ สบาย ๆ แตมีกิจกรรม หรือวัตถุประสงคอยูดวย ดังนั้น
ฝรั่งมักจะมี adjective ขยายคําวา trip เสมอ วาไปทําอะไร เชน a business trip 
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• I'm going on a business trip next week. (= I'm going on a journey and 
I'm going to do some business.)  

ลองเปรียบเทียบ: 
• 'How was your journey?' 'The train broke down.' 
• 'How was your trip?' 'Successful.'  

ฝรั่งไมใช trip กับการเดินทางที่เปนภาระกิจสําคัญของบุคคลสําคัญ เส่ียงภัย ยาก หรือใชเวลาอันยาวนาน เชน ไป
เหยียบดวงจันทร ไปรบในสนามรบ 

• In 1863 the president travailed to Dakota to make peace with the 
Indians. 

• Amundsen made his journey to the South Pole in 1911. (ไมใช Amundsen 
made his trip to the South Pole. . .)  

สวน a voyage แปลวา การลองเรือ หรือ a long sea journey 

C357 unless 
1 แปลวา เวนแตวา 
ครูสอนภาษาอังกฤษสอนผมมาวา unless แปลวา if not แตผมสอนคุณใหแปลคํานี้เปนภาษาไทยเลย โดยแปลวา 
เวนแตวา (except if)  

• Come tomorrow unless I phone. (= . . . if I don't phone /except if I 
phone.)  

• I'll take the job unless the pay is too low. (= if the pay isn't too low / 
except if the pay is too low.)  

• I'll be back tomorrow unless there's a plane strike.  
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• Let's have dinner out - unless you're too tired.  
• I'm going to dig the garden this afternoon, unless it rains. 

2 ขอยกเวนที่หามใช unless 
คนที่ถูกสอนมาวา unless ใชแทน if not จะพบปญหาที่ตอบไมไดดังนี้ 
ถาเขาไมกลับไปพรุงนี้, ภรรยาของเขาจะไมสบายใจ (ไมใช ภรรยาของเขาจะไมสบายใจ เวนแตเขาจะกลับไป
พรุงนี้ เพราะถาเขากลับไป ก็ไมแนวาจะสบายใจ) 

• My wife will be very upset if I don't get back tomorrow. (จึงไมเหมือนกับ 
My wife will be very upset unless I get back tomorrow.) 

สรุปวา เมื่อฝรั่งพูดถึงส่ิงที่เปน negative ใน main cause เขาจะใช if not เทานั้น ไมใช unless 
• She'd look nicer if she didn't wear so much make-up. (ไมใช She'd look 

nicer unless she wore so much make up. If not doesn't mean 'except if' 
here.) 

• I'll be surprised if he doesn't have an accident soon. (ไมใช I'll be 
surprised unless he has an accident soon.) 

3 tense 
ในประโยคที่มี unless, ฝรั่งมักใช tense ท่ีเปน future 

• I'll be in all day unless the of Dice phones. (ไมใช . . . unless the office 
will phone.) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับประโยคที่มี if, ดูหัวขอ C189-C195 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ tense ใน subordinate clause, ดูหัวขอ A029 
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C358 until 
1 until กับ till 
ท้ังสองคํา เปนไดท้ัง preposition และ conjunction และมีความหมายเหมือนกัน เพียงแตคนอังกฤษนิยม till 
สวนคนอเมริกันใช until โดยอาจเขียนยอเปน 'til. 

• OK, then, I won't expect you until/till midnight. 
• I'll wait until/till I hear from you. 
• The new timetable will remain in operation until June 30. 

2 until/till กับ to 
to ใชเปน preposition ของเวลาก็ได แปลวา until/till แตตองรวมกับความวา from 

• I usually work from nine to five. (หรอื . . .from nine until/till five.)  
� คนอเมริกันอาจใช from . . . through, ดูหัวขอ C351 

ฝรั่งอาจใช to แปลวา จึงจะถึง (เหตุการณในอนาคตดังกลาว) 
• It's another three weeks to the vacation/holidays. (หรือ . . . until/till the 

holidays.)  
ระวังกับเหตุการณในอดีต ฝรั่งไมใช to หรือ through 

• I waited for her until six o'clock, but she didn't come. (ไมใช I waited 
for her to/through six o'clock . . .) 

3 หามใช until/till กับสถานที่ และตัวเลข 
ฝรั่งใช until/till กับเวลาเทานั้น เมื่อพูดถึงระยะทางจากไหนถึงไหน, ฝรั่งใช to, as far as หรือไมก็ up to; 
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และกับตัวปริมาณ ตัวเลข จากเทาไรถึงเทาไร ฝรั่งใชแต up to เทานั้น 
• We walked as far as / up to the edge of the forest. (ไมใช ... till the 

edge of the forest.) 
• The minibus can hold up to thirteen people. (ไมใช ... until thirteen 

people.) 
• You can earn up to $500 a week in this job.  

ฝรั่งอาจใช until/till กับสถานที่ แตแฝงในความหมายวา 'until we get to . . .'. 
• You drive until Phoenix and then I'll take over. 

4 tense ที่ใชกับ until 
หลังคําวา until ฝรั่งรูอยูแลววาเปนอนาคต จึงใชแค present tense (ดูหัวขอ A029) 

• I'll wait until she gets here. (ไมใช . . . until she will get here.) 
ฝรงอาจใช present perfect หรือ past perfect เพื่อเนนวา จนกวา…ไดทํา…เรียบรอยแลว 

• You're not going home until you've finished that report. 
• I waited until the rain had stopped. 

5 โครงสราง Not until . . . 
In a literary style it is possible to begin a sentence with Not until . . ., using inverted word 
order in the main clause (ดูหัวขอ A030).  

• Not until that evening was she able to recover her self-control.  
• Not until I left home did I begin to understand how strange my family 

was. 
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6 ระหวาง until กับ by : จนถงึ กับ ภายใน 
ฝรั่งใช until แปลวา จนกระทั่ง (เหตุการณจะตอเนื่องจนส้ินสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง) สวน by แปลวา ภายใน 
(เวลาดังกลาว) ลองเปรียบเทียบ:  

• 'Can I stay until the weekend?' 'Yes, but you'll have to leave by 
Monday midday at the latest.' (= at twelve on Monday or before.)  

• 'Can you repair my watch if I leave it until Saturday?' 'No, but we can 
do it by next Tuesday.' (ไมใช . . . until next Tuesday.) 

7 until กับ before 
not until/till แปลวา ไม…จนกวาจะถึง not before 

• I won't be seeing Judy until/before Tuesday. 
ท้ัง until และ before แปลวา จนกวา หรือ จึงจะถึง เพื่อบอกวา อีกนานแคไหนจึงจะเกิดข้ึน 

• It'll be ages until/before we meet again. 
• There's only six weeks left until/before Christmas. 

C359 up และ down 
1 แปลวา เขาหรือออกจากศูนยกลาง 
ตองระวังเพราะ up และ down อาจไมไดแปลวา ข้ึนสูงหรือลงต่ํา แบบภาษาไทย แตแปลวา เขาหรือออกจาก
ศูนยกลาง หรือสวนกลาง ฝรั่งถือวาศูนยกลางอยูสูง รถไฟที่เขาลอนดอน จึงเรียกวา ขึ้นไปลอนดอน (up train) 
รถไฟที่ออกจากลอนดอนก็เรียกวา ลงมาจากลอนดอน (down train) คือพูดราวกับลอนดอนเปนสวรรค ท้ัง ๆ ท่ี 
อยูตํ่าติดทะเล 
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• The ambassador walked slowly up the room towards the Queen's 
throne. 

• She ran down the passage, out of the front door and down the garden. 
• We'll be going down to the country for the weekend. 

 
แตระวัง คําวา downtown มาจาก down + town downtown เหตุท่ีฝรั่งไมใช uptown เพราะสมัยกอนคน
อังกฤษใช downtown แปลวา business / entertainment area ซ่ึงวุนวายเหมือนนรก จึงตองลงไป 
คนอเมริกันแปลวา (in/to) the central of the city จึงพูดวา go downtown ไมใช go to downtown เพราะ
มี down แปลวา to อยูแลว 

2 north กับ south 
ฝรั่งก็เหมือนคนไทยใช up เมื่อขึ้นเหนือ และใช down เมื่อลองใต (เพราะแผนที่ให north อยู top) 

• I work in London, but I have to travel up to Glasgow every few weeks. 
3 'along' 
บอยครั้งที่ ฝรั่งใช ท้ัง up หรือ down ก็ได แปลวา ไปตาม (ถนน) หรือ along, further on 

• The nearest post of Ace is about half a mile up/down the road. 

C360 used to do 
1 แปลวา เคยทํา 
ฝรั่งใช used + to infinitive เมื่อพูดถึงส่ิงที่เคยทําในอดีต และไมไดทําอีกตอไปแลว 

• I used to smoke, but now I've stopped. (ไมใช I was used to smoke.) 
• That bingo hall used to be a cinema. 
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2 ใชกับส่ิงที่เคยทําในอดีตเทานัน้ 
ระวัง used to. . . ไมมี present form ไมมีการพูดวา กําลังเคย หรือ perfect form เด็ดขาด เมื่อฝรั่งพูดถึงนิสัย
ในปจจุบัน อยาคิดมาก เขาก็แคใช tense ท่ีงายที่สุด คือ simple present tense (ดูหัวขอ A002) 

• He smokes. (ไมใช He uses to smoke) 
• Her brother still collects stamps. 

3 รูปแบบคําถาม และปฏิเสธ 
ฝรั่งโดยเฉพาะคนอังกฤษใช used ขึ้นประโยคคําถามโดยไมมีกริยาชวย และใชปฏิเสธโดยไมมี do เชน 

• I used not to like opera, but now I do. (หรือ I used to not like opera. . .) 
• Used you to play football at school?  

อาจใช did มาชวย ในประโยคแบบ tag 
• You used not to like him, did you? (ไมใช . . . used you?)  

ในภาษาสมัยใหม ฝรั่งใช did ชวย 
• Did you use to play football at school? 
• I didn't use to like opera, but now I do. (ไมใช I didn't used…) 

ระวัง did ตองใชรวมกับกริยา use ชองที่ 1 ไมใชชองที่ 2 

4 ความหมายทีห่ามใช used to . . . 
used to ตรงกับภาษาไทยวา เคย หมายถึงอดีต จําไววา ฝรั่งใช used to เพื่อบอกวา ในอดีตตางจากปจจุบัน
อยางไร ถาปจจุบันยังคงเหมือนอดีต คนไทยก็ไมพูดวา เคย ฝรั่งก็ไมใช used to เชนกัน นอกจากนี้ฝรั่งใช used 
to เพื่อบอกวา เหตุการณในอดีตนั้นเกิดขึ้นกี่ครั้ง 
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• I worked very hard last month. (ไมใช I used to work very hard last 
month.) 

• I lived in Chester for three years. (ไมใช I used to line in Chester for 
three years.) 

• I went to France seven times last year. (ไมใช I used to go to France 
seven times last year. ถาคุณใช ก็อาจหมายถึง ปนี้ไมไปอีกแลว) 

5 ลําดับคํา 
คําวา used เปนคํายกเวน คลายกริยา be มีตําแหนงแบบที่เรียกวา Mid-position adverbs (ดูหัวขอ A050-
A051) ฝรั่งอาจนํา adverb มาวางหนา คือใชเหมือนกริยาแทท่ัว ๆ ไปในภาษาที่ไมเปนทางการ 

• I used always to be afraid of dogs. (ตามหลักไวยากรณ) 
• I always used to be afraid of dogs. (ภาษาที่ไมเปนทางการ) 

6 pronunciation 
ระวัง! used อานวา ยูศท ไมใช ยูดซ คือใหอานราวกับสะกดเปน uzt สวน use อานวา ยูศ ไมใช ยูดซ 
7 used + infinitive กับ be used to . . .ing 
used to do แปลวา เคยทํา ไมเหมือนกับ be used to doing something แปลวา เคยชินตอ (การทําแบบนี้) ลอง
เปรียบเทียบ: 

• I didn't use to drive a big car. (= Once I didn't drive a big car, but now 
I do.) (ไมใช I was not used to drive a big car.) 

• I wasn't used to driving a big car. (= Driving a big car was a new and 
difficult experience - I hadn't done it before.) 
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� สําหรับความแตกตางของ used to และ would, ดูหัวขอ C381.8 

C361 (be) used to 
1 แปลวา เคยชินกับ (อะไร) 
be used to something, แปลวา เคยชิน (familiar); หรือ has experienced จนไมรูสึกวาเปนของใหม 

• I've lived in Central London for six years now, so I'm used to the 
noise. 

• At the beginning I couldn't understand Londoners because I wasn't 
used to the accent. 

2 be used to doing 
ฝรั่งใช be used to doing something ไมใช be used to do something อาจใช คํานาม แทนกริยา ing ก็ได 

• I'm used to driving in London now, but it was hard at the beginning 
(ไมใช I'm used to drive in London. . .) 

• It was a long time before she was completely used to working with old 
people. 

คุณอาจคิดวา used เปน adjective ในโครงสรางนี้ก็ได, คือสามารถขยายไดดวย adverb เชน quite หรือ very 
• I'm quite used to her little ways. 

3 get used to doing something 
ฝรั่งชอบใช get, become หรือ grow + used to (. . . in") 

• You'll soon get used to living in the country. 
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• I lived in France for six years, but I never got used to shaking hands 
with people all the time. 

• Little by little, he became used to his new family. 
• It took them a long time to grow used to getting up in the middle of 

the night. 
4 pronunciation 
ระวัง! used เมื่อทําหนาที่เปน adjective คํานี้ ออกเสียงวา ยูดซท แตถาทําหนาที่เปนกริยาชองที่2 ออกเสียงเปน 
ยูดศท (ศ คือ ซ.โซส่ันเสียง รายละเอียดใหดูจากหนังสือดิกชันนารีของผม) 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับกริยา ing หลัง preposition to, ดูหัวขอ A066.2 

� สําหรับ ความแตกตางระหวาง get , become และ grow, ดูหัวขอ C104 

C362 wait 
wait ตามดวย to infinitive ได 

• I'll wait to hear from you before I do anything. 
ใชกับกรรมตรง, ฝรั่งใช wait for 

• Please wait for me here. (ไมใช Please wait me here.) 
อาจตามดวย wait for something to + infinitive ก็ได 

• We'll have to wait for the photos to be ready. (ไมใช wait that photos 
are read) 

ฝรั่งมักละ for เมื่อนําหนา time 
• I waited (for) a very long time for her answer. 

กริยาที่มีกรรม (transitive) พวก await จะดูเปนทางการ, มักใชกับกรรมที่เปนนามธรรม (abstract object) 
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• We're still awaiting instructions. 
� สําหรับความแตกตางของ wait for และ expect, ดูหัวขอ C147 

C363 want 
1 want to do something 
หลัง want, ตองตามดวย infinitive with to 

• I don't want to come back here ever again. (ไมใช I don't want come 
back . . .)  

หรือคั่นดวยกรรมกอน เปน want someone to do something หรือ to be something 
• Do you want me to make you some coffee. (ไมใช Do you want (that) I 
make you some comic? 

• I don't want that woman to come here ever again. 
• I want you to be my wife. 

2 สวนเติมเต็มของกรรม 
Want + กรรมที่มีสวนเติมเต็มหรือสวนขยาย เชน adjective, adverb หรือ past participle เพื่อบอกวา มีการ
เปลี่ยน หรือใหเกิดผลอยางไร  

• They wanted him dead. She doesn't want him back.  
• I want her out of there now. We want the job finished by Tuesday.  
• Do you want your grass cut?  

ถาสวนเติมเต็มเปนคํานาม ตองใช to be หรือ as มาคั่นกอน  
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• I want you to be my friend. หรือ I want you as my friend. (ไมใช I want 
you my friend.) 

3 want แปลวา ตองการ (need) ก็ได 
ในภาษาพูดของชาวอังกฤษ, want แปลวา need, โดยเฉพาะส่ิงของที่ตองการ การกระทําจากคน 

• That car wants a clean.  
• Your hair wants a good brush. 

ในกรณีนี้ want ตามดวยกริยา ing ได 
• This coat wants cleaning (= . . . needs to be cleaned.) 
• The grass wants cutting. 

4 ใชเพ่ือใหสุภาพ 
ฝรั่งใชถามลูกคาหรือแขก วาตองการอะไร 

• Would you like some help? (ไมใช Would you want some help?) 
� สําหรับรายละเอียดของการใช need ดูหัวขอ C254 

� สําหรับกริยาที่ตามดวย object + infinitive, ดูหัวขอ A079 

� สําหรับการใชแค to โดยละกริยาที่ตามหลัง (เชน I don't want to, thanks), ดูหัวขอ B067 

� สําหรับ want และ will, ดูหัวขอ C377.7 

C364 -ward(s) 
ผมหมายถึงคําจาํพวก backward(s), forward(s), northward(s), outward(s) ซ่ึงมักใชเปน adjective หรือ 
adverb 
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1 การใชเปน adjective 
ถาใชเปน adjective, อยาไดเติม –s เปนอันขาด 

• This country is very backward in some ways.  
• You're not allowed to make a forward pass in rugby.  
• He was last seen driving in a northward direction. 

2 การใชเปน adverb 
เมื่อใชเปน adverb, คนอังกฤษชอบเติม –s แตคนอเมริกัน ไมชอบเติม –s  

• Why are you moving backward(s) and forward(s)?  
• If we keep going upward(s) we must get to the top.  
• Let's start driving homeward(s).  

ในสํานวนพวก look forward to, bring forward, put forward, ไมมีการเติม -s ดังนั้นอยาเติมจะดีกวา  
• I look forward to hearing from you.  
• She put forward a very interesting suggestion. 

3 คําอื่น ๆ  
คนอังกฤษมีการใช towards, afterwards; สวนคนอเมริกันใช toward และ afterward + afterwards 

C365 way 
1 การละ preposition 
way แปลวา วิธีการ (method, manner) หรือเสนทาง (route, road) ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ, ฝรั่งละ 
prepositions in หรือ by ได 

• You're doing it (in) the wrong way. 
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• You don't put in the cassette that way. 
• Do it (in) any way you like. 
• Come this way. 
• We went there the usual way. 

2 โครงสราง relative 
ในภาษาพูด, โครงสราง relative ท่ีตองใช that, in which และ by which ยกเวนหลังคําวา way เขาอาจละ 
that ก็ได 

• I don't like the way (that) you talk to me. 
• The way (that) they organized the meeting was completely crazy. 
• Let's go the way (that) we went yesterday. 

3 ใช to do หรือ doing 
หลัง way ท่ีแปลวา วิธีการ (method/manner) ฝรั่งใช to do หรือไมก็ใช of . . . doing ก็ได มีคาเทากัน 

• There's no way to prove / of proving that he was stealing. 
4 ระหวาง way of กับ means of 
ฝรั่งไมใช way of something แตใช meaning of หรือ method of แทน 

• We tried all possible means of communication, but we couldn't get in 
touch with him. (ไมใช . .. ways of communication. . .) 

• The 19th century saw a revolution in methods of transport. (ไมใช . . . 
ways of transport.) 

5 ระหวาง in the way กับ on the way 
In the/my way แปลวา อยูในทางที่จะเดิน คือขวางทางอยู  



คัมภีรแหงไวยากรณ  ใชรวมกับดิกชันนารี สําหรับครู โดย ลอย ชุนพงษทอง 

 

• I can't get the car out because those boxes are in the way.  
• Please don't stand in the kitchen door-you're in my way.  

On the/my way แปลวา บนเสนทาง (during the journey หรือ coming) 
• Spring is on the way.  
• She's got five children, and another one on the way.  
• We'll have lunch on our way.  
• Close the door on your way out. 
� สําหรับ by the way, ดูหัวขอ B032.8 

C366 well 
1 well กับ good 
well แปลวา อยางดี เปน adverb ขยายกริยา หรือขยายประโยค, 
ขณะที่ good แปลวา ท่ีดี เปน adjective ขยายนาม ลองเปรียบเทียบ: 

• The car runs well. (adverb ขยาย runs) (ไมใช The car runs good.) 
• It's a well-made car. (adverb ขยาย made) 
• It's a good car. (adjective ขยาย car) 
• He teaches very well. 
• I like that teacher. He's good. (ไมใช He's well.) 
• She speaks English well. (ไมใช She speaks English good.) 
• She speaks good English. 
• Her English is good. 
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ระวัง! ฝรั่งไมพูดวา She speaks well English. (เพราะ adverb จะอยูระหวาง กรยิากับกรรมไมได ดูหัวขอ 
A050) 
2 well = in good health 
ในความหมายนี้ well เปน adjective, แปลวา in good health 

• 'How are you?' 'Quite well, thanks.' I don't feel very well. 
ระวัง! ฝรั่งใช well แทน good เมื่อพูดถึง health ลองเปรียบเทียบ:  

• When I'm in the mountains I am always well.  
• When I'm with you I'm happy. (ไมใช When I'm with you I'm well.)  

แมวา well จะเปน adjective แตหามใช well หนาคํานาม คือพูดวา She's well. ได ไมผิด แตหามพูดวา She's 
a well girt. 

� สําหรับ ill และ sick, ดูหัวขอ C197 

� สําหรับ well เปนตัวตัดคําพูด (discourse marker) เหมือน ที่คนไทยพูดวา เออ.. ดูหัวขอ B032.16, A045, A048 

� สําหรับรายละเอียดการใช well ในความหมายอื่น ๆ , หาดูไดจาก Loy’s dictionary 

C367 when และ if 
เหตุการณอนาคต ฝรั่งจะใช when เมื่อแนใจวาเกิดข้ึนแน และใช if ถาไมแนใจ ลองเปรียบเทียบ: 

• I'll see you at Christmas when we're all at Sally's place. (We are 
certain to be at Sally's place.) 

• I'll see you in August if I come to New York. (Perhaps I'll come to New 
York, perhaps not.)  

เมื่อพูดถึงเหตุการณท่ีเคยเกิดมาแลว และนาจะเกิดอีก (ในแง 'whenever'), ฝรั่งอาจใช when หรือ if ก็ได 
• When/If you heat ice it turns to water. 
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• When/If I'm in Liverpool I usually stay with my sister. 
� สําหรับ past perfect กับ when, ดูหัวขอ A011.5 

� สําหรับการพูดถึงอนาคต, ดูหัวขอ A029 

� สําหรับการใช when ใน relative clause, ดูหัวขอ A061.3 

C368 where (to) 
ฝรั่งอาจละคําวา to เมื่อมีคําวา where อยูในประโยค 

• Where are you going (to)?  
• Where does this road lead (to)?  
• Where do you want me to take these files (to)? 

แตถาเปนคําถามส้ัน ๆ ฝรั่งก็ถามวา Where to? โดยไมละ to 
• 'Could you send this of if or me?' 'Where to?' 
� สําหรับ where ใน relative clause, ดูหัวขอ A110.3 

C369 whether . . . or . . . 
คุณสามารถใช whether. . . or. . . เปน double conjunction, แปลวา มันไมสําคัญไมวาจะ … หรือไมก็ตาม 
(It doesn't matter whether . . . or . . .) 

• Whether we go by bus or train, it'll take at least six hours. 
• We'll have to pay the same for the hotel room, whether we leave today 
or stay untill the end of the week.  

ระวังเมื่อสวนหลังเปนปฏิเสธ (ไมวา ก็ตาม) ฝรั่งมีวิธีพูดไดถึง 4 แบบ ผมเคยงงวาอยางไหนถูก จริง ๆ แลว ก็ถูก
ท้ังหมด 
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• Whether you like it or not, . . .  
• Whether or not you like it, . . . 
• Whether you like it, . . .  
• Whether you don't, . . . 
� สําหรับการใช whether และ if ดูหัวขอ C370 

C370 whether และ if 
1 ใชใน indirect question 
ฝรั่งใชท้ัง whether และ if ในคําถาม yes/no question แบบ indirect 

• I'm not sure whether/if I'll hare time. 
• I asked whether/if she had any letters for me.  

หลังกริยาบางตัว, ฝรั่งนิยมใช whether มากวา if เพราะมันดูเปนทางการกวา ใหสอดคลองตามคํากริยานั้น 
• We discussed whether we should close the shop. (ดีกวา We discussed if 

. . .)  
ในรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งใช whether . . . or not เปนการถามแบบ indirect 

• Let me know whether you can come or not. (แบบนี้. . . if you can come or 
not ก็ใชได) 

• The Directors hare not decided whether they would recommend 
dividend or reinvest the profits.  

ฝรั่งใช whether เริ่มตนประโยคในการตอบคําถามก็ได (ดูหัวขอ B055) 
• Whether I'll have time I'm not sure at the moment. 
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2 หามใช If/Whether ในการทวนคําถาม  
หามใช If/Whether ในการทวนคําถาม (การทวนคําถามดูหัวขอ A131.3) 

• 'Are you happy? '`Am I happy? No!' (ไมใช '. . . If/Whether I'm happy?. 
..') 

3 เม่ือมี preposition 
เมื่อมี preposition ตองใช whether เทานั้น 

• There was a big argument about whether we should moue to a new 
house. (ไมใช ... about if we should moue...) 

• I haven't settled the question of whether I'll go back home. (ไมใช . . . 
question of if. . .) 

� สําหรับ cases when prepositions can be dropped before conjunctions, ดูหัวขอ A096. 

4 เม่ือมี to-infinitive 
เมื่อมี to-infinitive (กริยาชอง1 เด็กไทยเรียก) ตองใช whether เทานั้น หามใช if 

• They can't decide whether to get married now or wait. (ไมใช They 
can't decide if to get married. . .) 

5 ทําหนาที่เปน subject หรือ complement ใน adverbial clause 
เมื่อประโยคคําถามเปน subject หรือ complement, ฝรั่งใช whether 

• Whether we can stay with my mother is another matter. (subject) 
• The question is whether the man can be trusted. (complement)  

if ก็เปนไปไดในรูปแบบที่กันเอง 
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• The question is if the man can be trusted. 
• Whether you like it or not, I'm staying here. 

C371 which, what และ who: เปน question word 
1 ความแตกตางระหวาง which กับ what 
บางคําถาม จะใช which หรือ what ก็ได 

• Which/What is the hottest city in the world? 
• Which/What train did you come on? 
• Which/What people have influenced you most in your life?  

ฝรั่งใช Which เมื่อมีคําตอบ มีตัวเลือก ใหเห็นอยูตรงหนา (ผมเนนวา ตองเห็นอยูตรงหนาเลย) 
• Which do you prefer - electric cookers or gas? 
• We've got white or brown bread. Which will you have? (ลื่นหูกวา . . . 
What will you have?) 

• Which size do you want - small, medium or large?  
ถาไมมีตัวเลือก ใหเห็นอยูตรงหนา ผมต้ังทฤษฎีวา ถาฝรั่งรูสึกวา คําตอบเปนไดไมเกิน 10 แบบ คือพอเดามีโอกาส
ถูกบาง เขาจะใช which แตถาเดาไมไดเลย เขาจะใช what 

• What have you got in your pockets? 
• What language do they speak in Greenland? (ลื่นหูกวา Which language. . .
เพราะเดาไมไดเลย แตถาถามวา เกาะ Greenland อยูทวีปไหน ควรใชคําวา ไหน หรือ which 
เพราะคําตอบคือ ไมอเมริกาเหนือ ก็ยุโรป แมวาบางคนอาจเขาใจวา เปนสวนหนึ่งของหมูเกาะ
สุรินทรก็ตาม) 
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• What's your phone number? (ไมใช Which is your phone number? เพราะมี
เปนลานเบอร เดาไมได) 

2 การใชเปน determiner: which กับ what 
คําถามที่ข้ึนตนดวย which หรือ what + คํานาม 

• Which teacher do you like best? 
• Which color do you want - green, red, yellow or brown? 
• What colour are your baby's eyes? 
• What writers do you like? 

3 which of 
กอนคํานําหนานามอื่น เชน the, my, these หรือ pronoun, ฝรั่งจะไมใช who หรือ what แตจะใช which of 
แทน 

• Which of your teachers do you like best? (ไมใช Who/What of your 
teachers. . .) 

• Which of us is going to do the washing up? (ไมใช Who of us. . . ?) 
• Which of these coats is yours? (ไมใช What of these. . . ?) 

4 การใชแบบไมมนีาม: who, which กับ what 
เมื่อใชเปน pronoun, ถามหาวาใคร โดยไมมีคํานามตามหลัง ฝรั่งแทนคนดวย who, เสมอ ไมใช which 

• Who won - Smith or Fitzgibbon? (ไมใช Which won . . . ?) 
• Who are you going out with - Lesley or Maria?  

แตถาฝรั่งจะถามวา คนไหน เขาใช which สวนถามวาเขาทํางานตําแหนงอะไร ใช what 
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• 'Which is your husband ?' 'The one in jeans.' 
• 'So Janet's the Managing Director. What's Peter?' 'He is the 

Company Secretary.' 
ฝรั่งอาจไมใช who แตใช which แทน ในคําถามเกี่ยวกับฐานะทางสังคม เพราะหมายถึงระดับชนช้ันซ่ึงมีแค ไมก่ี
ระดับ 

• Which is more valuable to society - a politician or a nurse? 
� สําหรับความแตกตางของ who และ whom, ดูหัวขอ A099.4-6.  

� สําหรับ relative who และ which, ดูหัวขอ A110. สําหรับ relative what, ดูหัวขอ A113.  

� สําหรับการเลือกใชกริยาเอกพจน หรือพหูพจน หลัง who และ what, ดูหัวขอ B009.3 

� สําหรับไวยากรณของการใช question word, ดูหัวขอ A128 

C372 who ever, what ever 
คําวา ever ท่ีแทรกเขาไปนี้ ไมมีคําแปล แตมีความหมายแฝงวา อยากจะรูจริง ๆ  

• Who ever is that strange girl with Roger? 
• What ever are you doing? 
• How ever did you manage to start the car? I couldn't. 
• How ever many people have you invited? 
• When ever will I have time to write some letters? 
• Why ever did I marry you? 

ระหลังหลัง ฝรั่งนิยมเขียนติดกันเปน whoever, whatever เปนตน 
ระวัง! whose และ which หามใชรวมกับ ever ในแงนี ้
ในภาษาพูด, ชาวอังกฤษชอบใช on earth, the hell (US ใช in hell ) หรือ the fuck (คําหยาบ/taboo) แทน
คําวา ever 
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• Who on earth is that strange girl?  
• How on earth did you manage to start the car? 
• Why the hell did I marry you? 

เด็กฝรั่งเวลาฟงครูสอนไมรูเรื่อง ชอบบนวา 
• What the fuck is she talking about? 

ระวัง! คําบนพวกนี้ ฝรั่งใชกับประโยคคําถามสั้น ๆ เทานั้น หามอะไร ไปขยาย hell, earth, fuck อีกเปนอันขาด 
• ไมใช How long the hell is this going to talk? หรือ How the hell long. . . ? 
� สําหรับ whoever etc. ดูหัวขอ C373 

� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับ ever, ดูหัวขอ C143 

� สําหรับ hell และคําหยาบ (taboo word), ดูหัวขอ B040 

C373 whoever, whatever 
1 ความหมายและการใช 
คําวา whoever, whatever, whichever, however, whenever และ wherever ท่ีเขียนติดกันเหลานี้ มี
ความหมายในเชิงที่วา ไมวา ใคร/อะไร ก็ตาม 'it doesn't matter who/what/which', 'any person who', 
'any thing that' หรือ 'the unknown person who', 'the unknown thing that' 
คําพวกนี้เปนคําที่เรียกวา relative pronoun หรือ relative adverb (ดูหัวขอ A110) ทําหนาที่เปนประธานของ
ประโยค, และขณะเดียวกันก็เปน conjunction, เช่ือมประโยคหลักเขากับอนุประโยค (clause) ท่ีอยูทายดวย  

• Whoever comes to the door, tell them I'm out.  
• Whoever phoned just now was very polite.  
• I'm not opening the door, whoever you are.  
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• Send it to whoever pays the bills. 
• Whatever you do, I'll always love you.  
• Whatever is in that box is making a very funny noise.  
• Keep calm, whatever happens.  
• Spend the money on Whatever you like.  
• Whichever of them you marry, you'll have problems.  
• We're free all next week. You'll be welcome whichever day you come.  
• However much he eats, he never gets fat.  
• People always want more, however rich they are.  
• However you travel, it'll take you at least three days.  
• Whenever I go to London I try to see Vicky.  
• You can come whenever you like.  
• Wherever you go, you'll find Coca-Cola.  
• The people were friendly wherever we went. 

2 whoever, whichever กับ whatever: ประธานกับกรรม 
whoever, whichever และ whatever จะทําหนาที่เปนประธาน หรือเปนกรรมก็ได (ระวัง! ฝรั่งไมใชคําวา 
whomever แบบตําราเรียนเกา ๆ ในเมืองไทย)  

• Whoever directed this film, it's not much good. (ประธาน)  
• Whoever you marry, make sure he can cook. (กรรม)  
• Whatever you say, I don't think he's the right man for you. (กรรม)  

whichever และ whatever เปนคํานําหนานามได และใชนําหนากรรมเสมอ 
• Whichever room you use, make sure you clean it u p afterwards.  
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• Whatever problems you have, you can always come to me for help.  
• If you change your mind for whatever reason, just let me know. 

3 clause ที่เปนประธานและกรรม 
ประโยคที่มีคําวา whoever, whichever and whatever อาจเปนไดท้ังประธาน(หรือกรรม)ของทั้งประโยค
หลัก และยอยในเวลาเดียวกัน  

• Whoever told you that was lying  
• I'll marry whoever I like.  
• Whatever you want is fine with me.  
• Prisoners have to eat whatever they're given.  
• Whichever climber gets to the top first will get a $5,000 prize.  
• I'll take whichever tent you're not using 

4 wherever = 'every time that' 
whenever แบบวา ไมวาครั้งไหน ๆ ก็ตาม (every time that) 

• Whenever I see you If eel nervous.  
• I stay with Monica whenever I go to London. 

5 whoever . . . may 
ฝรั่งใช may ตามหลัง whoever แปลวา อะไรประมาณนั้น (ใชพูดกับช่ือ ท่ีออกเสียงไมคอยจะถูก) 

• He's written a book on the philosopher Matilda Vidmi, whoever she 
may be. 

• She's just written to me from Papata, wherever that may be. 
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6 การละกริยา 
ประโยคพวก whatever his problems may be, คําวา whatever เปนสวนเติมเต็ม (complement) ของกริยา 
be, ฝรั่งอาจละ may be ก็ได เชน 

• Whatever his problems, he has no right to behave like that. 
• A serious illness, whatever its nature, is almost always painful. 

หามใช however true เพราะฝรั่งไมใชกัน 

7 ภาษาพูด 
ในภาษาพูด, ฝรั่งใช conjunction เหลานี้ ในการตอบคําถาม 

• 'When shall we start?' 'Whenever.' (= 'Whenever you like.') 
• 'Potatoes or rice?' 'Whichever.' (= 'I don't mind.')  

or whatever แปลวา หรืออยางอื่นอีก 'or anything else' 
• Would you like some orange juice or a beer or whatever? 
• If you play football or tennis or whatever, it does take up a lot of time. 

8 whatever แปลวา 'at all' 
whatever แปลวา at all (เลยซักนิด หรือแมแตนิดเดียว) 

• Don't you have any regrets whatever? 
• I can see no point whatever in buying it.  

ในรูปแบบที่เปนทางการ, ฝรั่งที่มีการศึกษาจะใช whatsoever แทน whatever 
� สําหรับการใชในแงอื่นของ whatever และ however, หาดูไดจาก Loy’s dictionary.  

� สําหรับ who ever, what ever ดูหัวขอ C372 

� สําหรับ no matter who/what! ดูหัวขอ C262 
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C374 whose (question word) 
1 จะใชโดด ๆ หรือตามดวยคํานามก็ได 
ในคําถาม whose ซ่ึงถาตามดวยนาม ก็ทําหนาที่เปนคําที่แสดงความเปนเจาของ เหมือนคําวา my, your 

• Whose car is that outside? 
• Whose garden do you think looks the nicest? 

ใช whose เดี่ยว ๆ ก็แทนนามที่ถาม ใชเหมือนกับ mine, yours 
• Whose is that car out side? 
• 'Whose is this?' 'Mine.' 

2 preposition 
มีการใช preposition ได 2 แบบ คือ กอน whose (จะดู formal มาก) และทายประโยค (จะดู formal นอยกวา) 
ใหดูหัวขอ A095 สําหรับรายละเอียด 

• For whose benefit were all these changes made? 
• Whose side are you on? 

ในคําถามแบบสั้นที่ไมมีกริยา, ตองใช preposition กอน whose 
• 'I 'm going to buy a car.' 'With whose money?' (ไมใช 'With whose 
money with ?') 

� สําหรับ whose ในแง relative pronoun, ดูหัวขอ A112 

� สําหรับ whose and who's, ดูหัวขอ C375 
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C375 whose และ who's 
whose เปนคําแสดงความเปนเจาของ (possessive word) แปลวา ของใคร (of whom/which), ใชในการถาม 
และใชใน relative clause  
ใหระวัง อยาไปใชคําวา who's เพราะมันหมายถึง who is หรือ who has ลองเปรียบเทียบ: 

• Whose is that coat? (ไมใช Who's is that coat?) 
•  It was a decision whose importance was not realized at the time. (ไมใช . 

.. who's importunes.. .) 
• Do you know anybody who's going to France in the next few days? (ไมใช 

. . . anybody 'whose going. . .) 
• I've got a cousin who's never been to London. (ไมใช . . . whose nor or 

been . . .) 
ระวัง การออกเสียงเหมือนกัน แตความหมายไมเหมือนกันของ its และ it's ซ่ึงขอสอบ TOEFL ชอบจับผิด :ดู
หัวขอ C206 

C376 why และ why not 
1 ใชตอบ 
ท้ัง Why not? และ Why? ตางแปลวา ทําไมละ?, แต Why not? ใชโตประโยคที่มีคําวา not สวน Why? ใช
ตอบประโยคที่ ไมมีคําวา not ลองเปรียบเทียบ: 

• 'They've decided to move to Devon.' 'Why?' 
• 'I can't manage tomorrow evening' 'Why not?' (ลื่นหูกวา Why?) 
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นอกจากนี้ Why not? แปลวา เห็นดวยอยางยิ่ง 
• 'Let's eat out this evening' 'Yes, why not?' 

2 why should . . . 
why someone should/would แปลวา แปลกใจ (surprise) 

• I wonder why she should want to go out with me. (US . . . why she 
would . . .) 

why someone should/would แปลวา แปลกใจนี้ หมายถึง ไมพอใจ หรือปฏิเสธก็ได  
• I don't see why we should have to pay for your mistake.  
• 'Give me a cigarette.' 'Why should I ?' 
� สําหรับโครงสรางแบบเดียวกันน้ีของ how, ดูหัวขอ A132.2 

3 ใชกับ infinitive (กริยาชอง1) 
why ตามดวย infinitive without to โครงสรางนี้ แปลวา ไมจําเปน หรือ ไมมีความหมาย 

• Why argue with him? He'll never change his mind. (ไมใช Why arguing. . . 
? และก็ไมใช Why to argue. . . ?) 

• Why pay more at other shops? We have the best value. 
why not + infinitive without to ใชเพ่ือ แนะนํา 

• 'Sandy's in a bad mood.' 'Why not give her some flowers?' (ไมใช Why 
not giving. . . ? )  

หรืออาจใช why don't. . . ? ก็ได 
• Why don't you give her some flowers? 
• Why don't we go and see Julie? 
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C377 will 
หลายรอยปกอน คําวา will เปนคําเดียวกันคําวา want แปลวา ตองการ ตอมาจึงแปลวา จะ อยางในปจจุบัน ดังนั้น
คํานี้ จึงแฝงความหมายวา want (ตองการ) อยูดวยเสมอ 

1 รูปแบบ 
will เปนกริยาชวย (ดูหัวขอ A027.5) ไมตองเติมมักใชกับ บุคคลที่สามเอกพจน; ใชประโยคคําถามและปฏิเสธ 
ไมจําเปนตองมี do; หลัง will ตองตามดวย infinitive without to (กริยาชอง 1) เสมอ 

• Will the train be on time?  
I will คนอังกฤษชอบยอเปน I’ll สวนคนอเมริกันชอบยอเปน I won't  

• Do you think it'll rain? It won't rain.  
would เปนกริยาชองที่ 2 และเปนคําสุภาพ (less definitive form) ของ will รายละเอียด, ดูหัวขอ C381 

2 future auxiliary 
ใช will เปนกริยาชวย เมื่อคาดการณเกี่ยวกับอนาคต สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ A014 

• I will be happy when this is finished. 
• This time tomorrow I'll be sitting in the sun. 
• He will have finished the whole job by this evening 
� สําหรับการใชงาน shall ในแงกริยาชวยแบบเดยีวกันน้ี, ดูหัวขอ A014 

3 ความแนนอน (certainty) 
ฝรั่งใช will แฝงถึง ความมั่นใจ หรือแนนอน วาตองเกิด 

• As I'm sure you will understand, we cannot wait any longer for our 
order. 
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• Don't phone them now- they'll be haying dinner. 
• 'There's somebody coming up the stairs.' 'That'll be Mary.' 

ชาวอังกฤษใช will have + past participle (ชอง 3 ) แฝงถึง ความมั่นใจวา ไดเกิดข้ึนแลว 
• Dear Sir, You will recently have received a form . . . 
• I wonder why we haven't heard from him - do you think he won't have 
got our letter yet? 

• We can't go and see them now- they'll have gone to bed. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการใชf will และกริยาที่เกี่ยวกับความม่ันใจ และความนาจะเปน, ดูหัวขอ A028 

� สําหรับการใชกริยาชวยกับ perfect infinitive (เชน won't, have got ), ดหูัวขอ A073.3 

4 willingness กับ decision 
ฝรั่งใช will เพื่อบอกถึงความจริงใจ ท่ีทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งให 

• 'Can somebody help me?' 'I will.' 'There's the doorbell.' 'I'll go.'  
ฝรั่งใช will เพื่อใหน้ําเสียงของเขาดูหนักแน หรือใหสัญญา 

• I really will stop smoking I'll definitely pay you back next week. 
• I'll kill her for this. 

ฝรั่งใช will not หรือ won't เมื่อเขา ไมตองการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือปฏิเสธ (refusal) 
• She won't open the door.  
• 'Give me a kiss.' 'No, I won't.' 
• The car won't start. (หมายถึง มันไมยอมติดเอาเสียเลย เหมือนแกลงเรา) 

ถาเห็นฝรั่งใช would not อาจจะงง เพราะสงสัยวาทําไมมีอนาคตในอดีต อยางงง เขาหมายถึง ไมยอม ในอดีต 
(เปน past refusal) ไมไดแปลวา จะไม  



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

• She wouldn't open the door yesterday.  
• The car wouldn't start this morning. 

5 การ request, order และ offer 
ฝรั่งใช will you เพื่อถามวา อยากจะทําอะไร หรืออยากใหทําอะไร 

• Will you send me the bill, please?  
• Come this way, will you? 
• Will you be quiet! 

ฝรั่งที่มีการศึกษาใช would you is เพราะมันใหเสียงนุมนวลกวา (softer), สุภาพกวา 
• Would you send me the bill, please?  
• Come this way, would you? 

will มักใชในประโยคบอกเลา ท่ีเปนการคําส่ัง ตอพนักงานทั้งหมด (impersonal) ในแบบเดียวกับทหาร 
(military-type order) 

• All staff will submit weekly progress reports. 
ฝรั่งใช Will you . . . ? ใชถามความตองการ 

• Will you have some more potatoes? What will you drink? 
ฝรั่งใช Won't you . . . ? ถามความตองการ ในแงคะยั้นคะยอ แปลวา เอาเถอะนา 

• Won't you have some more wine? 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับการขอสิ่งหน่ึงสิ่งใด (request), ดูหัวขอ B042 

6 habit และ characteristic 
ใช will แปลวา จะตอง แน ๆ เลย คือเปนพฤติกรรม (habit) หรือ อุปนิสัย (characteristic, typical 
behaviour) 

• She'll sit talking to her self for hours. 
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• When you look at clouds they will often remind you of animals. 
• If something breaks down and you kick it, it will often start working 

again. 
• Sulphuric acid will dissolve most metals. 

ถาฝรั่งเนนเสียง will เขาหมายถึง เขากําลังวิจารณพฤติกรรมของที่พูดถึงนั้นอยู 
• She WILL fall in love with the wrong people. 
• Well, if you WILL keep telling people what you think of them . . .  

ในความหมายนี้ กับเหตุการณในอดีต คุณใช would ไดเลย สําหรับรายละเอียดดูหัวขอ C381.7 
• On Saturdays, when I was a child, we WOULD all get up early and go 

fishing. 
• He was a nice boy, but he WOULD talk about himself all the time. 

7 Will กับ want 
will และ want มีความหมายเดียวกันเมื่อหลายรอบปกอน และในปจจุบันก็ยังใช แปลวา wish ได, ตางกัน
เล็กนอย ลองเปรียบเทียบ:  

• Will you open the window? (คุณจะเปดหนาตางไดไหม เพราะชาวบานเขารอน) 
• Do you want to open the window? (คุณอยากเปดหนาตางไหม คือคุณรอนหรือเปลา) 
• She won't tell anybody. (เธอไมใชผูหญิงปกติ เพราะเธอจะรูดซิบปาก ไมบอกใครแน) 
• She doesn't want to tell anybody. (= She prefers not to . . .)  

ระวัง! หามใช will กับกรรมตรง เพราะมันไมใชกริยาแท 
•  Do you want/ Would you like an aspirin? (ไมใช Will you an aspirin?) 
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C378 wish 
1 wish to do แปลวา ตองการ (want to do) 
คุณสามารถใช wish +to infinitive (กริยาชอง1) (ไมใช wish doing) เมื่อหมายถึง want แตจะดูเปนทางการ 
และดูมีการศึกษากวา ระวัง! อยาใชรูป progressive form (wishing) 

• I wish to see the manager, please. (ไมใช I'm wishing to see...) 
• If you wish to reserve a table, please telephone after five o'clock. 

An object + infinitive structure 
• We do not wish our names to appear in the report. 
• Do you wish me to serve drinks on the terrace, madam? (=Do you want 

..) 
ระวังฝรั่งไมใช wish + กรรมตรง 

• I want/would like (to make) an appointment with the manager. (ไมใช I 
wish an appointment with the manager.) 

2 l wish you... 
wish มีกรรม 2ตัวได คืออวยพรใหใคร(กรรมรอง) และอวยพรวาอะไร(กรรมตรง) 

• I wish you a Merry Christmas. 
• We all wish you a speedy recovery. 
• Here's wishing you all the best in your new job. 
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3 wish + that-clause 
คําอวยพรที่ยาวเปนประโยค (ไมไดมีแคกรรม) ฝรั่งใช wish + that-clause (มักละ that ในภาษาพูด) และสวนที่
เปนการ refer ถึงส่ิงที่ ไมจริง(unreal), เปนไปไมได(impossible) หรือไมนาจะเปนไปได(unlikely) Tense 
ท่ีใช ตองใชเสมือนประโยค if clause 

• I wish (that) I was better looking.  Don't you wish (that) you could fly? 
• We all wish (that) the snow would stay forever. 

ระวัง ฝรั่งไมใช Wish + that-clause กับส่ิงที่ไมเหลือบากกวาแรง คือไมใชกับของที่ไมยาก เขาใช hope แทน
(ดูหัวขอ C185) 

• I hope you pass your exams. (ถาพูดวา I wish you would pass your exams. 
แสดงวาทาทางจะไมรอด) 

• I hope you feel better tomorrow. (ไมใช I wish you felt bettor 
tomorrow.) 

4 wish + that-clause: tense 
ใน that- clause หลัง wish, ฝรั่งใช past tense ในความหมายอนาคตหรือปจจุบันก็ได ผมใหขอสังเกตวา เขา
ใช tense เดียวกับประโยค It would be nice if... ' (ดูหัวขอ C191)  

• I wish I spoke French. (=It would be nice if I spoke French. ดูมีการศึกษา
กวา) 

• I wish I had a yacht. 
• I wish tomorrow was Sunday. 
• All the staff wish you weren't leaving so soon. 
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• Do you ever wish you lived somewhere else? 
เวลาฝรั่งเนน เขานิยมใช were แทน was 

• I wish that I were better looking. (เนนวาถาเปน) 
สําหรับความปรารถนาในอดีต ฝรั่งใช past perfect tense 

• I wish you hadn't said that. (= It would be nice if you hadn't said 
that.) 

• Now she wishes she had gone to university. 
ในภาษาพูด ฝรั่งอาจใช เชน I wish you'd have seen it sometimes occur. (จริงใชแค you had seen ก็พอ) 
โครงสราง if ลักษณะนี้, ดูหัวขอ C192.9 
wish... would 
ใน that-clause ฝรั่ง would บอยรองจาก wish โดยสวนมากแลวใชเพราะ would ใหน้ําเสียงที่สุภาพ 
(softened) ของคําวา will, และใชแตงประโยคเพื่อใชกริยาเชิงออม ฝรั่งชอบพูดตรง ๆ แตใชประโยคเชิงออม 
เพื่อใหดูสุภาพ (ดูหัวขอ C381.2) 

• Everybody wishes you would go home. (= Why won't you go home?) 
• I wish you would stop smoking. (= Why won't you stop smoking?)  

Wish... would แปลวา อยากให… เสียที เพราะ ความเศรา (regret), ความไมพอใจ (dissatisfaction), ความ
นารําคาน (impatience) หรือ ความขุนใจ (irritation) เพราะใครบางคนไมทําอะไรใหสักที หรือไมหยุดทําเสียที 
คือเบื่อท่ีจะรอ 

• I wish she would be quiet. 
• I wish you wouldn't keep making that stupid noise. 
• I wish the postman would come soon. 
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เวลาฝรั่งอยากจะใหอะไรเกิดข้ึนจริง ๆ เขาจะใช Wish... would เชนกัน เชน อยากใหฝนหยุดตกจริง ๆ (เพราะ
มันตกอยูไดตั้งนาน) 

• I wish it would stop raining. (It will keep on raining!) 
• Don't you wish that this moment would last forever? 

Wish... would เปนคําส่ัง (order) หรือบอกความผิด (critical request) ใหลองเปรียบเทียบ: 
• I wish you wouldn't drive so fast. (=Please don't drive so fast.) 
• I wish you didn't drive so fast. (=I'm sorry you drive so fast.) 
• I wish you wouldn't work on Sundays. (=Why don't you stop?) 
• I wish you didn't work on Sundays. (=It's a pity. นาสงสารจัง) 

6 ประโยคที่หามใช would 
ถาไมไดพูดถึงมนุษย คือเก่ียวกับความตั้งใจหรือเต็มใจ (willingness, unwillingness) การรบเรา (insistence) 
หรือการปฏิเสธ (refusal), หามใช wish... would เปนอันขาด เพราะ 

• I wish today was Saturday. (ไมใช I wish today would be Saturday- เพราะ
มันไมเก่ียวกับจิตใจคน และพระเจาก็ไมไดส่ังใหวันนี้ไมใชวันเสาร) 

• I wish I could manage to give up smoking. (ไมใช I wish I would give up 
smoking- มันจะตลกเพราะ มันไมจาํเปนตองสุภาพตอตนเอง) 

• I hope she doesn't have an accident. (ไมใช I wish she wouldn't have an 
accident- เพราะมนัไมเก่ียวอะไรกับความต้ังใจ) 

• I hope there's a strike tomorrow. (ไมใช I wish there would be a strike 
tomorrow - We can't say that 'there' is willing to strike.) 
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� รายละเอียดเก่ียวกับ hope, ดูหัวขอ C185 
� รายละเอียดเก่ียวกับ if only, ดูหัวขอ C196 
� สําหรับกรณีอื่น ๆ ท่ีฝร่ังใช past tense กับเหตุการณในปจจบุันหรืออนาคต, ดูหัวขอ A032 

C379 with 
1 trembling with rage, blue with cold 
ฝรั่งใชคําวา with เปนตัวเช่ือมแสดง อารมณ(emotion) ความรูสึก(sensation) 

• My father was trembling with rage. 
• Annie was jumping up and down with excitement. 
• When I found her she was blue with cold. 
• white with ferriage 
• red with anger/embarrassment  
• green with envy 
• shivering with cold 

2 angry with 
ใหสังเกตวา ฝรั่งชอบใช with หลัง adjective แปลวา กับ หรือตอ เพ่ือบอก ความรูสึก (feeling) ท่ีมีตอคนอ่ืน 
(towards others) 

• I'm cross with you. 
• You're very patient with me. 
• angry with  
• furious with  
• pleased with  
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• upset with 
ระวังไวขอเดียวคือ ฝรั่งไมใช with กับคําพวก nice, polite, rude, good เขาใช to แทน 

• She was very nice to me. (ไมใช.. . nice with me.) 
3 with แปลวา ตอ (against) 
คําวาที่เกี่ยวกับการตอสู เชน fight, struggle, quarrel, argue, play ฝรั่งอาจใชงาย ๆ วา with แทนการใช 
against เพราะข้ีเกียจพูด 

• Don't fight with him - he's bigger than you are. 
• Will you play chess with me? 

4 การไปดวยกัน(accompanying) สถานการณ(circumstance) และเหตุผล 
(reason) 
ฝรั่งใช with กับคําที่มีความหมายวาไปดวยกัน(accompanying) สถานการณ(circumstance) และเหตุผล 
(reason)  

• The runners started the race with a light following wind. 
with แปลวา อยางเชน (like) หรือ มี (there is/was) 

• With all this work to do, I won't have time to go out. 
• With three people away ill, we'll have to close the shop. 
• With friends like you, who needs enemies? 

คําวา without ก็ใชเชนเดียวกัน 
• The meeting finished without a single disagreement. 
• Without Sue and lake, we're going to have trouble finishing the repairs. 



 ฺBible of Grammar  Use with Dictionary for Teachers by Loy Chunpongtong 

5 with แปลวา ที่มี  
with แปลวา ท่ีมี (have) 

• There are so many people around with no homes. (=... who have no 
homes.) 

• We need a computer with a huge memory. 
• They've bought a house with a big garden. 
• He didn't just look like a fish: he looked like a fish with a headache. 

6 clothing, voice, transportation 
ฝรั่งใชคําวา in แทน with ในกรณีท่ีพูดถึง เครื่องแตงกาย เสียง และยานพาหนะ 

• Who's the man in the funny hat? 
• Could you go and give this paper to the woman in glasses? 
• We say in a... voice, ไมใช with a... voice. 
• Why are you talking in such a loud voice? 

ฝรั่งใช by car, by train (ไมใช with the car), และใช write in pencil/ink 
� การใชรวมกับคํากริยาอื่น ๆ , ใหดูจากดิกชันนารีของผม 
� สําหรับความแตกตางระหวาง by และ with, ดูหัวขอ C092 
� สําหรับการละ pronoun ใน expression เชน a cake with cream on (it), ดูหัวขอ B062.13 

C380 worth 
1 worth a few dollars มีคา 2-3เหรียญ 
worth ตามไดดวย noun phrase ท่ีบอกคาของส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
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• That piano must be worth a few pounds. 
• I don't think their pizzas are worth the money. 
• 'Shall I talk to Rob?' It's not worth the trouble.' 

ในคําถามที่เกี่ยวกับมูลคาของสิ่งของ (value of something), ฝรั่งถามดวย what หรือ how much 
• What/How much is that painting worth? 

2 five pounds worth of... 
แบบนี้คนไทยจะไมคุนเพราะไมมีในภาษาไทย แตฝรั่งที่มีการศึกษาชอบใช คุณตองฟงใหออก 

• Could I have five pounds worth of petrol, please? 
• They've ordered a million dollars worth of computer software. 
� สําหรับการใชคําท่ีเก่ียวกับการวัดคา, ดูหัวขอ A108.7 

3 It's worth talking to Joe 
ชาวอังกฤษ เมื่อพูดถึง value ของ activity, ฝรั่งใชรูปกริยา -ing กับคําวา worth โดยฝรั่งไมใช -ing clause 
เปนประธาน เขาใช preparatory it เปนประธานเริ่มตน 

• It's worth talking to Joe. (ไมใช Talking to Joe is worth.) 
• It isn't worth repairing the car. (ไมใช Repairing the car isn't worth.) 
• Is it worth visiting New York? 

หรือใชสรรพนาม it แทนส่ิงที่กลาวถึงก็ได 
• 'Shall we take the car?' 'No, it's not worth it.' 

4 be not worth talking to 
เมื่อเปนรูปปฏิเสธก็แคเติม not และใชรูปกริยา –ing เหมือนเดิม 
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• The car isn't worth repairing. (ไมใช The car isn't worth repairing it. และ
ไมใช The car isn't worth to be repaired.) 

• Is Pattaya worth visiting? 
แตถากรรมเปนตัวเดียวกับประธาน ตองเติม preposition ใหดวย 

• She's not worth getting angry with. 
� สําหรับโครงสรางแบบเดียวกันน้ีที่ประธานเปนกรรม เชน She's easy to amuse. ดูหัวขอ A080.4 

5 worthwhile 
ฝรั่งมักใช worthwhile (หรือเขียนแยกเปน worth while) แทน worth, แปลวา 'worth spending time' 

• Is it worthwhile visiting Pattaya?  
หลัง worthwhile อาจใช to infinitive ก็ได 

• We thought it might be worthwhile to compare this year's accounts 
with last year's. 

สํานวนที่วา worth somebody's while คุมคากับที่คนนั้นเสียเวลาให 
• Would you like to do some gardening for me? I'll make it worth your 

while. (=... I'll pay you enough.) 
6 well worth 
ถาคุมมาก ฝรั่งจะบอกวา well worth ไมใช very worth 

• Pattaya's well worth visiting. 
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C381 would 
1 กริยาชองที่ 2 ของ will 
would, เปนกริยา past form ของ will, ทําหนาที่เปนกริยาชวย (ดูหัวขอ A027-A028) ดังนั้นคําถามและ
คําตอบ ไมตองใช do มาชวยอีก หลัง would ตองใชกริยาชอง 1 เสมอ 

• Would your daughter like to play with my little girl? 
รูปยอคือ 'd, wouldn't 

• I'd like some advice, please. 
• I wish she wouldn't take things so seriously. 

2 ระหวาง would กับ will 
would ใชเหมือน will, ในแงท่ีเปน past ของ will ใน indirect speech, และใชเปนรูปสุภาพของ will 
3 indirect speech 
ใน indirect speech, คุณตองเปลี่ยน will เปน would รายละเอียดดูไดจาก A137 

• Direct speech: Tomorrow will be fine. 
• Indirect speech: The forecast said the next day would be fine. 

ถาของเดิมเปน would อยูแลว ก็ไมตองเปนรูปอ่ืนอีก (ดูหัวขอ A138) 
• Direct speech: Would you like some help? 
• Indirect speech: She asked if I would like some help. 

4 future in the past 
would ใชกับ 'future in the past' แปลวา อนาคตที่มองจากอดีต คือยังไมไดเกิดข้ึนในเวลาที่พูด  
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� รายละเอียดดูหัวขอ A019 
• In Berlin, he first met the woman whom he would one day marry. 
• There was a chance that my letter would arrive in time. 

5 ใชเพ่ือใหดูสุภาพ 
would ใชแทน will เพื่อใหดูสุภาพ 

• Would you open the window, please? 
• If you would come this way. 
• Would you like tea, or would you prefer coffee? 
• I'd like to speak to John for a moment, please. 
• Would you mind standing up for a moment? 

6 ใชกับส่ิงที่เต็มใจทําในอดีต 
would ใชกับส่ิงที่เต็มใจหลาย ๆ ครั้งในอดีต หามใชกับส่ิงที่เต็มใจทําแคครั้งเดียว ใหลองเปรียบเทียบ: 

• She would vacuum dust and iron, but she didn't like doing windows. 
• She agreed to come and see me. (ไมใช She would come and see me.) 

แต would not ใชกับความไมเต็มใจทาํ แมจะเกิดเพียงครั้งเดียวในอดีตก็ได 
• I asked him very politely, but he wouldn't tell me. 
• The car wouldn't start again this morning. 
� รูปปฏิเสธในเหตุการณปจจุบันใช will not, ดูรายละเอียดท่ีหัวขอ A015 

7 past habits 
would ในความหมายที่เปนอดีตของ will (ดูหัวขอ C377.6) ใชพูดเรื่องพฤติกรรมทั่ว ๆ ไป ในอดีต 

• When she was old, she would sit in the corner talking to herself for 
hours. 
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• Sometimes he would bring me little presents without saying why. 
• On Sundays when I was a child we would all get up early and go fishing. 

ฝรั่งจะ stress คําวา would เมื่อเขาวิจารณคนอ่ืน 
• He was a nice boy, but he WOULD talk about himself all the time. 

เมื่อฝรั่ง stress would แสดงวาเขากําลังจะตําหนิคุณ (หมายถึง that's typical of you) 
• You WOULD tell Mary about the party. l didn't want to invite her. (เธอ
ไปเชิญ ยัยนี่มาทําไม) 

8 ระหวาง would กับ used to 
ท้ัง would และ used to (ดูหัวขอ C360) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําซํ้าในอดีต, แตถาใชกับอดีต ฝรั่งใช
แต used to เทานั้น ลองเทานั้น: 

• When we were children we would/used to go skating every winter.  
• I used to have an old Rolls-Royce. (ไมใช I would have an old Rolls Royce.) 

9 conditional auxiliary 
กริยาผสม would/should (ดูหัวขอ C312) ใชเปนกริยาชวยกับเหตุการณท่ีไมจริง หรือประโยคที่มี if  

• I should/would tell you if I knew. 
• It would have been nice if he'd thanked you. 
� สําหรับ would หลัง wish, ดูหัวขอ C378.5 
� สําหรับ would หลัง if only, ดูหัวขอ C196 
� สําหรับ will, ดูหัวขอ C360 
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C382 yes กับ no 
1 การตอบคําถามแบบปฏิเสธ 
ภาษาไทย คําวา ใช แปลวา ถูกตอง เห็นดวย แตในภาษาอังกฤษ, yes ไมไดแปลวา right (ถูกตอง) และไมได
แปลวา เห็นดวย (agree) กับผูพูด  
yes แปลวา ใช อาจจะไมถูกตอง หรือไมเห็นดวยก็ได ใหดูตัวอยางตอไปนี้จะเขาใจ มีหลักวา จะตอบ no ไดก็
ตอเมื่อ มี not อยูในประโยคที่ตามมาเทานัน้ 

• 'Aren't you going out?' No, I'm not. แปลวา ไม ฉันไมไป (ไมใช Yes, I'm not.) 
• I have no idea what's happening.' 'No, I haven't either.' (ไมใช Yes, I 

haven't too.) 
• 'Haven't you got a raincoat?' 'Yes, l have.' (ไมใช No, I have.) 

สมัยผมอยูเมืองนอกใหม ๆ แมวาจะเขาหลักการแตก็มักใชผิดประจํา เทคนิคที่ใช คือถาเห็นดวย แทนที่จะตอบ 
yes ผมก็ตอบวา right (เห็นดวย) แทน เปนไดท้ัง yes และ no เพราะถาเห็นดวยเชิงบอกเลาก็เปน yes และ
ขณะเดียวกัน ถาเปนการเห็นดวยเชิงปฏิเสธก็เปน no ได  

• "The phone isn't working.' 'Right’ 
หรือ ใหละ yes no ไวก็ได 

• "The phone isn't working.' '(Yes,) it is.' (ไมใช "The phone is not working. 
' 'Yes. ') 

• It's raining.' '(No,) it is not. 
� สําหรับรายละเอียดเกีย่วกับคําถามเชิงปฏิเสธ, ดูหัวขอ A141 
� สําหรับ yes และ no ในคําถามแบบ Do/Would you mind... ?, ดูหัวขอ C243 
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