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ค าน า 
 

   เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้คือ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (รหัสวิชา 000116) 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ท่ี เน้นให้ผู้เ รียน ได้ ศึกษาเก่ียวกับหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและฝึกทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ การอ่านข้อความ
ภาษาอังกฤษท่ีมีความสอดคล้องกับเอกสารท่ีใช้สอนและมีความสอดคล้องกับพื้น
ฐานความรู้เดิมของผู้เรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นการอ่านเชิง
วิเคราะห์โครงสร้างทางหลักภาษาอังกฤษและการอ่านเร่ืองสั้นเพื่อความเข้าใจ 
  ดังนั้น รายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นนั้นผู้เรียนระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ทุก
สาขาวิชาจะต้องได้ศึกษาพร้อมกันในภาคเรียนท่ี 1 ทุกปีการศึกษา จึงท าให้ผู้สอนได้
รวบรวมเรียงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
ส าหรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  
 Chapter 1 Introduction about English Language 
 Chapter 2 Parts of Speeches in English Language 
 Chapter 3 Nouns 
 Chapter 4 Pronouns 
 Chapter 5 Verbs 
 Chapter 6 Adverbs 
 Chapter 7 Adjectives 
 Chapter 8 Prepositions 
 Chapter 9 Conjunctions 
 Chapter 10 Interjections  
 Chapter 11 Articles 
 Chapter 12 Tenses 
 Chapter 13 Reading Practices 
  จากเนื้อหาสาระท่ีปรากฏให้เห็นแล้วดูเหมือนจะมากแต่การบรรยายนั้น ผู้สอน
จะไม่บรรยายทุกตัวอักษรจะเน้นใจความส าคัญแล้วมอบหมายใบงานท าในห้องเรียน
ไปพร้อมกับการท าความเข้าใจในบทเรียน นอกนั้นจะให้ผู้เรียนไปศึกษาสืบค้น
เพิ่มเติมซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมในบทเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับ
ผู้เรียนและแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบฝึกหัดท้ายสาระการเรียนรู้เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจผู้เรียน 
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  ฉะนั้น เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เล่มนี้ ผู้สอน
ได้รวบรวมและเรียบเรียบข้ึนจากเอกสารทางวิชาการและอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นข้อเขียน
ของนักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได้จัดพิมพ์ต าราวิชาการซึ่งเป็นหนังสือวิชาการรายวิชา ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นอยู่แล้วส่วนหนึ่งท่ีผู้สอนได้มีส่วนในการเขียนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
ผู้สอนก็แนะน าให้ผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอันเป็นต าราวิชาด้านหลักภาษาอังกฤษ 
หรือ หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ัวไป เพื่อน ามาประกอบการศึกษาในรายวิชานี้
และเกิดความเข้าใจในหัวข้อท่ีก าหนดไว้เป็นขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีผู้สอนได้ท าเป็น
รายละเอียดในเอกสาร มคอ. 3 แล้ว 
  สุดท้าย ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาอังกฤษตามเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และอาจจะมีเนื้อหาสาระบางส่วนไม่สมบูรณ์เชิงการอธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ ผู้รวบรวมเรียบเรียงน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาวิชาการทุกประการ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ 

-พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐   ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

******* 
 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 
คณะ/ภาควิชา   คณะพุทธศาสตร๑  คณะครุศาสตร๑  คณะมนุษยศาสตร๑  คณะสังคมศาสตร๑ 
 

 
หมวดท่ี ๑ 

ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา  
      ๐๐๐   ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 
                         (Basic  English) 
๒. จ านวนหนํวยกิต   
     ๒ หนํวยกิต (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๔. อาจารย๑ผู๎รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย๑ผู๎สอน 
     ผศ.ดร.สุรพงษ๑  คงสัตย๑ 
น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ปว.ค.(วิชาชรพครู),พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 
อนุปรญิญาการสอนภาษาอังกฤษ(Diploma in teaching English), M.A.(Linguistics), 
Ph.D.(Cultural Sciences) 
๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน (Pre-requisite) (ถ๎ามี) 
                         -ไมํมี- 
๗. รายวิชาที่ต๎องเรียนพร๎อมกัน (Co-requisites) (ถ๎ามี) 
                         -ไมํมี- 
๘. สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลําสดุ 
     พ.ศ.๒๕๕๗ 
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หมวดท่ี ๒ 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุํงหมายของรายวิชา 
     นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกบักฎเกณฑ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช๎ค าน าหน๎านาม 
(Article)  การใช๎กาล (Tense) การสร๎างประโยค (Sentence) การใช๎บุรพบท (Preposition) สันธาน 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต๎นในการฟงั พูด อํานและเขียนในลักษณะทีส่ัมพันธ๑กัน เน๎นด๎านการอํานและ
ความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรปูประโยคและค าศัพท๑ตําง ๆ 
๒. วัตถุประสงค๑ในการพฒันา/ปรับปรงุรายวิชา 
     เพื่อพฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของรายวิชาให๎ชัดเจนและสอดคลอ๎งกบัจุดมุํงหมายของรายวิชา สามารถ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมปีระสทิธิภาพ ท าให๎นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจกฎเกณฑ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการใช๎ค าน าหน๎านาม (Article)  การใช๎กาล (Tense) การสร๎างประโยค (Sentence) การใช๎บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต๎นในการฟัง พูด อํานและเขียนในลกัษณะที่สมัพันธ๑
กัน เน๎นด๎านการอํานและความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรปูประโยคและค าศัพท๑ตําง ๆ  และเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุหลักสูตรให๎เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 
หมวดท่ี ๓ 

ลักษณะและการด าเนินการ 
 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
    ศึกษากฎเกณฑ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช๎ค าน าหน๎านาม (Article)  การใช๎กาล (Tense) การ
สร๎างประโยค (Sentence) การใช๎บรุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต๎นในการ
ฟัง พูด อํานและเขียนในลักษณะทีส่ัมพันธ๑กัน เน๎นด๎านการอํานและความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรปูประโยค
และค าศัพท๑ตําง ๆ  
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช๎ตํอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด๎วย
ตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ช่ัวโมงตํอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ต๎องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไมํมีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด๎วย
ตนเอง ๔ ช่ัวโมง
ตํอสัปดาห๑   

๓. จ านวนช่ัวโมงตํอสปัดาห๑ที่อาจารย๑ให๎ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกํนิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย๑ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให๎ค าปรกึษาผํานเว็บไซต๑คณะ หรือ สํวนงาน 
     - อาจารย๑จัดเวลาให๎ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุํมตามความต๎องการ ๑ ช่ัวโมงตํอสัปดาห๑  
(เฉพาะรายที่ต๎องการ) 
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หมวดท่ี ๔ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต๎องพัฒนา 
          พัฒนาผูเ๎รียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให๎สามารถด าเนินชีวิตรํวมกับผูอ๎ื่นในสังคมอยํางราบรื่น และ
เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวม โดยผูส๎อนต๎องพยายามช้ีใหเ๎ห็นคุณธรรมและจริยธรรมทีส่อดแทรกอยูํในเนือ้หาวิชา 
เพื่อให๎นสิิตสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู๎ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิลักสูตร ดังนี ้
           (๑)  ตระหนักในคุณคําและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย๑สจุริต  
           (๒) ความมีวินัย ตรงตํอเวลา มีความรบัผิดชอบตํอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งและล าดับ
ความส าคัญ 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผูอ๎ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย๑ 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข๎อบงัคับตําง ๆ ขององค๑กรและสังคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร๎อมยกตัวอยํางประกอบ 
          - มอบหมายงานให๎นิสิตไปศึกษากฎเกณฑ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช๎ค าน าหน๎านาม 
(Article)  การใช๎กาล (Tense) การสร๎างประโยค (Sentence) การใช๎บุรพบท (Preposition) สันธาน 
(Conjunction) แล๎วน ามาเสนอในช้ันเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางนสิิตด๎วยกัน และอาจารย๑ผู๎สอน 
          - ให๎นิสิตฝึกทกัษะเบื้องต๎นในการฟัง พูด อํานและเขียนในลักษณะที่สมัพันธ๑กัน เน๎นด๎านการอํานและ
ความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรปูประโยคและค าศัพท๑ตําง ๆ พร๎อมทัง้ช้ีให๎เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏ
ในวรรณกรรม 
          - เน๎นนิสิตเป็นศูนย๑กลางการเรียน โดยให๎มสีํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในช้ันเรียน 
          -กระตุ๎น ชักจูงให๎นสิิตเข๎าเรียนสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล๎าหาญในการแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข๎าเรียน การให๎ความรวํมมือในช้ันเรียน และสํงงานมอบหมายให๎ตรง
เวลา 
          - ประเมินผลกํอนเข๎าสูํบทเรียนเพื่อทราบพื้นฐานความรู๎เกี่ยวกับเนือ้หาวิชา 
          - ประเมินผลระหวํางภาคเรียน เพือ่ทดสอบผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค๑การเรียน 
          - ประเมินผลด๎วยการใช๎แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          -ประเมินวัตถุประสงค๑การเรียนโดยใช๎ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในภาพรวม 
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๒. ความรู๎  

     ๒.๑ ความรู๎ที่ต๎องได๎รบั  
          ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกบักฎเกณฑ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษเบือ้งต๎น ประกอบด๎วย 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ค าน าหน๎านาม (Article)  การใช๎กาล (Tense) การสร๎างประโยค 
(Sentence) การใช๎บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction)  
มีความสามารถใช๎ทักษะเบือ้งต๎นในการฟัง พูด อํานและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ๑กัน 
        -   มีทักษะการอํานและความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท๑ตําง ๆ    
        -   มีเจตคติในการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 
        -   มีความรู๎ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษในระดับต๎น 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร๎อมยกตัวอยํางประกอบใช๎สื่อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงาน
ทดสอบวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ ใช๎แบบฝึกหัดเกี่ยวกบับทเรยีน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในช้ันเรียน 
การเปิดโอกาสให๎ชักถามภายในช้ันเรียน  และเน๎นผูเ๎รียนเปน็ศูนย๑กลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบกํอนเข๎าสูํบทเรียน 
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค๑การเรียนโดยใช๎ใบงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช๎แบบฝกึหัด 
          ๔. ทดสอบระหวํางภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
          ๓. การแก๎ไขข๎อบกพรํองสํวนตัว (Personal Problems Solving) 
๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต๎องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห๑เนือ้หาวิชาอยํางเป็นระบบ  ความสามารถในการ
น าเอาความรู๎ไประยุกต๑ใช๎ตามสถานการณ๑ มีความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
มาใช๎ในการคิดวิเคราะห๑และแกป๎ัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค๑เมือ่ต๎องเผชิญกบัสถานการณ๑ใหมํๆ  ที่ไมํคาดคิดมา
กํอน  สามารถสบืค๎น ค๎นหา ข๎อเทจ็จริง สรุป ท าความเข๎าใจได๎ รวมถึงการวิเคราะห๑ สงัเคราะห๑ปัญหา และ
สรปุประเด็นปัญหา พร๎อมทั้งสามารถบูรณาการความรู๎ในรายวิชาเข๎ากับหลกัพุทธธรรมได๎ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพรอ๎มทัง้ยกตัวอยํางประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห๑ให๎เห็นความสมัพันธ๑และบูรณาการของเนือ้หาวิชา 
          - เปิดโอกาสให๎ผูเ๎รียนแสดงความคิดเห็น และแก๎ไขข๎อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให๎ผูเ๎รียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง แล๎วน ามาแลกเปลี่ยนภายในช้ันเรียน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหวํางภาคและปลายภาค โดยเน๎นการวิเคราะห๑ การประยุกต๑ใช๎และการบรูณาการ
เนื้อหาวิชา การใช๎ชักถาม ทดสอบด๎วยใบงานและแบบฝึกหดั 
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๔. ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     
       ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรบัผดิชอบที่ต๎องพฒันา  
          - พัฒนาทักษะในการสร๎างสมัพันธภาพระหวํางผูเ๎รยีนด๎วยกัน 
          - พัฒนาทักษะในการสร๎างสมัพันธภาพระหวํางผูเ๎รยีนและผูส๎อน 
          - พัฒนาความเป็นผู๎น าและผู๎ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และความตรงตํอ
เวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุํมสัมพันธ๑ในการเรียนรู ๎
          - จัดกลุํมการเรียนรู๎  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุมํ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด๎วยแบบที่ก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด๎วยตนเอง 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต๎องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การแปล  การเขียน และน าเสนอในช้ันเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค๎นข๎อมลูทางอินเทอร๑เน็ต  
          - ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สาร เชํน การสํงงานทางอเีมล๑ การสร๎างห๎องแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตํางๆ  
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช๎รูปแบบ เครือ่งมือ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน๎นการน าตัวเลข หรอืมสีถิติอ๎างองิ จากแหลํงที่มาข๎อมลูที่นําเช่ือถือ 
          - น าเสนอโดยใช๎รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และน าเสนอด๎วยสื่อเทคโนโลยี 
         - ประเมินจากการมสีํวนรํวมในการเรียนในช้ันเรียนด๎วยการโต๎ตอบซักถาม 
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หมวดท่ี ๕ 
แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

๑.  ทดสอบกอํนเข๎าบทเรียน 
๒. แนะน าแผนการสอน 
     ๒.๑  ค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.๒ วัตถุประสงค๑รายวิชา 
 ๒.๓ กิจกรรมการเรียน 
 ๒.๔  วิธีการประเมินผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
           ๒.๖  จิตพิสัย 

๒ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง
ประกอบ 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๒-๔ Introduction  to  English 
Language 
-ประวัติภาษาอังกฤษโดยยํอ 
-อักษรภาษาอังกฤษ 
-ประโยคพื้นฐานเมื่อต๎องการสื่อสาร 

๖ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง
ประกอบ 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๕-๘ Parts of Speech in English 
Language 
-Nouns / -Pronouns 
-Verbs / -Adverbs 
-Adjectives / -Prepositions 
-Conjunctions / -Interjections 

๘ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง
ประกอบ 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๙ 
 

How to Use Article  ๒ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๑๐ สอบระหวํางภาค ๒  ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

 ๑๑-๑๓ 
 

How to Use Tense 
 

๖ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 
 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
๑๔ 

 
How to Construct Basic 
Sentences   
 
  

 
๔ 

 
-การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 
 

 
ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๑๕-๑๖ ฝึกทักษะเบือ้งต๎นในการฟัง พูด อําน
และเขียนในลกัษณะที่สมัพันธ๑กัน 
เน๎นด๎านการอํานและความเข๎าใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรปูประโยคและ
ค าศัพท๑ตําง ๆ ( ปกติผูส๎อนจะให๎
นิสิตได๎พูดในห๎องเรียนประจ าและ
ก าหนดใหเ๎ขียนประวัติตนเองแล๎ว
รายงานหน๎าช้ันเรียนเป็นรายบุคคล) 
 

๖ -การอธิบาย 
-การยกตัวอยําง 
-ซักถามและแสดงออก 
-Power Point 
-Projector 

ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

๑๗ สอบปลายภาค ๒  ผศ.ดร.สุรพงษ๑ 
คงสัตย๑ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ๎

ที่  วิธีการประเมิน  สัปดาห๑ที่ประเมิน  
สัดสํวนของการ
ประเมินผล 

๑ 
สอบระหวํางภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห๑ ค๎นคว๎า การน าเสนอรายงาน 
การท าใบงาน 
การฝึกทกัษะทัง้ ๔ ในเบือ้งต๎น 
การสํงงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 

 
การเข๎าช้ันเรียน 
การมสีํวนรํวม  
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
๑๐% 
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หมวดท่ี ๖ 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
 
๑.เอกสารและต าราหลกั 
วิทยา  ศรีเครือวัลย๑.  The Standard English Grammar. พิมพ๑ครั้งที่ ๑๖. กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑
แพรํวิทยา, ๒๕๓๒. 
Betty Schramfer Azar.  Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall  
            Regents Englewood Liffs, 1989. 
 
๒.เอกสารและข๎อมลูส าคัญ 
ฝุายวิชาการภาคภาษาอังกฤษ สถาบัน Opinion.  Basic English Grammar. พิมพ๑ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ๑ สยามสปอร๑ต ซินติเคท จ ากัด, ๒๕๓๗. 
มงคล  กุลประเสริฐ. An Applied English Grammar. พิมพ๑ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๕. 
--------------------- . Foundation English (Revised Edition). พิมพ๑ครั้งที่ ๑. นนทบุร:ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
 
๓.เอกสารและข๎อมลูแนะน า 
กมล ชูทรพัย๑. Progressive English Grammar.  กรุงเทพมหานคร: สมเจตน๑การพิมพ๑, ๒๕๓๓. 
โครงการสงํเสรมิการสร๎างต ารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. Practical English Structure. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๓๖. 
จรรยา  อินทร๑อ๐อง.  Modern English Grammar Part I. กรุงเทพมหานคร: ศูนย๑ภาษา I.O.U., ๒๕๔๔. 
---------------------.  Modern English Grammar Part II. กรุงเทพมหานคร: ศูนย๑ภาษา I.O.U., ๒๕๔๔. 
---------------------.  Modern English Grammar Part III. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรณราช 
          วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
---------------------.  Modern English Grammar Part IV. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรณราช 
          วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
เชาวน๑  เชวงเดช. English Grammar Section II. พิมพ๑ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑เอดสิันเพรส  
          โปรดักส๑ จ ากัด, ๒๕๓๘. 
ลินดา  เจน.  Propositions. พิมพ๑ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ๑ โอ. เอส. พริ้นต้ิงเฮาส๑, ๒๕๓๓. 
อุดม  วโรตม๑สิกขดิตถ๑,ศ.ดร. และคณะ.  Fundamental English II.พิมพ๑ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร:  
          ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๓. 
Domalin, A. Leuschel และคณะ. Reading English II. พิมพ๑ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ๑ 
          มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๓. 
Preechar Svivalai. English Essentials. พิมพ๑ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ โอเดียนสโตร๑, 
๒๕๓๗. 
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หมวดท่ี ๗ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธ๑การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนิสิต ได๎จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได๎ดังนี ้
          - แบบประเมินผู๎สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค๑รายวิชา 
          - การสนทนากลุํมระหวํางผูส๎อนและผูเ๎รียน 
           - การสงัเกตการณ๑จากพฤติกรรมของผูเ๎รียน 
          - ขอเสนอแนะผํานเว็บบอร๑ด ที่อาจารย๑ผู๎สอนไดจ๎ัดท าเป็นชํองทางการสื่อสารกบันิสิต 
๒. กลยุทธ๑การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข๎อมลูเพือ่ประเมินการสอน ได๎มีกลยุทธ๑ ดังนี ้
          - แบบสอบถามประเมินผลสมัฤทธ์ิการสอนโดยนสิิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู๎รํวมทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู๎ 
๓. การปรับปรงุการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข๎อ ๒ ได๎น าผลการประเมินไปปรับปรงุการสอน ดังนี ้
          -แจ๎งผลการประเมินการสอนโดยนสิิตใหผ๎ู๎สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สมัมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 
ในระหวํางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข๎อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู๎ในวิชา ได๎จากใบงาน แบบฝกึหัด การสอบถามนสิิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และ
พิจารณาจากผลการทดสอบยํอย และหลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได๎ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให๎คะแนนจากการสุมํตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย๑อื่น หรือ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่ไมํใชํอาจารย๑ประจ าหลกัสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู๎ของนสิิต โดย
ตรวจสอบข๎อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให๎คะแนนสอบ และการให๎คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได๎มีการวางแผนการปรับปรงุการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเ๎กิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข๎อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามข๎อ ๔ 
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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Chapter 1 
Introduction  

about English Language 

 

 

  This chapter is a basic article of English that teacher must advise about subjects to 
present for students who is a beginner because Basic English is commented at Article, part 
of speech as Nouns, Pronouns, Verbs, Adverbs, Adjectives, Prepositions, Conjunctions, 
Interjections and reading the paragraph of English Language and Tense to studying that 
students will study before second year to continuous high school. 
    Everybody had learnt English. There are speaking, reading, writing and listening and 
Let‖s go to learn on this chapter that it is reviewing alphabets and basic pattern of English 
Langauge.     

1.1  English Alphabet 

   English alphabet
1

- From Wikipedia, "The Alphabet" redirects 
here. For the short film by David Lynch, see The Alphabet (film). The 
modern English alphabet is a Latin alphabet consisting of 26 letters – the same 
letters that are found in the ISO basic Latin alphabet : 
 

Majuscule forms (also called uppercase or capital letters) 
 

A  B  C D E  F  G H I J K  L M N O  P Q  R  S T  U V  W X Y  Z  

Minuscule forms (also called lowercase or small letters) 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
                                                             

  
1

 http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet, 28 April 2015. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Alphabet_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabets
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_basic_Latin_alphabet
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_letters
http://en.wikipedia.org/wiki/A
http://en.wikipedia.org/wiki/B
http://en.wikipedia.org/wiki/C
http://en.wikipedia.org/wiki/D
http://en.wikipedia.org/wiki/E
http://en.wikipedia.org/wiki/F
http://en.wikipedia.org/wiki/G
http://en.wikipedia.org/wiki/H
http://en.wikipedia.org/wiki/I
http://en.wikipedia.org/wiki/J
http://en.wikipedia.org/wiki/K
http://en.wikipedia.org/wiki/L
http://en.wikipedia.org/wiki/M
http://en.wikipedia.org/wiki/N
http://en.wikipedia.org/wiki/O
http://en.wikipedia.org/wiki/P
http://en.wikipedia.org/wiki/Q
http://en.wikipedia.org/wiki/R
http://en.wikipedia.org/wiki/S
http://en.wikipedia.org/wiki/T
http://en.wikipedia.org/wiki/U
http://en.wikipedia.org/wiki/V
http://en.wikipedia.org/wiki/W
http://en.wikipedia.org/wiki/X
http://en.wikipedia.org/wiki/Y
http://en.wikipedia.org/wiki/Z
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_case
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet
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  The exact shape of printed letters varies depending on the typeface. The 
shape of handwritten letters can differ significantly from the standard printed 
form (and between individuals), especially when written in cursive style. See the 
individual letter articles for information about letter shapes and origins (follow the 
links on any of the uppercase letters above).  

  The English language was first written 
in the Anglo-Saxon futhorc runic alphabet, 
in use from the 5th century. This alphabet 
was brought to what is now England, along 
with the proto-form of the language itself, 
by Anglo-Saxon settlers. Very few examples 
of this form of written Old English have 
survived, these being mostly short 
inscriptions or fragments. The Latin script, 
introduced by Christian missionaries, began 
to replace the Anglo-Saxon futhorc from 

about the 7th century, although the two continued in parallel for some time. 
Futhorc influenced the emerging English alphabet by providing it with the 
letters thorn (Þ þ) andwynn (Ƿ ƿ). The letter eth (Ð ð) was later devised         as 
a modification of dee  (D d), and finally yogh (Ȝ ȝ) was created by Norman 
scribes from the insular g in Old English and Irish, and used alongside 
their Carolingian g. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & Ƿ Þ Ð Æ.     
The variant lowercase form long s (ſ) lasted into early modern English, and was 
used in non-final position up to the early 19th century.The ligatures æ and œ are 
still used in formal writing for certain words of Greek or Latin origin, such 
as encyclopædia and cœlom. Lack of awareness and technological limitations 
(such as their absence from the standard qwerty keyboard) have made it 
common to see these rendered as "ae" and "oe", respectively, in modern, non-
academic usage. These ligatures are not used in American English, where a 
lone e has mostly supplanted both (for example, encyclopedia for encyclopædia, 
and fetus for fœtus). 
  The names of the letters are rarely spelled out, except when used in 
derivations or compound words (for example tee-shirt, deejay, emcee, okay, 
aitchless, wye-level, etc.), derived forms (for example exed out, effing, to eff and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Typeface
http://en.wikipedia.org/wiki/Handwriting
http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon_futhorc
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxons
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_script
http://en.wikipedia.org/wiki/Thorn_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wynn
http://en.wikipedia.org/wiki/Eth
http://en.wikipedia.org/wiki/Dee
http://en.wikipedia.org/wiki/Yogh
http://en.wikipedia.org/wiki/Insular_G
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_g
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_s
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Modern_English
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%92
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_cavity
http://en.wikipedia.org/wiki/Qwerty
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blind, etc.), and in the names of objects named after letters (for example em 
(space) in printing and wye (junction) in railroading). The forms listed below are 
from the Oxford English Dictionary. Vowels stand for themselves, and consonants 
usually have the form consonant + ee or e + consonant (e.g. bee andef). The 
exceptions are the letters aitch, jay, kay, cue, ar, ess (but es- in compounds 
), wye, and zed. Plurals of consonants end in -s(bees, efs, ems) or, in the cases 
of aitch, ess, and ex, in -es (aitches, esses, exes). Plurals of vowels end in -es (aes, 
ees, ies, oes, ues); these are rare. Of course, all letters may stand for themselves, 
generally in capitalized form (okay or OK, emcee or MC), and plurals may be 
based on these (aes or A's, cees or C's, etc.) 
 

Letter Letter name Pronunciation  

A a /eɪ/[3] 

B bee /biː/ 

C cee /siː/ 

D dee /diː/ 

E e /iː/ 

F ef (eff as a verb) /ɛf/ 

G gee /dʒiː/ 

H 

aitch /eɪtʃ/ 

haitch[4] /heɪtʃ/ 

I i /aɪ/ 

J  

jay /dʒeɪ/ 

jy[5] /dʒaɪ/ 

K kay /keɪ/ 

L el or ell /ɛl/ 

M em /ɛm/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/A
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/B
http://en.wikipedia.org/wiki/C
http://en.wikipedia.org/wiki/D
http://en.wikipedia.org/wiki/E
http://en.wikipedia.org/wiki/F
http://en.wikipedia.org/wiki/G
http://en.wikipedia.org/wiki/H
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-4
http://en.wikipedia.org/wiki/I
http://en.wikipedia.org/wiki/J
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-5
http://en.wikipedia.org/wiki/K
http://en.wikipedia.org/wiki/L
http://en.wikipedia.org/wiki/M
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N en /ɛn/ 

O o /oʊ/ 

P pee /piː/ 

Q  cue /kjuː/ 

R ar /ɑr/[6] 

S ess (es-)[7] /ɛs/ 

T tee /tiː/ 

U u /juː/ 

V vee /viː/ 

W double-u /ˈdʌbəl.juː/[8] 

X ex /ɛks/ 

Y wy or wye /waɪ/ 

Z  

zed[9] /zɛd/ 

zee[10] /ziː/ 

izzard[11] /ˈɪzərd/ 
 
  The names of the letters are for the most part direct descendents,           
via French, of the Latin (and Etruscan) names. (See Latin alphabet: Origins.) 
 

Letter Latin Old French 

Middle 

English 

Moder

n 

English 

A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/ 

B bé /beː/ /beː/ /beː/ /biː/ 

C cé /keː/ /tʃeː/ → /tseː/ → /seː/ /seː/ /siː/ 

D dé /deː/ /deː/ /deː/ /diː/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/N
http://en.wikipedia.org/wiki/O
http://en.wikipedia.org/wiki/P
http://en.wikipedia.org/wiki/Q
http://en.wikipedia.org/wiki/R
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/S
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/T
http://en.wikipedia.org/wiki/U
http://en.wikipedia.org/wiki/V
http://en.wikipedia.org/wiki/W
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-8
http://en.wikipedia.org/wiki/X
http://en.wikipedia.org/wiki/Y
http://en.wikipedia.org/wiki/Z
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-9
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-10
http://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_alphabet#Origins
http://en.wikipedia.org/wiki/A
http://en.wikipedia.org/wiki/B
http://en.wikipedia.org/wiki/C
http://en.wikipedia.org/wiki/D
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E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/ 

F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ 

G gé /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/ 

H 

há /haː/ → 
/aha/ → 

/akːa/ 
/aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/ 

I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/ 

J  – – – /dʒeɪ/ 

K ká /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/ 

L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ 

M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ 

N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ 

O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/ 

P pé /peː/ /peː/ /peː/ /piː/ 

Q  qú /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/ 

R er /ɛr/ /ɛr/ / ɛr/ → /ar/ /ɑr/ 

S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ 

T té /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/ 

U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/ 

V – – – /viː/ 

W – – – /ˈdʌbəl.juː/ 

X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/ 

Y 

hý /hyː, iː/ 
í 

graeca /ˈɡra
ɪka/ 

ui, gui ? 
i grec /iː ɡrɛːk/ 

/wiː/ ? /waɪ/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/E
http://en.wikipedia.org/wiki/F
http://en.wikipedia.org/wiki/G
http://en.wikipedia.org/wiki/H
http://en.wikipedia.org/wiki/I
http://en.wikipedia.org/wiki/J
http://en.wikipedia.org/wiki/K
http://en.wikipedia.org/wiki/L
http://en.wikipedia.org/wiki/M
http://en.wikipedia.org/wiki/N
http://en.wikipedia.org/wiki/O
http://en.wikipedia.org/wiki/P
http://en.wikipedia.org/wiki/Q
http://en.wikipedia.org/wiki/R
http://en.wikipedia.org/wiki/S
http://en.wikipedia.org/wiki/T
http://en.wikipedia.org/wiki/U
http://en.wikipedia.org/wiki/V
http://en.wikipedia.org/wiki/W
http://en.wikipedia.org/wiki/X
http://en.wikipedia.org/wiki/Y
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Z  zéta /zeːta/ 

zed /zɛːd/ 
et zed /et zeːd/ → /e 

zed/ 
 

/zɛd/ 
/ɛˈzɛd/ 

/zɛd, ziː/ 
/ˈɪzəd/ 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Z
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              Vowels 

                            A    E I O U 

             Consonants 

             
B 

C D F G H J K 

             
L 

M N P Q R S T 

             
V 

W X Y Z 
   

 The Phonetic Alphabet 

When spelling ( especially over the phone ) use the phonetic alphabet to avoid 
confusion. 
 

A Alpha B Bravo 

C Charlie  D Delta  

E Echo F Foxtrot  

G Golf H Hotel  

I India J Juliet  

K Kilo L Lima 

M Mike N November  

O Oscar P Papa  

Q Quebec R Romeo 

S Sierra  T Tango 

U Uniform  V Victor  

W Whisky X X-Ray 

Y Yankee Z 
Zulu 

 
 

http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/alpha.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/bravo.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/charlie.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/delta.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/echo.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/foxtrot.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/golf.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/hotel.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/india.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/juliet.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/kilo.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/lima.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/mike.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/november.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/oscar.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/papa.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/quebec.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/romeo.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/sierra.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/tango.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/uniform.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/victor.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/whisky.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/XRay.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/yankee.rm
http://www.learnenglish.de/Sounds/Alphabet/zulu.rm
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1.2 Basic Pattern
2

  

   Basic Sentence Patterns, In this lesson, you will learn the elements of a 
sentence.  There are 5 basic sentence patterns in English.  Before we start this lesson 
(or after class in the lab) go to these 5 websites.    Click the buttons on the screen at 
each site to see sentences with these patterns. 
 

  There  are  5 Basic Patterns as 
  1. Subject + Verb+…  
   (http://www.manythings.org/rs/sv.html) 
  -I swim.  
   -Joe swims.  
   -They swam. 
  2. Subject + Verb + Object+…   
   (http://www.manythings.org/rs/svo.html)  
   -I drive a car.  
   -Joe plays the guitar.  
   -They ate dinner. 

3. Subject + Verb + Complement +… 
    (http://www.manythings.org/rs/svc.html)  
    -I am busy.  
   -Joe became a doctor.  
   -They look sick. 

4. Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object  
   (http://www.manythings.org/rs/sviodo.html)  
   -I gave her a gift.  
   -She teaches us English. 
   -We kick football in the garden. 

                                                             

  
2

 http://faculty.mdc.edu/jgarcia/1341LdocDone/sentence%20skills/basic_sentence_patterns.htm,22 

April 2015. 

http://faculty.mdc.edu/jgarcia/1341LdocDone/sentence%20skills/basic_sentence_patterns.htm,22
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   -They see telephone by themselves. 
   -The boy and girl play games in computer. 
  The last pattern is for level 5 and grammar, and you will not 
see it in your level 4 classes, but you can look at it now if you want. 

5. Subject + Verb + Object + Complement+…  
  (http://www.manythings.org/rs/svoc.html) 
   -I left the door open.  
  -We elected him president.  
  -They named her Jane. 
  Beside of these, there are  7 Basic Sentence 
Patterns3.The English language has seven basic 
sentence (or clause) patterns. Examples are: 
  1. John / laughed. (SV)* 
  2. John / kissed / Jane. (SVO) 
  3. John / is / tall. (SVC) 
  4. John / gave / Jane / a present. (SVOO) 
  5. John / made / Jane / angry. (SVOC) 
  6. John / sat / up. (SVA) 
  7. John / put / the bag / down. (SVOA) 
  Most simple and complex (but not compound) 
clauses are of one of these patterns no matter how 
long the clauses are. For example, the following two 
sentences are essentially of the same pattern. 
  8. Jane / bought / fruit. (SVO) 
  9. My long lost sister Jane / has been buying / a 
variety of fruit. (SVO) 
                                                             

  
3

 http://wmtang.org/resources/7-basic-sentence-patterns/,30 April 2015. Reference: Everyday 
Grammar by John Seely. 

http://wmtang.org/resources/7-basic-sentence-patterns/,30
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  * There are five sentence class terms : S = subject, 
V = verb, O = object, C = complement, and A = 
adverbial. The slash (/) denotes the boundary 
between syntactic terms. 
 

Exercise 1 : Pre-Test  

A. Write 20 sentences about you 

1……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

3……………………………………………………….. 

4……………………………………………………….. 

5……………………………………………………….. 

6……………………………………………………….. 

7……………………………………………………….. 

8……………………………………………………….. 

9……………………………………………………….. 

10……………………………………………………... 

11……………………………………………………... 

12……………………………………………………... 

13……………………………………………………... 

14……………………………………………………... 

15……………………………………………………... 

16……………………………………………………... 

17……………………………………………………... 

18……………………………………………………... 
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19……………………………………………………... 

20……………………………………………………... 

 

Exercise 2 

A. Considered the words then cycle on words in below  as : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Mark ( x ) in front of the uncountable noun only 
  1. ……… hair    …..…….. woman   …….…… textbook 
  2. ………student    …..……..money   …….……room 

3. ………tomato   …..……..ice cream   …….……cookie 
4. ………craft    …..……..sandwich   …….……cake 
5. ………secretary   …..……..typewriter   …….……ink 
6. ………problem   …..……..news   …….……mouse 
7. ………smoke   …..……..cigarette   …….……lighter 
8. ………orange   …..……..basket   …….……heat 
9. ………truck    …..……..van    …….……oil 
10. ………chalk   …..……..teacher   …….……blackboard 

 

C: Fill in the spaces with a , an , the or leave it blank where necessary. 
  1. ………….….vegetables are good for health. 

fast   fish   people  police  know    wife 
cake  have  run   cookies   milk   soup 
the   like   is    sick   wait   at 
for   go   under   but   ask    want 
it  food  water   old   tiny   move 
you    Bangkok my   seven  live    of  
 an   in   set    Oh !  please   slowly 
sleep  forest  do   tea   that   love 
small  animal  walk  had   television red 
seek  book  line  so   thin   into 
off   speaker  fat   help  sock  computer 
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  2. ……………..students in this school like …………..….American football. 
3. Dan plays ……………….. piano well. 
4. ……………….bread you baked is very delicious. 
5. ………………... Fresh milk tastes good. 
6. I had ………………… headache last night. 
7. They go to ………………. Kor Samui in ……………...summer. 
8. We had …………..lunch at half past twelve yesterday. 
9. …………….eagle is dangerous to ……………...small bird. 
10. ………………. Automobile is necessary for our daily life. 

 

D:  Choose the correct pronouns for each sentence by underlining  
      the correct ones. 

1. ( We , US ) went to the Zoo. 
2. ( She , Her ) told ( I , me ) to phone ( she , her ) at night 
3. The boys do not want to play with ( his , her ). 
4. ( I , Me ) asked ( she , her ) many questions. 
5. Please buy ( I , me ) some salt. 
6. Where are the books? Here ( they , them ) are. 
7. Tom is very thin.( He , Him ) has nothing to eat. 
8. The mango is ripe.( It , Its ) is very sweet. 
9. Sam’s mother is a teacher. ( She , He ) is very kind. 
10. Nid and I live in the same village. ( We , They ) go to school together. 

 

Exercise 3 

No Tense 12 Simple 

1 S+v1 
 

2 S+is/am/are+v1-ing 
 

3 S+has/have+v3 
 

4 S+has/have+been+v1-ing 
 

5 S+v1 
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6 S+is/am/are+v1-ing 
 

7 S+has/have+v3 
 

8 S+has/have+been+v1-ing 
 

9 S+v1 
 

10 S+is/am/are+v1-ing 
 

11 S+has/have+v3 
 

12 S+has/have+been+v1-ing 
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Chapter 2 

Parts of Speech4 

in English Language 

 

 

  Parts of Speech Table 

  This is a summary of the  8 parts of speech*. You can find 

more detail if you click on each part of speech. You can also see 

these parts of speech examples 

part of 

speech 

function 

or "job" 

example 

words example sentences 

Verb  action or 

state 

(to) be, 

have, do, 

like, work, 

sing, can, 

must 

EnglishClub is a web 

site. 

I likeEnglishClub. 

Noun  thing or 

person 

pen, dog, 

work, 

music, 

town, 

London, 

This is my dog. He 

lives in my house. 

We live in London. 

                                                             

  
4

 http://www.ntciap.com/PartsofSpeech.html, https://sakawdurn.wordpress.com/category/part-of-

speech/,30 April 2015. 

https://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech-examples.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verbs.htm
https://www.englishclub.com/grammar/nouns.htm
https://sakawdurn.wordpress.com/category/part-of-speech/,30
https://sakawdurn.wordpress.com/category/part-of-speech/,30
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part of 

speech 

function 

or "job" 

example 

words example sentences 

teacher, 

John 

Adjective  describes 

a noun 

a/an, the, 

2, some, 
good, big, 

red, well, 

interestin

g 

I have two dogs. My 

dogs are big. I 
likebig dogs. 

Adverb describes 

a verb, 
adjective 

or adverb 

quickly, 

silently, 
well, 

badly, 

very, 

really 

My dog eats quickly. 

When he 
is veryhungry, he 

eats reallyquickly. 

Pronoun  replaces a 

noun 

I, you, he, 

she, some 

Tara is Indian. She is 

beautiful. 

Preposition  links a 

noun to 

another 

word 

to, at, 

after, on, 

but 

We 

went to school onMo

nday. 

Conjunction  joins 

clauses or 

sentences 

and, but, 

when 

I like dogs and I like 

cats. I like 

cats anddogs. I like 

dogs but I don't like 

https://www.englishclub.com/grammar/adjectives.htm
https://www.englishclub.com/grammar/adverbs.htm
https://www.englishclub.com/grammar/pronouns.htm
https://www.englishclub.com/grammar/prepositions.htm
https://www.englishclub.com/grammar/conjunctions.htm
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part of 

speech 

function 

or "job" 

example 

words example sentences 

or words cats. 

Interjection  short 

exclamati

on, 
sometime

s inserted 

into a 

sentence 

oh!, 

ouch!, hi!, 

well 

Ouch! That 

hurts! Hi! How are 

you? Well, I don't 
know. 

  * Some grammar sources categorize English 

into 9 or 10 parts of speech. At English Club, we use the 
traditional categorization of 8 parts of speech. Examples of other 

categorization. 

   จากข้อความภาษาอังกฤษข้างต้น สามารถน ามากล่าวเป็นภาษาไทยโดยย่อๆ 
เพื่อเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึนจึงขอเสนอแบบย่อ ๆ มีดังนี้ 
           Part เป็น ค านาม แปลวํา สํวน บริเวณ สํวนประกอบ  Speech เป็น ค านาม แปลวํา 
การพูด วิธีการพูด ค าพูด   ดังน้ัน  Part of Speech แปลวํา “สํวนของค าพูด” หรือ “ชนิดของ
ค าพูด” ค าในภาษาอังกฤษทุกค าจะต๎องเป็นสํวนใดสํวนหน่ึงของ Part of Speech ท้ังน้ัน Part 
of Speech แบํงออกเป็น 8 ชนิด ได๎แกํ 
        1. ค านาม (Noun) คือ ค าท่ีใช๎เรียกช่ือคน สัตว๑ สิ่งของ สถานท่ี 
        2. ค าสรรพนาม (Pronoun) คือ ค าท่ีใช๎แทนค านาม 
         3. ค าคุณศัพท๑ (Adjective) คือ ใช๎ขยายนาม หรือสรรพนาม 
        4. ค าวิเศษณ๑ (Adverb) คือ ค าท่ีใช๎แสดงความเคลื่อนไหวของนาม หรือสรรพนาม 
        5. ค ากริยา (Verb) คือ ค าท่ีใช๎ขยายกริยา คุณศัพท๑ และกริยาวิเศษด๎วยกัน 
        6. ค าบุพบท (Preposition) คือ ค าท่ีใช๎บอกความสัมพันธ๑กับนามหรือกริยา 
        7. ค าสันธาน (Conjunction) คือ ใช๎เช่ือมประโยค หรือค า 
        8. ค าอุทาน (Interjection) คือ ใช๎เพื่อแสดงความรู๎สึก เสียใจ หรือประหลาดใจ 
 

https://www.englishclub.com/grammar/interjections.htm
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Exercise 4 

 Write simple words to relate the parts of speech as. 
 

No Parts of 

speech 

Simple  

about 5 words 

Meaning 

 

1 

 

Nouns 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

2 

 

Pronouns 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

3 

 

Verbs 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

4 

 

Adverbs 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

5 

 

Adjectives 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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No Parts of 

speech 

Simple  

about 5 words 

Meaning 

 

6 

 

Prepositions 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

7 Conjunctions 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

8 Interjections 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

 
 

Please! Look at this picture that it will present important Language of 
people who lives in the world where people will go to do relationship for 
kindness that everybody must use Language to make together. 
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Chapter 3 
Nouns   

 

 

 

 

 When you look these pictures that you will see words and many things 
that act to explain about noun such as animal, person or flower or forest 
etc. so hence it will be subjects of Nouns, follow as 
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3.1 Definite of Noun 
  A noun (Latin: nōmen, "name") is a word that functions as the name of some 
specific thing or set of things, such as living creatures, objects, places, actions, qualities, 
states of existence, or ideas. Linguistically, a noun is a member of a large, open part of 
speech whose members can occur as the main word in the subject of a clause, the object 
of a verb, or the object of a preposition. 
  Nouns have sometimes been defined in terms of the grammatical categories to 
which they are subject (classed by gender, inflected for case and number). Such definitions 
tend to be language-specific, since nouns do not have the same categories in all languages. 
Nouns are frequently defined, particularly in informal contexts, in terms of their semantic 
properties (their meanings). Nouns are described as words that refer to a person, place, 
thing, event, substance, quality, quantity, etc. However this type of definition has been 
criticized by contemporary linguists as being uninformative. 
  There have been offered several examples of English-language nouns which do not 
have any reference: drought, enjoyment, finesse, behalf (as found in on behalf of), dint (in 
dint of), and sake (for the sake of).5 
 

  ภาคภาษาไทยอธิบายความ 
3.2 ค านาม (noun) 
  ค านามเป็นค าที่ใช๎เรียกช่ือคน    สัตว๑   สถานที่  สิ่งของ และนามธรรม   เชํน  student, 
policeman, dog, snake, airport, river, television, sugar, love etc. 
         3.2.1  ประเภทของค านาม แบ่งได้ดังนี้  
                      1)   ค านามท่ัวไป (common noun) เป็นค าที่ใช๎เรียกช่ือ
คน  สัตว๑   สถานที ่ สิ่งของ  สภาวะทั่วๆ ไป  เชํน  man, panda, city, day 
                                                             

  
5

 http://en.wikipedia.org/wiki/Noun, nōmen. Charlton T. Lewis and Charles Short. A Latin Dictionary 

on Perseus Project./Jump up ^ "Noun". Merriam-Webster Dictionary (online). Merriam-Webster, 

Incorporated. 2014./Jump up ^ Loos, Eugene E., et al. 2003. Glossary of linguistic terms: What is a noun?/Jump 

up ^ Bimal Krishna Matilal, The word and the world: India's contribution to the study of language, 1990 

(Chapter 3)/Jump up ^ nōmen. Charlton T. Lewis and Charles Short. A Latin Dictionary on Perseus Project.; 

ὄνομα. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project/Jump up ^ 

Dionysius Thrax. τζχνη γραμματική (Art of Grammar), section ιβ' (10b): περὶ ὀνόματοσ (On the noun). 

Bibliotheca Augustana. εἴδη δὲ παραγώνων ἐςτὶν ἑπτά· πατρωνυμικόν, κτητικόν, ςυγκριτικόν, ὑπερθετικόν, 

ὑποκοριςτικόν, παρώνυμον, ῥηματικόν. "There are seven types of derived *nouns+: patronymic, possessive, 

comparative, superlative, diminutive, derived from a noun, *and+ verbal."/Jump up ^ παραγωγόσ/Jump up ^ 

Chicago Manual of Style, "5.10: Noun-equivalents and substantives", The Chicago Manual of Style, University 

of Chicago Press./Jump up ^ Jackendoff, Ray (2002). "§5.5 Semantics as a generative system". Foundations of 

language: brain, meaning, grammar, evolution (PDF). Oxford University Press. ISBN 0-19-827012-7./Jump up ^ 

pages 218, 225 and elsewhere in Quine, Willard Van Orman (2013) [1960 print]. "7 Ontic Decision". Word and 

Object. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp. 215–254./Jump up ^ Reimer, Marga (May 20, 2009).,30 

April 2015.  
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                      2)   ค านามเฉพาะ   (proper noun) เป็นค าที่ใช๎เรียกช่ือคนหนึ่งคนใด  สิ่งของหนึง่
สิ่งของใด  สถานทีห่นึ่งสถานที่ใดโดยเฉพาะ  เชํน  
                        -man    เป็น  common noun   David เป็นช่ือเฉพาะเรียก  man  คนหนึ่ง 
                        -panda  เป็น  common noun   Linping เป็นช่ือเฉพาะเรียก  panda  ตัวหนึ่ง 
                        -city     เป็น  common noun    London เป็นช่ือเฉพาะเรียก  city  แหํงหนึ่ง 
                        -day     เป็น  common noun   Saturday เป็นช่ือเฉพาะเรียก  day วันหนึ่ง 
            -ช่ือวันและเดือนต๎องเป็นค านามเฉพาะ  
   เชํน  Monday, Tuesday, etc.  January, February, March, etc. 
          ค านามเฉพาะ (proper noun)  ต๎องเขียนอกัษรตัวแรกของค าด๎วยอักษรตัวใหญํ  
   (capital letter) 
 
                       3) ค านามนับได้ (countable noun)  คือค านามที่นับจ านวนได๎   จึงมรีูป
เอกพจน๑  (singular form)  และรปูพหูพจน๑ (plural form)  
                        การเปลี่ยนรปูเอกพจน๑เป็นรูปพหูพจน๑มดีังนี้ 
                        กลุ่มท่ี  1  ค านามสํวนมาก เติม  s  ที่รูปเอกพจน๑เมื่อต๎องการรูปพหูพจน๑ เชํน ค าตํอไปนี้  
                                                Singular Form                     Plural Form  
                                            boy                               boys      
                                            table                              tables 
                                            teacher                          teachers 
                        กลุ่มท่ี  2  ค านามที่ลงท๎ายด๎วย  o, ch, s,  ss, sh, x,  และ z  ต๎องเติม  es     
                                      Singular Form                     Plural Form  
                                            potato                            potatoes 
                                            watch                             watches 
                                            bus                                buses 
                                            glass                              glasses 
                                            brush                             brushes 
** ข๎อยกเว๎น  1.  ค าที่ลงท๎ายด๎วย  o  เชํน buffalo  ใช๎ได๎ 2 แบบ คือเตมิ  es  ดังนี ้ buffaloes หรือใช๎รปู
เดิมก็ได๎ คือ buffalo   2.  ค านามที่ลงท๎ายด๎วย  o  ที่มาจากภาษาอื่น หรือค าที่เป็นค ายํอ ให๎เติม s 
เทํานั้น  เชํน  ค าตํอไปนี้ 
                                             kilo = kilos                         photo = photos 
                                            piano = pianos                  dynamo = dynamos                   
                                            kimono = kimonos             soprano = sopranos 
*** การออกเสียง    เมื่อเตมิ es  ให๎ค านามที่ลงท๎ายด๎วย  ch, s,  ss, sh, x,  และ z  ต๎องออกเสียงค า โดย
เพิ่มพยางค๑ที่ท๎ายค าเป็นเสียง  /Iz/   เชํน  glasses  ออกเสยีงวํา  [gla:sIz]  
                        กลุ่มท่ี  3  ค านามที่ลงท๎ายด๎วย  y  โดยอักษรที่น าหน๎า  y  เป็นรูปพยัญชนะต๎องเปลี่ยน 
y  เป็น  i  กํอนเติม  es  เชํน 
                                        Singular Form                          Plural Form  
                                             baby                                babies      
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                                             country                            countries 
                                             fly                                   flies 
                        แตํค านามที่ลงท๎ายด๎วย  y  โดยอักษรทีน่ าหน๎า  y  เป็นรูปสระ  ให๎เติม  s  เชํน 
                                             boy  =  boys 
                                             monkey  =  monkeys 
                        กลุ่มท่ี  4  ค านามที่ลงท๎ายด๎วย f  หรือ  fe  ต๎องเปลี่ยน 
f  หรือ  fe  เป็น  ves  เชํน  ค านาม  ตํอไปนี ้ calf, half , knife, leaf, loaf,  life, self, shelf, thief, wife, 
wolf, sheaf       
                                           Singular Form                    Plural Form  
                                            loaf                                  loaves 
                                            leaf                                  leaves 
                                            wife                                  wives 
                                            half                                  halves 
                                            thief                                 thieves 
*** สํวนค านามตํอไปนี้   hoof, scarf, และ wharf  เติม  s  หรือเปลี่ยน f  เป็น  ves ก็ได๎ดังนี ้     
                                            hoof  =  hoofs/ hooves        
                                            scarf = scarfs/ scarves   
                                            wharf  =  wharfs/wharves 
*** นอกจากค านามที่กลําวมานี้ ค านามอื่นทีล่งท๎ายด๎วย f  หรือ fe ให๎เติม s  เมื่อเป็นพหูพจน๑ เชํน 
                                            cliff = cliffs 
                                            handkerchief = handkerchiefs 
                        กลุ่มท่ี  5  ค านามตํอไปนี้มีรูปพหูพจน๑เฉพาะ  เชํน 

 
Singular Form   Plural Form 

 
      man  men 

        woman     women 
        foot    feet 
        tooth teeth 
        goose  geese 
        mouse    mice    
        louse  lice 
        child    children    
        ox          oxen 
*** ข๎อสังเกต    ค าที่  1 – 7   ค าที่เป็นพหูพจน๑เปลี่ยนสระภายในค าเอกพจน๑   สํวน 2 ค าหลัง คือ 
child  และ ox   เป็นการเติม  -ren/-en  ท๎ายค า 
                        กลุ่มท่ี  6  ค านามกลุํมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน๑   
                                      fish (fishes มีใช๎บ๎าง แตํน๎อยมาก) 
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                                      ช่ือปลาตําง ๆ  เชํน carp, salmon, trout, cod, mackerel 
                                      ปลาหมึก  squid 
                                      สัตว๑บางชนิด เชํน  deer, sheep, swine 
                                      ยานพาหนะบางชนิด  เชํน  aircraft, craft  
*** ค านามตํอไปนี้ใช๎รูปเดิมหรอืเติม s ก็ได ๎  duck/ducks,  partridge/ 
partridges,  pheasant/pheasants ค านามนับได๎บางค าจะเป็นพหูพจน๑เสมอ  เชํน clothes, police, 
savings, stairs, surroundings, valuables, pains, thanks, contents, etc.  
                                      She unpacked and put all her clothes in the closet. 
                                      The man witnessed the robbery and called the police. 
                                      She walked up the stairs quietly. 
*** ค านามเรียกเสื้อผ๎า  เครื่องมือ หรือของใช๎ที่มสีองสํวนจะเป็นพหูพจน๑เชํนเดียวกัน เชํน 
                       เสื้อผ๎า:  trousers pants, shorts, etc.  (กางเกง มี 2 ขา) 
                       เครื่องมือหรือของใช๎:  pliers, scissors,  tweezers, binoculars, glasses etc. 
                                     Schoolboys wear shorts when they go to school. 
                                     The girl cut the pictures with scissors. 
                                     Tim is short-sighted.  He must wear glasses when he reads.  
 
                      4)   ค านามนับไม่ได้ (uncountable noun)  ได๎แกํ 
                        ค านามที่เรียกสิ่งที่นบัจ านวนไมํได๎หรือไมํสามารถแยกนับเป็น
หนึ่ง  สอง  สาม  ฯลฯ  ได ๎   เชํน 
                               water       sugar        bread      gold        paper      dust                     
                               sand        hair          cloth        soap       ice          oil 
                               glass        wood        meat       jam        chalk       mud  
                               milk         salt           butter      rice         air          snow 
                        ค านามที่บอกการกระท า (action)  คุณสมบัติ (quality) หรอื สภาพ (state)  ซึ่งไมํมี
ตัวตน  จับต๎องไมํได ๎   ค านามเหลําน้ีเรียกวํา  อาการนาม (abstract noun) ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได๎
ในเรื่อง อาการนาม เชํน           
                        information       advice       relief       laziness       sorrow       willingness     
                        ค านามที่เป็นช่ือวิชาหรือช่ือกีฬา  เชํน 
                               English             Japanese          history      geography       psychology 
                               basketball         tennis              golf           baseball  
                        ค านามที่เรียกช่ือโรคตําง ๆ  เชํน   mumps,  measles, shingles (งูสวัด) และ 
                        ค านามตํอไปนี ้     luggage, baggage,  furniture, weather,  news,  etc. 
                        ค านามนับไมํได๎จะมีคุณสมบัติเป็นเอกพจน๑เสมอ  และไม่ใช้ค าก ากับนาม a/an น าหน๎า  
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                       5)  สมุหนาม  (collective noun)  เป็นค านามเอกพจน๑ซึ่งใช๎เรียกคนเป็นกลุํม  เชํน 
                        family          staff       team        bunch       army    crowd       government 
                        company     class       club       gang         jury          band        committee 
                  *** ค านามเหลําน้ีจึงสามารถใช๎เสมือนเป็นค าพหูพจน๑ใช๎กริยาพหพูจน๑  (plural verb)  แตํใช๎
กับกริยาเอกพจน๑  (singular verb)  ก็ได๎   ทั้งนี้ข้ึนอยูํกบัวําผู๎พูดหรือผู๎เขียนตั้งใจจะหมายถึงอะไร  ถ๎าผู๎พูด
หมายถึง   คนจ านวนมากกวํา 1 คน ( = people) ก าลังท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีคนมากกวํา 1 คนท า  เชํน การ
วางแผนต๎องการสิง่หนึง่สิง่ใด  ฯลฯ ควรจะใช๎กริยาพหูพจน๑และต๎องแทนด๎วยค าสรรพนาม  “they”  เชํน 
                        Our school team are wearing the school uniform.  
                  *** ถ๎าหมายถึง  กลุมํเดียว/หนํวยเดียว (a single group or unit)  ให๎ใช๎กริยาเอกพจน๑  เชํน 
                        Our school team is better than our opponent‖s. 
                        The family is going to Italy next month. 
                  *** สมุหนามบางค ามรีูปพหูพจน๑ได๎และต๎องใช๎กับกริยาพหูพจน๑    เชํน 
                        family =  families      class = classes      crowd = crowds  
  
               6) อาการนาม (abstract noun) ได๎แกํค านามที่เรียกสิง่ที่ไมํมรีูปรําง 
เชํน  honesty  ค านาม  ประเภทนี้เป็นค านามทีบ่อกการกระท า (action)  คุณสมบัติ (quality) หรือสภาพ 
(state)  ซึ่งไมมํีตัว ตนที่จับต๎องได ๎ อาการนามเป็นค านามทีน่ับไมํได๎  เชํน 
  ability     courage      death  fear   help    
  decision experience  beauty  hope    pity 
  honesty horror       knowledge  happiness mercy        
  poverty       arrival    choice       shopping    camping 
 
                      7)   ค านามวัตถุ/ ค านามท่ีใช้เรียกสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  (material noun/ 
concrete noun)    ค านามประเภทนี้เป็น  mass noun  เป็นค านามที่เรียกสิ่งของที่มรีูปรําง   อยูํเป็นกลุํม
ก๎อน แตํนับไมํได๎ ต๎องระบจุ านวนมากน๎อยโดยบอกเป็นปรมิาณ และเป็นค านามทีบ่ํงบอกถึงเนื้อวัตถุ  จะมีรปู
เป็นเอกพจน๑และใช๎กบักริยาเอกพจน๑เสมอ เชํน  rice, soap, gold, water, wood  
                          ** ค านามวัตถุจะไม่ใช้ค าก ากับนาม a/an  น าหน๎า  เชํน 
                             Rice is grown in Thailand. 
                             We wash our hands with soap and water before meals. 
                             Gold is very expensive these days. 
                         ** วิธีระบุปรมิาณของค านามวัตถุ ต๎องใช๎ common noun  มาชํวยแสดงปริมาณโดยใช๎
รูปแบบกลุํมค าดังนี ้คือ   common noun + of + material noun  เชํน 
  a glass of water  a jug of milk 
  a cup of tea   a loaf of bread 
  a bar of soap    a cube of sugar 
  a piece of paper  a bag of rice 
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                        ** วิธีท าเป็นพหพูจน๑ ต๎องเปลี่ยนที่ common noun ดังนี ้
                             He drinks two glasses of milk every morning. 
                             She bought three loaves of bread. 
                             Please give me five pieces of writing paper. 
                        ** ค านามวัตถุจัดเป็นประเภทได๎ดังนี ้
                        พวกที่เป็นอาหาร ได๎แกํ  ประเภทเนื้อและพืชผลตํางๆ เชํน 
                             meat      mutton      pork         cheese      bread        beef        rice 
                             salt        sugar        fish           butter       curry         milk          wheat 
                        พวกที่เป็นสารธรรมชาติและแรํธาตุตํางๆ เชํน 
                             gold       silver         iron          oxygen      metal        stone        wood 
                             glass      brick         sand         cement     cotton        earth       copper 
 
                      8)   ค านามท่ีแสดงเพศ  (gender)  มีอยูํ  4 ประเภทคือ   เพศชาย 
(masculine),  เพศหญิง (feminine), เพศรวม  (common gender) และไมํมีเพศ (neuter) 
                              ค านามที่บํงบอกเพศชายและเพศหญิง 
                                   -  ส าหรับเรียก คน (people)        

  

M      F    M       F     
boy girl man woman 
son  daughter  uncle aunt 
father  mother husband wife 
nephew niece bachelor  spinster 
gentleman    lady      bridegroom  bride 
widower   widow     duke    duchess      
king     queen    prince        princess 
actor       actress   host       hostess    
hero               heroine    waiter        waitress 
salesman         saleswoman    god           goddess 
heir              heiress   steward   stewardess 

                                           
                                   -  ส าหรับเรียก สัตว๑  (animals) ตํอไปนี ้ 
  M      F    M       F      M  F   
  drake  duck  bull  cow cock  hen 
  gander   goose ram ewe  dog bitch 
  tiger    tigress lion lioness     
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                              ค านามที่บํงบอกเพศรวม เชํน 
                                boy – girl  = child                    son – daughter = child 
                                man – woman =  person          father – mother =  parent* 
                                cock – hen  =  fowl                 ram – ewe =  sheep 
                              * ค าวํา parent   ถ๎าหมายถึงทั้งพํอและแมํ จะเป็นพหูพจน๑    คือ  parents    แตํ
ถ๎าพูดถึงคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว คือ พํอหรือแมํ  ใช๎เป็นเอกพจน๑  คือ  parent 
                              ค านามไมํมีเพศ มักจะเป็นค านามที่เรียกสิ่งของ  เชํน   book, table, 
television, telephone, camera etc.6 
   
  3.2.2 นามท่ีของค านาม 
   หน๎าที่ของค านามนั้นแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) ประธาน (Subject) 
(2) กรรม (Object) 
(3) สํวนเติมเตม็ (Complement) 
(4) กรรมของบุพบท (Object of preposition) 

   
  ข้ออธิบายความดังน้ี    
  1. Subject (ประธาน)  ประธาน หมายถึง ค านามที่มีลักษณะเป็นผู๎กระท า หรือบํงบอกถึงหัวประโยค
นั้น ๆ  ตัวอยํางเชํน  "The fish swimming."  ปลาวํายน้ า : เราจะเห็นได๎วํา Fish ข้ึนต๎นประโยค ตามด๎วย
กริยา swimming เพราะฉนั้น The fish ในที่นี้เป็นประธานทท าหน๎าที่ "กระท า" คือกริยา swimming ซึ่ง
แปลวําวํายน้ า นั่นเอง 
  2. Object (กรรม)  กรรม หมายถึง ค านามที่มีลักษณะเป็นผู๎ถูกกระท า ตัวอยํางเชํน  "Cat eat fish" 
เชํนเดิมครับ "แมวกินปลา" ในประโยคนี้เราจะเห็นค านาม 2 ค าดวยกันคือ Cat กับ Fish ซึ่ง cat ตัวแรกท า
หน๎าที่เป็นประธานเหมือนกับ fish ในประโยคแรก สํวน" fish" ในที่นี้ก็เป็นค านามเชํนเดิม....แตํหน๎าที่เป็น"
กรรม" เปลี่ยนจากผู๎กระท ามาเป็น "ผู๎ถูกกระท า" แทน คือ ถูก "Cat" หรือ แมวกระท า "eat" คือ กิน นั่นเอง... 
  3. Complement  (สํวนเติมเต็ม)  สํวนเติมเต็ม หมายถึง ค านามที่เข๎ามาเติมเต็มประโยคให๎มี
ความหมาย สมบูรณ๑ ตัวอยํางเชํน "This is a fish" ในประโยคนี้จะเห็น fish อยูํสวนท๎ายตามหลังกริยา is 
เหมือนประโยคที่สอง...อําวว...แลว๎ท าไม มันไมํเป็นกรรมละํ นั่นก๎อเพราะวํา..กริยา is หรือ กริยา Verb to be 
อื่น ๆ เนี่ย มันเป็นกริยาที่ไมํต๎องการกรรม มารองรับ ครับ เพราะมันไมํได๎แสดงการกระท าแกํใคร อะไร แตํ
อยํางใด จึงไมํต๎องการกรรม และกริยา Verb to be นั่นไมํมีความหมายสมบูรณ๑ในตัวของมันเอง เชํน This 
is...นี่คือ..(อะไร) เพราะฉนั้นสํวนที่เข๎ามาเติมหลัง Verb to be เนี่ย เราจะเรียกวํา สํวนเติมเต็ม หรือ 
Complement นั่นเอง ซึ่งค านามก็คือ fish เข๎ามาท าหน๎าที่ตรงนี้น่ันเอง 

                                                             

  
6

 http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/D4LP/14212/Module3/content/content01.html,3 

May 2015. 

http://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/D4LP/14212/Module3/content/content01.html,3
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  4. Object of preposition  (กรรมของบุพบท)  กรรมของบุพบท...หมายถึง  เดียว บุพบท!!!...อาราํย
หวํา...บุพบทนั่น คือ ค าเช่ือมระหวํางกริยา, นาม, สรรพนาม  หรือ  ค าอื่ใด  เพื่อบอกสถานที่ ,เวลา, ทิศทาง  
และอื่นๆ   
   ** เพราะฉนั้น..กรรมของบพุบท จึงหมายถึง ค านามที่ตามหลัง preposition เพื่อตอบสนอง ค าเช่ือม
นั่นเอง ตัวอยํางเชํน   "A man gives feed to fish" คลาวนี้เราจะเห็น A man ท าหน๎าที่เป็นประธาน ท า
กริยา gives ให๎ และตามด๎วยกรรม คือ feed อาหาร นอกเหนือจากนั้นมันยังมีสํวนที่เพิ่มข้ึนมาอีก คือ to 
เป็น Preposition และตามด๎วย fish อีกทีหนึ่ง ค านามที่ตามหลัง Preposition นี้ เราเรียกวํา Object of 
preposition หรือวํา กรรมของบุพบทนั้นเอง 
   นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการหลายทํานได๎แสดงเกี่ยวกบัหน๎าที่ของ Noun อีกวํา 
  1. ท าหน๎าที่เป็นประธานของกริยาในประโยค เชํน  A cat has four legs. 
  2. ท าหน๎าที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค เชํน  I hit him. 
  3. ท าหน๎าที่เป็นกรรมของบุพบทในประโยค  เชํน  He has waited for Jim since 10.00 a.m. 
  4. ท าหน๎าที่เป็นสํวนสมบรูณ๑ของกริยาเพื่อขยายให๎ประธานได๎ความชัดเจนข้ึน  (นามตามข๎อ 4 นี้ จะ
เรียงอยูํหลัง Verb to be) เชํน  He is a teacher. 
  5. ท าหน๎าที่เป็นสํวนขยายกรรม เพื่อใหก๎รรมตัวนั้นมีเนือ้ความกระจํางขึ้น หรือ อีกนัยหนึง่จะเรียกวํา 
ท าหน๎าทีเ่ป็นทัง้กรรมและสํวนสมบูรณ๑พร๎อมกันได๎ เชํน  We gave him a toy. พวกเราให๎ของเลํนแกํเขา 
  6. ท าหน๎าที่เป็นนามซอ๎นนามที่อยูํข๎างหน๎าได๎ และ ระหวํางนามข๎างหน๎ากบันามที่ไปซ๎อนตามหลงั
จะต๎องใสํเครื่องหมาย , (คอมมํา) ค่ันไว๎ทุกครั้ง ซึ่งมี 2 กรณี  
   (1) กรณีทีซ่๎อนสํวนทีเ่ป็นประธาน จะวางไว๎หลังประธาน เชํน 
    Reagan, the president of the U.S.A., visited Japan. 
   (2) กรณีทีซ่๎อนสํวนทีเ่ป็นกรรม จะวางไว๎หลังกรรม  เชํน 
      We admire our teacher, Mr. Boon. 
  7. ท าหน๎าที่เป็นนามเรียกขาน  เชํน  You are right, Jaruwan. 
  8. ท าหน๎าที่แสดงความเป็นเจ๎าของนามทั่วไป โดยมเีครื่องหมาย 's  เชํน 
     This is the lady's skirt which is very dear. นี้คือกระโปรงของสุภาพสตรี ซึ่งมรีาคาแพง 
  9. ท าหน๎าที่เป็นคุณศัพท๑ ประกอบนามด๎วยกัน โดยวางไว๎หน๎านามนั้น เชํน 
     The volleyball match for today is very interesting. 
      การแขํงขันวอลเลย๑บอลส าหรับวันน้ีนําสนใจมาก 
  10. ท าหน๎าที่เป็นกรรมซึ่งมลีักษณะและความหมายเดียวกันกับกริยาที่อยูํข๎างหน๎า  เชํน 
       They ran a lively race.  พวกเขาว่ิงแขํงกันอยํางสนุกสนาน 
  11. ท าหน๎าที่เป็นประธานอิสระของกลุมํค าที่เป็นสํวนของกริยาวลี แล๎วไปท าหน๎าที่ขยายประธานใน
ประโยคหลกัอีกท ี เชํน   Breakfast being over, we all sat and talked.  เมื่อทานอาหารมือ้เช๎าเสรจ็แล๎ว 
พวกเราทกุคนก็นั่งคุยกัน 
 

  3.2.3 วิธีการใช้ค านาม 
  1. โดยทั่วไปเติม s หลงันามเอกพจน๑  เชํน 
   Singular   Plural   Singular   Plural 
  apple ( แอปเปลิ )  apples   stamp ( แสตมป์ )  stamps 
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 2. ค านามเอกพจน๑ที่ลงท๎ายด๎วย s, ss, sh, ch, x, z ให๎เติม es เชํน 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  glass ( แก๎ว )   glasses  dish ( จาน )   dishes 
 3. ค านามที่ลงท๎ายด๎วย o และหน๎า o เป็นพยัญชนะ เติม es เชํน 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  tomato ( มันฝรัง่ )  tomatoes  echo ( เสียงก๎อง )  echoes 
 **ข๎อยกเว๎น ค านามที่ลงท๎ายด๎วย o บางค าที่ข๎างหน๎าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เชํน 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  auto (รถยนต๑ )   autos   casino ( บํอนการพนัน )  casinos 
 **ข๎อยกเว๎น นามที่ลงท๎ายด๎วย o บางค าจะเติม s หรือ es ได๎ทั้งสองอยําง 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  cargo ( สินค๎า )   cargos   buffalo ( ควาย )  buffalos 
  4. ค านามเอกพจน๑ที่ลงท๎ายด๎วย y และหน๎า y เป็นพยัญชนะ ให๎เปลี่ยน y เป็น i แล๎วเติม es เชํน 
  Singular   Plural               Singular   Plural 
  army ( กองทัพ )  armies   lady ( สุภาพสตรี )  ladies 
 **ถ๎าหน๎า y เป็นสระ ใหเ๎ติมเพียง s 
  Singular           Plural 
  toy ( ของเลํน )   toys 
  boy ( เด็กชาย)   boys 
  5. ค านามเอกพจน๑ที่ลงท๎ายด๎วย f หรือ fe เปลี่ยนให๎เป็น v แล๎วเติม es เชํน 
  Singular       Plural    Singular   Plural 
  calf ( ลูกวัว)   calves   wolf ( หมาปุา )   wolves 
 **ยกเว๎นค าตํอไปนี้เติม s เทํานั้น 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  belief ( ความเช่ือถือ)  beliefs   dwarf ( คนแคระ )  dwarfs 
 6. ท าเป็นนามพหุพจน๑โดยเปลี่ยนภายในค า 
  Singular   Plural   Singular   Plural 
  goose ( หําน )   geese   man ( ผู๎ชาย )   men 
 7. ค าตํอไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน๑ และ เอกพจน๑ 
  Singular                    Plural 
  aircraft ( เครื่องบิน )  herring ( ปลาเฮอริง ) 
 8. ค านามตํอไปนี้มีรูปพหูพจน๑แตํใช๎อยํางเอกพจน๑ 
  economics (วิชา เศรษฐศาสตร๑ )  
   civics ( วิชาหน๎าที่พลเมือง )  
   works ( โรงงาน ผลงาน ) 
   ethics (วิชาศีลธรรม)  
   mumps ( คางทูม)  
   news ( ขําว ) 
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 9. ค านามตํอไปนี้มีรูปพหูพจน๑และใช๎อยํางความหมายพหูพจน๑ เชํน 
  arms ( อาวุธ )  
   pajamas ( ชุดนอน )  
   thanks ( ความขอบคุณ ) 
  assets (ทรัพย๑สิน )  
   scissors ( กรรไกร )  
   shorts ( กางเกงขาสั้น ) 
  10. นามตํอไปนี้มีรปูเป็นเอกพจน๑ แตํใช๎ในความหมายพหพูจน๑ 
   people( ประชาชน )  
   cattle ( ปศุสัตว๑ ) youth ( คนหนุํมสาว ) 
    police ( ต ารวจ )  
   majority ( คนสํวนมาก )  
   swine ( สัตว๑พันธุ๑หมู รวมทั้งหมปูุา) 
  11. นามตํอไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน๑มีความหมายอยํางหนึง่  
          และเมื่อเป็นพหพูจน๑มีความหมายอกีอยํางหนึ่ง 
   Singular     Plural 
   advice ( ค าแนะน า )    advices ( รายงาน ) 
    air ( อากาศ )     airs (การวางทําหยิ่ง ) 
  12. ค านามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช๎ 
   Singular                            Plural 
   มาจากภาษาลาติน เชํน 
  agendum (ระเบียบวาระ )  agenda 
  alumnus ( ศิษย๑เกําชาย )  alumni7 
 
 ** หลักการเปลี่ยนค านามเอกพจน๑ เป็นพหูพจน๑ 
 โดยทั่วไปค านามนับได๎เอกพจน๑ สามารถเปลี่ยนไปเป็นพหพูจน๑ได๎ โดยใช๎หลักการดังตํอไปนี้ 
1. ค านามเอกพจน๑ทั่วไป เปลี่ยนเป็นพหพูจน๑โดยเติม -s ท๎ายค านามได๎เลย เชํน 
    Singular Nouns  Plural Nouns  ความหมาย 
  school   schools                     โรงเรียน 
  notebook  notebooks                 สมุด 
  computer  computers               คอมพิวเตอร๑ 
  calculator  calculators               เครื่องคิดเลข 
  shirt   shirts                       เสื้อเช้ิท 
  classroom  classrooms                 ห๎องเรียน 
  2. ค านามเอกพจน๑ทีล่งท๎ายด๎วย s, ss, sh, ch, x, z เปลี่ยนเป็นพหูพจน๑โดยเติม -es  ท๎ายค า เชํน 
 Singular Nouns  Plural Nouns  ความหมาย 
                                                             

  
7

 https://benchawan217.wordpress.com/2011/01/09/ 
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  bus   buses                      รถประจ าทาง 
       brush   brushes               แปรง 
  watch   watches                    นาฬิกา 
  box   boxes                        กลํอง 
  lens   lenses                     เลนส๑ 
  quiz   quizes                       แบบทดสอบ  การทดสอบ 
  bench   benches                    ม๎านั่ง 
  glass   glasses                    แก๎วน้ า 
   3. ค านามเอกพจน๑ที่ลงท๎ายด๎วย o เปลี่ยนเป็นพหพูจน๑โดยเติม -s หรือ -es ท๎ายค า เชํน 
  Singular Nouns  Plural Nouns  ความหมาย 
  potato   potatoes                    มันฝรัง่ 
  mango   mangoes                  มะมํวง 
  hero   heroes                     อัศวิน,วีรบุรุษ, ผู๎กล๎า 
  buffalo   buffaloes                  กระบอื 
  mosquito  mosquitoes               ยุง 
  volcano  volcanoes                 ภูเขาไฟ 
  motto   mottoes                  ภาษิต 
  tomato   tomatoes                  มะเขือเทศ 
   4. ค านามเอกพจน๑ที่ลงท๎ายด๎วย 0 หน๎า 0 เป็นพยัญชนะให๎ เติม -s ได๎เลยเมือ่ต๎องการใหเ๎ป็นพหูพจน๑เชํน 
 Singular Nouns  Plural  Nouns  ความหมาย 
  banjo   banjos                    แบนโจ (ช่ือเครื่องดนตรี ชนิดหนึ่ง 
  casino   casinos                 คาสิโน (สถานทีเ่ลํนการพนัน) 
  dynamo  dynamos                   เครื่องก าเนิดไฟฟูา 
  piano   pianos                เปียโน(ช่ือเครื่องตนตร)ี 
  photo   photos               รูปถําย 
  kimono  kimonos  ชุดกิโมโน 

 
 

  3.2.4 ตัวอย่างประโยค8 
     A man works in the garden. 
                       A basket is full of oranges. 
                       There is a new house in a big city. 
    London is the capital of England. 
                       Sony Television is more expensive than Sanyo. 

                                                             

  
8

 http://www.ntciap.com.A1-Nouns.html, 3 May 2015. 

http://www.ntciap.com.a1-nouns.html/
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                       Somsri lives in Nakhon Pathom but works in Bangkok. 
    A flock of sheep is worth one million baht. 
                       The government is trying a new measure. 
                     A flock of sheep are standing under the tree. 
                      Copper is less valuable than goal. 
         Mud is soil mixed with water. 
                       Living things cannot remain without air. 
                       A piece of chalk is on the table. 
   He has little money in his pocket. 
                    She has a little salt in the kitchen. 
                     I have much ink in the bottle. 
                    Anne wants to buy a lot of rice for his family. 
                    There is plenty of sugar in the shop. 
                    She has a great deal of fish left in the cupboard. 
   The death of Kitti calls for justice. 
                        The braveness of his father is well known. 
                        To sleep is necessary for health. 
   He wants to walk every morning.   
   Maria likes reading after dinner. 
     Sleeping at midday is necessary for a baby. 
   The rich must help the poor. 
    The good should be praised. 
       Mary loves her parents very much.   
        Somsak is a student of the English language. 
                    Jack loves Jane. 
                       I ate mangoes. 
                     He speaks to his girlfriend every day. 
                    We think of the teacher when we leave school. 
                        Suree is a student. 
                      Amnat becomes a doctor. 
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                       She was a nurse two years ago. 
                      His parents named him Henry. 
                 We elected Mr.Sombat leader. 
                  Reagan, the president of the U.S.A., visited Thailand. 
                    Our country, Thailand, is the land of peace. 
                   Do you want to see Saman, the writer of this book? 
                     We admire our teacher, Mr.Manup. 
                    Robert, please close the door. 
                      You are right, Jimmy. 
                 Teacher, explain it slowly. 
                 The teacher‖s table is standing in front of the class. 
                     Do you know my principal‖s house? 
                Sompong is waiting for you at the bus stop. 
                 The football match for today is very interesting. 
                  She smiled a sweet smile.  
                  Malee dreamt a good dream last night.  
                    Dinner being over, we all sat and talked. 
                   The sun having set, the farmers walked home.  
                     One cat is grasping a rat under the tree.  
                   I saw an old man praying in the church.  
                    The students are reading in the room. 
                 Did you see two men come here yesterday? 
                   My father bought three fish from the market. 
 
Exercise 5 

ตอนท่ี 1 เลือกข้อท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1. จงเลือกค านามท่ีนับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้  
   a. tea    b. shoes    c. pen    d. box 
2. จงเลือกค านามท่ีนับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้  
   a. egg   b. hen     c. cat   d. sugar  
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3. จงเลือกค านามท่ีนับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้  
   a. ant   b. tree   c. milk    d. book 
4. จงเลือกค านามท่ีนับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้  
   a. table  b. duck   c. plate   d. hair 
5. จงเลือกค านามท่ีนับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้  
   a. apple  b. rain   c. papaya    d. dog 
6. จงเลือกค านามท่ีนับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้ 
   a. coffee   b. salt     c. chalk    d. student 
7. จงเลือกค านามท่ีนับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้ 
   a. bed   b. water    c. sand    d. ice 
8. จงเลือกค านามท่ีนับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้ 
   a. rice   b. sand    c. umbrella    d. soap 
9. จงเลือกค านามท่ีนับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้ 
    a. paper    b. hand    c. powder    d. air 
10. จงเลือกค านามท่ีนับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้ 
   a. zebra    b. pork    c. smoke    d. cheese 
 
ตอนท่ี 2 จงเขียนเส้นใต้ค านามและแปลประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นภาษาไทย 
1. A man works in the garden. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. A basket is full of oranges. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. There is a new house in a big city. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4. London is the capital of England. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Sony Television is more expensive than Sanyo. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Somsri lives in Nakhon Pathom but works in Bangkok. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. A flock of sheep is worth one million baht. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
8. The government is trying a new measure. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
9. A flock of sheep are standing under the tree. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Copper is less valuable than goal. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนท่ี 3 จงบอกว่าค านามท่ีขีดเส้นใต้เป็น Uncountable or Countable Noun     
1. Mud is soil mixed with water. 

  
  

2. Living things cannot remain without air. 
  
  

3. A piece of chalk is on the table. 
  

4. He has little money in his pocket. 
  

5. She has a little salt in the kitchen. 
  

6. I have much ink in the bottle. 
  

7. Anne wants to buy a lot of rice for his family. 
  

8. There is plenty of sugar in the shop. 
  

9. She has a great deal of fish left in the cupboard. 
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10. The death of Kitti calls for justice. 
  

 
ตอนท่ี 4 จงเขียนเคร่ือง √ ในช่องด้านขวามือหให้ถูกต้อง 

Words Singular Plural Common Popper Material Collective Abstract 

Fathers        
health        
dinner        
baby        

A poor        
parents        
Somsak        
student        
mangoes        
girlfriend        
teachers        
schools        
a doctor        
nurses        

Thailand        
countries        

house        
buses        

football        
 farmers        
fishes        
market        
Army        
Mop        
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Chapter 4 
Pronouns  

 

 
4.1 PRONOUNS9 
    In linguistics and grammar, a pronoun is a word that substitutes for a noun or noun 
phrase. It is a particular case of a pro-form. Pronouns have traditionally been regarded as 
one of the parts of speech, but some modern theorists would not consider them to form a 
single class, in view of the variety of functions they perform. Subtypes include personal 
pronouns, reflexive and reciprocal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, 
relative pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. 
  Pronouns are words that substitute for nouns. Every pronoun must have a 
clear antecedent (the word for which the pronoun stands).10 
                                                             

  
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Pronoun,8 may 2015, Jump up to: a b c d e f g h i j k Börjars, Kersti; 

Burridge, Kate (2010). Introducing English grammar (2nd ed.). London: Hodder Education. pp. 50–57. ISBN 
978-1444109870. 
  10 Jump up ^ For detailed discussion see George D. Morley, Explorations in Functional Syntax: A 
New Framework for Lexicogrammatical Analysis, Equinox Publishing Ltd., 2004, pp. 68–73. Jump up ^ 
Postal, Paul (1966). Dinneen, Francis P., ed. "On So-Called "Pronouns" in English". Report of the 
Seventeenth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies (Washington, D.C.: 
Georgetown University Press): 177–206. 
 

 

http://www.towson.edu/ows/nouns.htm
http://www.towson.edu/ows/pro_antagree.htm#_antecedent_
http://en.wikipedia.org/wiki/Pronoun,8
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4.2 KINDS OF PRONOUNS11 
            

 
 
 A.   Personal Pronouns :   

                          
SINGULAR PLURAL 

 subjective objective possessive subjective objective possessive 
1st person I me my, mine we us our, ours 
2nd person you you your, yours you you your, yours 
3rd person he 

she 
it 

him 
her 
it 

his 
her,  hers 

its 

they 
 

them their , theirs 

 
Personal pronouns have the following characteristics : 
1.  three persons (points of view) 
       1st person - the one(s) speaking   
          (I  me my  mine  we  us our ours)  
       2nd person - the one(s) spoken to   
         (you your yours) 
       3rd person - the one(s) spoken about   
         (he  him  his  she her hers  it  its  they  their  theirs)  
           
 

                                                             

  
11

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pronoun, 8 may 2015 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pronoun,%208
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Examples 

         
2.  three genders 
       feminine  (she  her  hers) 
       masculine (he  him  his) 
       neuter  (it its  they them their theirs)  

Examples 
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 3.  two numbers 
       singular (I  me  my  mine  you  your  yours  he  him  his  she  her  hers it its) 
       plural  (we  us  our  ours  you  your yours  they  them  their  theirs)  

Examples 

 
 4.  three cases 
      subjective ( I  you  he  she  it  we  they ) 
      possessive  ( my  mine  your  yours  his  her  hers  our  ours  their  theirs ) 
      objective   ( me  you  him  her  it  us  them ) 

Examples - subjective case 

 

  
Examples - possessive case 
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Examples - objective case 

 
    ** NOTE:  Because of pronoun case, the pronoun's form changes with its function in the 
sentence.  Follow this link to pronoun case for more information. 
  
B. Demonstrative Pronouns : 

                              

 
       Demonstrative pronouns can also be used as determiners. 
       Example: 
       Hand me that hammer. (that describes the noun hammer) 
       Demonstrative pronouns can also be used as qualifiers: 
       Example: 
      She wanted that much money? (that describes the adjective much) 

http://www.towson.edu/ows/procase.htm
http://www.towson.edu/ows/determiners.htm
http://www.towson.edu/ows/qualifiers.htm
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C. Reflexive / Intensive Pronouns  

    :  the " self " pronouns 

     These pronouns can be used only to reflect or intensify a word already there in the 
sentence. Reflexive / intensive pronouns CANNOT REPLACE personal pronouns. 
Examples: 
I saw myself  in the mirror. (Myself is a reflexive pronoun, reflecting the pronoun I.) 
I‖ll do it myself. (Myself is an intensive pronoun, intensifying the pronoun I.) 
    
D. Indefinite Pronouns : 

Singular: 
one someone anyone no one everyone 
each somebody anybody nobody everybody 

(n)either something anything nothing everything 
                   
Examples: 
Somebody is coming to dinner. 
Neither of us believes a word Harry says. 
Plural:      

 
Examples: 
Both are expected at the airport at the same time. 
Several have suggested canceling the meeting. 
Singular with non-countables / Plural with countables: 

 
Examples: 
Some of the dirt has become a permanent part of the rug. 
Some of the trees have been weakened by the storm. 
Indefinite pronouns use apostrophes to indicate possessive case. 
Examples: 
The accident is nobody’s fault. 
How will the roadwork affect one's daily commute? 
Some indefinite pronouns may also be used as determiners. 
one, each, either, neither, some, any, one, all, both, few, several, many, most 
Note the differences: 
Each person has a chance. 
 

http://www.towson.edu/ows/pronouns.htm#A.   Personal Pronouns:
http://www.towson.edu/ows/punct2.htm#apostrophe
http://www.towson.edu/ows/determiners.htm
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(Each is a determiner describing person.) 
Each has a chance. 
(Each is an indefinite pronoun replacing a noun.) 
Both lawyers pled their cases well. 
(Both is a determiner describing  lawyers.) 
Both were in the room. 
(Both is an indefinite pronoun replacing a noun.) 

 

E. Interrogative Pronouns: 

 
Interrogative pronouns produce information questions that require more than a “yes” or 
“no” answer. 
Examples: 
What do you want? 
Who is there? 
 

F. Relative Pronouns: 

 
Relative pronouns introduce relative (adjectival) clauses. 

 
  

http://www.towson.edu/ows/AdvAdjNomClause.htm#Adjectival clauses
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ภาคภาษาไทย 
4.3 วิธีการใช้ Pronouns12 
  Pronoun ( ค าสรรพนาม )  คือค าที่ใช๎แทนค านามหรือค าเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกลําวถึงซ้ าซาก หรือแทนสิ่งที่รู๎กันอยูํแล๎วระหวํางผู๎พูด ผู๎ฟัง   หรือแทนสิ่งของที่ยังไมํรู๎ หรือไมํ
แนํใจวําเป็นอะไร   ค าสรรพนาม  (pronouns ) แยกออกเป็น  7 ชนิด คือ 
  1. Personal Pronoun ( บุรุษสรรพนาม )   
           เช่น I, you, we, he , she ,it, they 
  2. Possessive Pronoun ( สรรพนามเจ้าของ )  
   เช่น my , mine, yours, his, hers, its, theirs, ours 
  3. Reflexive Pronouns ( สรรพนามตนเอง ) เป็นค าท่ีมี - self ลงท้าย   
   เช่น myself, yourself, ourselves 
  4. Definite Pronoun ( หรือ Demonstrative Pronouns สรรพนามเจาะจง )   
   เช่น  this, that, these, those, one, such, the same 
  5. Indefinite Pronoun ( สรรพนามไม่เจาะจง )  
   เช่น  all, some, any, somebody, something, someone 
  6. Interrogative Pronoun ( สรรพนามค าถาม ) เช่น Who, Which, What 
  7. Relative pronoun ( สรรพนามเชื่อมความ ) เช่น  who, which, that 
  อธิบายความ 
  1. Personal Pronouns ( บุรุษสรรพนาม )  คือสรรพนามที่ใช๎แทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูด
สนทนา มี 3 บุรุษ คือ   
    บุรุษที่ 1 ได๎แกํตัวผู๎พูด I, we 
    บุรุษที่ 2  ได๎แกํผู๎ฟัง  you 
     บุรุษที่ 3  ได๎แกํผู๎ ที่พูดถึง สิ่งทีพู่ดถึง he, she, it , they 

                                                             

  
12

 http://writer.dek-d.com/phetalonetolove/story/viewlongc.php?id=567683&chapter=19,8 May 

2015 

http://writer.dek-d.com/phetalonetolove/story/viewlongc.php?id=567683&chapter=19,8
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รูปที่สัมพันธก์ันของค าสรรพนาม 

รูปประธาน  รูปกรรม 
Possessive Form Reflexive 

Pronoun Adjective Pronoun 

 I  me my  mine  myself 
we us our ours ourselves 

you you your yours yourself 
he him his his himself 
she her her hers herself 
it it its its itself 

they them their theirs themselves 

 
  ตัวอยํางเชํน  
  - I saw a boy on the bus. He seemed to recognize me.  
  ฉันเจอเด็กคนหนึง่บนรถประจ าทาง เขาดูเหมือนจะจ าฉันได ๎  
           ( He ในประโยคทีส่องแทน a boy และ me แทน I  ในประโยคทีห่นึ่ง ) 
  - My friend and her brother like to swim. They swim whenever they can. 
  เพื่อนฉันและนอ๎งชายของเธอชอบวํายน้ า พวกเขาไปวํายน้ าทุกครั้งที่มีโอกาส  
           (  they ในประโยคทีส่อง แทน My friend และ her brother ในประโยคที่ 1 ) 
 
การใช้ Personal Pronouns ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานและเป็นกรรมมีหลักดังน้ี 
 
1. Personal Pronoun ท่ีตามหลังค ากริยาหรือตามหลังบุพบท ( preposition ) ต๎องใช๎ในรูปกรรม เชํน 
  Please tell him what you want.   โปรดบอกเขาถึงสิ่งทีคุ่ณต๎องการ  ( ตามหลงัด ากริยา tell ) 
  Mr. Wilson talked with him about the project.    
  คุณวิลสัน พูดกับเขาเกี่ยวกับโครงการ ( ตามหลังบุพบท with ) 
  หมายเหตุ  ถ๎ากริยาเป็น verb to be สรรพนามที่ตามหลังจะใช๎เป็นประธานหรือเป็นกรรม ให๎
พิจารณาดูวํา สรรพนามใน ประโยคนั้นอยูํในรูปผู๎กระท า หรอื ผู๎ถูกกระท า เชํน 
  It was she who came here yesterday. 
  เธอคนน้ึ ที่มาเมื่อวานนี้  ( ใช๎ she เพราะเป็นผู๎กระท า ) 
  It was her whom you met at the party last night.  
  เธอคนน้ีที่คุณพบทีง่านเลี้ยงเมื่อคืนน้ี (ใช๎ her เพราะเป็นกรรมของ   you met ) 
 
2. Possessive Pronouns ( สรรพนามเจ้าของ )  คือสรรพนามที่ใช๎แทนค านามเมื่อแสดงความเป็นเจ๎าของ 
ได๎แกํค าตํอไปนี ้
        mine, ours, yours, his, hers, its, theirs  
  The smallest gift is mine. ของขวัญช้ินที่เล็กทีสุ่ดเป็นของฉัน  
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  This is yours. อันน้ีของคุณ 
  His is on the kitchen counter. ของเขาอยํูบนเคาน๑เตอร๑ในครัว 
  Theirs will be delivered tomorrow. ของพวกเขาจะเอามาสํงพรุํงนี ้
  Ours is the green one on the table . ของพวกเราคืออนัสีเขียวที่อยูบํนโต๏ะ 
  possessive pronouns มึความหมายเหมือน    possessive adjectives แตํหลักการใช๎ตํางกัน  
This is my book. นี่คือหนังสือของฉัน ( my ในประโยคนี้เป็น possessive adjective ขยาย  book )  This 
book is mine. หนังสือนี้เป็นของฉัน (  mine ในประโยคนี้เป็น possessive pronoun  ท าหน๎าที่เป็นสํวน
สมบูรณ๑ ( complement)  ของค ากริยา is ) 
 
3. Reflexive Pronouns ( สรรพนามตนเอง ) คือสรรพนามที่แสดงตนเอง แสดงการเน๎น ย้ าให๎เห็นชัดเจน 
มักเรียกวํา -self form of pronoun  ได๎แกํ  myself, yourself, yourselves, himself, herself, 
ourselves, themselves, itself  มีหลักการใช๎ดังนี้ 
  - ใช๎เพื่อเน๎นประธานใหเ๎ห็นวําเป็นผู๎กระท าการนั้นๆ ให๎วางไว๎หลังประธานนั้น  ถ๎าต๎องการเน๎นกรรม 
(object ) ให๎วางหลังกรรม เชํน 
  She herself doesn't think  she'll get the job.  
  The film itself wasn't very good but I like the music. 
  I spoke to Mr.Wilson himself. 
 - วางหลังค ากริยา เมื่อกริยาของประโยคเป็นกริยาทีท่ าตํอตัวประธานเอง  
  They blamed themselves for the accident. 
  พวกเขาต าหนิตนเองในอุบัตเิหตทุี่เกิดข้ึน ( ตามหลังกริยา blamed ) 
  You are not yourself today.  
  วันน้ีคุณไมํเป็นตัวของคุณเอง ( ตามหลังกริยา are ) 
  I don't want you to pay for me. I'll pay for myself.  
  ฉันไมํอยากให๎คุณเป็นคนจํายเงินให๎ ฉันจะจํายของฉันเอง  
  Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much. 
  จูเลียมีวันหยุดที่ดี เธอสนุกมาก 
  George cut himself while he was shaving this morning.  
  จอร๑จท ามีดบาดตัวเองขณะทีโกนหนวดเมื่อเช๎าน้ี 
 ** หมายเหตุ  ปกติ จะใช๎  wash/shave/dress โดยไมํมี myself เมื่อต๎องการจะเน๎นวํา ประธาน
เป็นผู๎ท ากจิกรรมนั้นเอง  
   -Who repaired your bicycle for you? Nobody, I repaired it myself. 
    ใครซํอมรถจักรยานให๎คุณ. ไมํมีใครท าให๎ฉันซํอมเอง 
   -I'm not going to do it for you. You can do it yourself. 
   ฉันจะไมํท า( อะไรสักอยํางทีรู่๎กันอยูํ ) ให๎นะ คุณต๎องท าเอง 
 ** By myself หมายถึงคนเดียว มีความหมายเหมือน  on my own  เชํนเดียวกับค าตํอไปนี ้
  on ( my/your/his/ her/ its/our/their ) own     มีความหมายเหมือนกับ 
  by ( myself/yourself ( singular) /himself/ herself/ itself/ ourselves/ 
yourselves(plural)/ themselves )  เชํน   
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    I like living on my own / by myself. ฉันชอบใช๎ชีวิตอยํูคนเดียว  
    Did you go on holiday on your own / by yourself?  
   เธอไปเที่ยววันหยุดคนเดียวหรือเปลํา 
   Learner drivers are not  allowed to drive on their own / by themselves. 
   ผู๎ที่เรียนขับรถไมํได๎รับอนุญาตให๎ขับรถด๎วยตัวเองคนเดียว 
   Jack was sitting on his own / by himself in a corner of the cafe. 
   แจ๏คนั่งอยูํคนเดียวทีีมมุห๎องในคาเฟ 
 
4. Definite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns  คือสรรพนามที่บํงช้ีชัดเจนวําใช๎แทนสิ่งใด 
เชํน  this, that, these, those, one, ones, such, the same, the former, the latter 
   That is incredible!    นั่นเหลือเช่ือจรงิๆ  (อ๎างถงึสิง่ที่เห็น) 
   I will never forget this.   ฉันจะไมํลมืเรื่องนีเ้ลย (อ๎างถึงประสบการณ๑เมื่อเร็วๆนี้) 
   Such is my belief.  นั่นเป็นสิง่ที่ฉันเช่ือ (อ๎างถึงสิง่ที่ได๎อธิบายไปกํอนหน๎านี้ )  
   Grace and Jane are good girls. The former is more beautiful than the latter. 
     เกรซและเจนเป็นเด็กดีทัง้คํู แตํคนแรก (เกรซ)จะสวยกวําคนหลงั (เจน) 
 
5. Indefinite Pronouns ( สรรพนามไม่เจาะจง ) หมายถึงสรรพนามที่ใช๎แทนนามได๎ทั่วไป มิได๎ช้ี
เฉพาะเจาะจงวําแทนคนน้ัน คนน้ี เชํน 
everyone everybody everything some each 

someone somebody all any many 

anyone anybody anything either neither 

no one nobody nothing none one 

more most enough few fewer 

little several more much less 

  ตัวอย่างเช่น 
  -Everybody loves somebody.  
  คนทุกคนยํอมมีความรกักับใครสกัคน 
  -Is there anyone here by the name of Smith?  
  มีใครที่นีช่ือสมิธบ๎าง  
  -One should always look both ways before crossing the street.  
  ใครก็ตามควรจะมองทั้งสองด๎านกํอนข๎ามถนน 
  Nobody will believe him. จะไมํมีใครเช่ือเขา 
  Little is expected. มีการคาดหวังไว๎น๎อยมาก 
  ** We, you, they ซึ่งปกติเป็น personal pronoun จะน ามาใช๎เป็น indefinite pronoun เมื่อไมํ
เจาะจง  โดยมากใช๎ในค าบรรยาย ค าปราศัย เชํน 
  -We should prepare ourselves to deal with any emergency.  
  เรา ( โดยทั่วไป) ควรจะเตรียมพร๎อมไว๎เสมอส าหรับเหตุการณ๑ฉุกเฉิน)  
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  -You sometimes don't know what to say in such a situation.  
  บางครัง้พวกคุณก็ไมํรู๎วําจะพูดอยํางไรในสถานการณ๑เชํนน้ัน. 
 
6. Interrogative Pronouns ( สรรพนามค าถาม )  เป็นสรรพนามที่แทนนามส าหรับค าถาม ได๎แกํ  Who, 
Whom, What, Which  และ Whoever, Whomever, Whatever, Whichever   เชํน 
  -Who want to see the dentist first?  
  ใครอยากจะเข๎าไปหาหมอฟันเปน็คนแรก? ( who ในที่นี้เปน็ประธาน )  
  -Whom do you think we should invite? เธอคิดวําเราควรจะีเชิญใคร?  
  (  whom ในที่นี้เป็นกรรม - object ) 
  -To whom do to wish to speak ? เธออยากจะพูดกับใคร?  
  (  whom ในที่นี้เป็นกรรม - object ) 
  -What did she say?  เธอพูดวําอะไรนะ? (  what เป็นกรรมของกริยา say ) 
  -Which is your cat ? แมวของเธอตัวไหน? ( which เป็นประธาน ) 
  -Which of these languages do you speak fluently?  
  ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหลําน้ีที่คุณพูดได๎คลํอง? ( which เป็นกรรมของ speak ) 
** หมายเหตุ   which และ  what  สามารถใช๎เป็น  interrogative adjective   และ who, whom , 
which  สามารถใช๎เป็น relative pronoun  ได ๎
 
7. Relative Pronouns ( สรรพนามเชื่อมความ ) คือ สรรพนามที่ใช๎แทนค านามที่กลําวมาแล๎วในประโยค
ข๎างหน๎า   และพร๎อมกันนั้นก็ท าหน๎าที่เช่ือมประโยคทั้งสอง ให๎เป็นประโยคเดียวกัน   เชํนค าตํอไปนี้  who, 
whom, which whose ,what, that และ indefinite relative pronouns เชํน whoever, whomever, 
whichever, whatever เชํน  
  -Children who (that) play with fire are in great danger of harm.  
 -The book that she wrote was the best-seller 
 -He's the man whose car was stolen last week. 
 -She will tell you what you need to know. 
  
Exercise 6 

เลือกข้อท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 
1. They are giving something to_________. 
   a. they   b. his   c. him  d. its 
2. He is writing a letter to _________. 
   a. She   b. hers  c. his   d. her 
3. _________speaks English with______ teacher.  
   a. She / her    b. mine / his   
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  c. yours / him     d. mine / your 
4. The dog bites ____________tail.  
   a.it    b. they   c. their   d. its 
5. _____ buy a new book for________. 
   a. I, she  b. They, their  c. You, you  d. I, you 
6. ___________sit near __________ in the class. 
   a. Me, she  b. I, her   c. I, me   d. You, my 
7. ____________walk to at the beach. 
   a. Them  b. They   c. He   d. She 
8. She looks at _____________ in the concert. 
   a. him   b. he   c. she   d. I 
9. ________ often sees ________ at the market. 
   a. He, my  b. Her, I   c. She, me   d. I, mine 
10. We know______________ very well. 
   a. them  b. they   c. he    d. she 
ค าสรรพนามท่ีแทนตัวพิมพ์เอียงและขีดเส้นใต้ 
11. Jenny buys a doll. 
  a. She    b. Him   c. Her 
12. The students send the report on Monday. 
  a. Them   b. They   c. It 
13. The tiger and the lion are wild animals. 
   a. It    b. They   c. Them 
14. The mother makes cookies for children. 
   a. He, his    b. She, them  c. She, her 
15. Wichai sees the old man on the road.  
   a. His    b. Him  c. He 
16. Please give me some milk to the baby. 
   a. they   b. them   c. him 
17. Don‖t put these candies in the bag.  
   a. they, it    b. them, its  c. him, her 
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18. Linda gives some flowers for mother.  
   a. Her, him   b. She, it  c. She, her 
19. I and my friend speak English to Mr. Tom. 
   a. We, him   b. We, her   c. She, his 
20. The mother told Susan go to school early. 
   a. He, her   b. She, her  c. Her, she  
 
เลือกข้อท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุด 
21. I want to play ping pong with __________.  
   a. my   b. she   c. her 
22. _____________stay in Chaina for two years. 
   a. They   b. Them   c. He 
23. Nunda speaks to ____________. 
   a. us    b. we   c. she 
24. ___________ is a very clever student. 
   a. Her   b. She   c. him 
25. ________ am watching _________. 
   a. You, we   c. I, them   b. We, I 
26. _________ see________ every morning. 
   a. We, him   b. He, I   c. It, hers 
27. _______ are standing near ___________. 
   a. She, they  b. They, us   c. He, we 
28. This is my house. This house is ____________. 
   a. me   b. him   c. mine 
29. She is my mother. I love _________. 
   a. him   b. her   c. me 
30. We are studying English. Mrs. Sirada is teaching _______. 
   a. him   b. them   c. us  
31. We know______________ very well. 
   a. them      b. they 
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   c. he       d. she 
32. She looks at _____________ in the concert. 
    a. him      b. he 
   c. she      d. I 
33. They are giving something to_________ 
   a. they      b. his 
   c. him       d. its 
34. He is writing a letter to _________. 
   a. She      b. hers 
   c. his       d. her 
35. _________speaks English with______ teacher. 
   a. She / her     b. mine / his 
   c. yours / him     d. mine / your 
36. The dog bites ____________tail. 
   a.it        b. they 
   c. their      d. its 
37. _____ buy a new book for________. 
   a. I, she      b. They, their 
   c. You, you     d. I, you 
38. ___________sit near __________ in the class. 
   a. Me, she      b. I, her 
   c. I, me      d. You, my 
39. ____________walk to at the beach.  
   a. Them      b. They 
   c. He      d. She 
40. _________ often sees_______ at the market. 
   a. He, my      b. Her, I 
   c. She, me      d. I, mine  
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Chapter 5 
Verbs  

 
 

 
 
 

 
 
5.1 Meaning of Verb 
  A verb, from the Latin verbum meaning word, is a word (part of speech) that in 
syntax conveys an action (bring, read, walk, run, learn), an occurrence (happen, 
become), or a state of being (be, exist, stand). In the usual description of English, the 
basic form, with or without the particle to, is the infinitive. In many languages, verbs 
are inflected (modified in form) to encode tense, aspect, mood, and voice. A verb 
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may also agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, 
such as its subject, or object. Verbs have tenses: present, to indicate that an action is 
being carried out; past, to indicate that an action has been done; future, to indicate 
that an action will be done.13 
 

 
 
5.2 Verb types 
  Verbs vary by type, and each type is determined by the kinds of words that 
follow it and the relationship those words have with the verb itself. There are six 
types: intransitive, transitive, infinitives, to-be verbs, and two-place transitive (Vg- verb 
give), and two-place transitive (Vc- verb consider). 
  1. Intransitive verbs 
  An intransitive verb is one that does not have a direct object. Intransitive verbs 
may be followed by an adverb (a word that addresses how, where, when, and how 
often) or end a sentence. For example: "The woman spoke softly." "The athlete ran 
faster than the official." "The boy wept." 
  2. Linking verbs 
  A linking verb can't be followed by an adverb or end a sentence, but instead 
must be followed by a noun or adjective, whether in a single word or phrase. Common 
linking verbs include seem, become, appear, look, and remain. For example: "His 
mother looked worried." "Josh remained a reliable friend." Therefore, linking verbs 
'link' the adjective or noun to the subject. Adjectives that come after linking verbs are 
predicate adjectives, and nouns that come after linking verbs are predicate nouns. 
  3. Transitive verbs  

                                                             

  
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/Verb 



~ 68 ~ 

 

  A transitive verb is followed by a noun or noun phrase. These noun phrases are 
not called predicate nouns, but are instead called direct objects because they refer to 
the object that is being acted upon. For example: "My friend read the newspaper." 
"The teenager earned a speeding ticket." 
  A way to identify a transitive verb is to invert the sentence, making it passive. 
For example: "The newspaper was read by my friend." "A speeding ticket was earned 
by the teenager." 
  4. Two-place transitive: Vg verbs 
  Vg verbs (named after the verb give) precede either two noun phrases or a 
noun phrase and then a prepositional phrase often led by to or for. For example: 
"The players gave their teammates high fives." "The players gave high fives to their 
teammates." 
  When two noun phrases follow a transitive verb, the first is an indirect object, 
that which is receiving something, and the second is a direct object, that being acted 
upon. Indirect objects can be noun phrases or prepositional phrases. 
  5. Transitive Verbs: Vc verbs 
  Vc verbs (named after the verb consider) are followed by a noun phrase that 
serves as a direct object and then a second noun phrase, adjective, or infinitive 
phrase. The second element (noun phrase, adjective, or infinitive) is called a 
complement, which completes a clause that would not otherwise have the same 
meaning. For example: "The young couple considers the neighbors wealthy people." 
"Some students perceive adults quite inaccurately." "Sarah deemed her project to be 
the hardest she has ever completed." 
  6. To be verbs 
  The verb be is manifested in eight forms: be, is, am, are, was, were, been, and 
being. These verbs precede nouns or adjectives in a sentence, which become 
predicate nouns and predicate adjectives similar to those that function with a linking 
verb. They can also be followed by an adverb of place, which is sometimes referred to 
as a predicate adverb. For example: "Her daughter was a writing tutor." "The singers 
were very nervous." "My house is down the street."14 
 
ภาคภาษาไทย 
5.3 วิธีการใช้ค ากริยา  
  ค ากริยา คือค าที่แสดงการกระท าหรือถูกกระท ามีดังตอํไปนี ้
   1. อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ๑ในตัวมันเองไมํต๎องมีกรรมมารองรบั 
     smile ยิ้ม    cry ร๎องไห ๎     
                                                             

  
14

 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/th/verbs.html 
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    run ว่ิง    speak พูด     
    go ไป    come มา     
    sit นั่ง    sleep นอน     
    walk เดิน     
     -I like to smile. 
    -My dog runs quickly. 
   2. สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยงัไมํสมบรูณ๑ต๎องมีกรรมมารองรบัจงึจะท าใหป๎ระโยค
สมบรูณ๑ 
     write เขียน    give ให๎     
    buy ซื้อ    look มอง     
    close ปิด    kick เตะ     
     -He writes novels. 
    -I bought a car. 
   3. กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นชํองที่สองกับชํองทีส่ามเพียงแคํเติม d หรือ 
ed ท๎ายค า 
     walk  walked  walked เดิน 
    like  liked  liked ชอบ 
    play  played  played เลํน 
    love  loved  loved รัก 
   4. กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เมื่อเปลี่ยนเป็นชํองทีส่อง (Past tense) ชํองที่สาม (Past 
Participle) จะมีรูปที่เหมือนกันและรูปที่แตกตํางกัน คลกิดกูริยารปูพิเศษเพิ่ม 
    1. มีรูปเหมอืนกันทัง้สามชํอง 
     cut  cut  cut ตัด 
   read  read  read อําน 
   hit  hit  hit ตี 
   hurt  hurt  hurt เจ็บ 
   put  put  put วาง ใสํ 
    2. มีรูปที่แตกตํางกัน 
     eat  ate  eaten กิน 
   fly  flew  flown บิน 
   break  broke  broken แตก หัก 
   build  built  built สร๎าง 
   come  came  come มา 
   do  did  done ท า 
   make  made  made ท า สร๎าง 
   pay  paid  paid จํายเงิน 
   steal  stole  stolen ขโมย 
   think  thought thought  คิด 
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   5. Infinitives 
       Infinitive ตามด๎วย to คือกริยาชํองที่ 1ที่ต๎องมี to น าหนา๎มีลักษณะการใช๎คือ 
    1.ใชัเป็นประธาน 
   It is not difficult to learn English. 
    2. ใช๎ตามหลังค ากริยา 
    It's starting to rain. 
     กริยาที่ตามด๎วย Infinitive  ตามด๎วย to ได๎แกํค าวํา 
    hope  หวัง     
   need  ต๎องการ     
   prepare เตรียม     
   except  ยอมรบั     
   decide  ตัดสินใจ     
   appear  ปรากฎ     
   ask  ขอร๎อง     
   plan  วางแผน     
   mean  ตั้งใจ     
   remind  เตือน     
   swear  สาบาน     
   pretend เสแสร๎ง     
   want  ต๎องการ     
   promise สัญญา     
   neglect  เพิกเฉย     
   learn    เรียนรู ๎     
   deserve สมควรได๎รบั     
   manage จัดการ     
    3.ใช๎ในรูป verb + object+infinitive 
    She didn't ask him to go. 
     4.ใช๎ตามหลังค าคุณศัพท๑ (adjective) Infinitive ถูกใช๎ตามหลงัค าคุณศัพท๑บางค า 
    I'm glad to know you. 
     She was surprised to hear that. 
    5. ใช๎ตามหลังค านาม (noun) เราสามารถใช๎ Infinitive ตามหลงัค านามบางตัว 
    I told him about my decision to divorce. 
  
   6.ใช๎ตามหลัง who, what, how etc.  ในประโยค reported speech เราสามารถใช๎ 
infinitive ตามหลัง who, what, where,when etc (ยกเว๎น why) ที่พูดเกี่ยวกับค าถามและตอบค าถาม
verb +question-word +Infinitive 
    I don't know how to make a cake. 
 



~ 71 ~ 

 

     Infinitive ไมํมี to  คือกริยาชํองที่ 1 ที่ไมํต๎องมี to น าหน๎ามีลักษณะการใช๎ดังนี ้
    1. Modal auxiliary verbs(กริยาชํวย) 
   เราใช๎ infinitive ไมํมี to ตามหลังกริยาชํวย will, shall, would, should, can, could, 
may, might, had better 
   We must clean the room. 
     2. ใช๎ infinitive ไมํมี to ตามหลังค ากริยาที่แสดงการรับรู๎และสงัเกตเห็นได๎แกํค าวํา 
    let    อนุญาต 
   make   ท า 
   see   เห็น 
   hear   ได๎ยิน 
   feel   รู๎สึก 
   watch   ดู เฝูาดู 
   notice   สังเกต 
   - I saw a boy steal a car. 
    3.ใช๎ infinitive ไมํมี to ตามหลัง why (not) ที่หมายถึงสิ่งที่ไมํจ าเป็นหรือการ 
ท าในสิ่งโงํๆ เชํน  Why did you do that? It's the stupidest thing I've ever seen. 
    4.ใช๎ infinitive ไมํมี to ตามหลัง and, or, except, but, than เราสามารถน าค า 
infinitive มาใช๎รํวมกันด๎วย and, or, except, but, than แตํวํา  infinitive ตัวที่สองไมํต๎องมี to 
Do you want to go out or stay home?15   
  
  *** นอกจากน้ีมีนักวิชาการได้กลา่วถึงวิธีการใช้ค ากิริยาในภาษาอังกฤษ16 
          กํอนอื่นต๎องขอท าความเข๎าใจกับนักศึกษากํอน  เรื่องการใช๎ค ากิริยาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
ในปัจจุบันน้ีนักศึกษาจะเห็นวําภาษาอังกฤษมีความส าคัญอยํางยิ่งในการติดตํอสื่อสาร  ระหวํางกัน ยิ่งในยุคที่
เรียกวํา “ ยุคการสื่อสารไร๎พรมแดน หรือ Globalization “ คงไมํมีใครปฏิเสธได๎วํา  ภาษาอังกฤษมี
ความส าคัญมาก  ซึ่งอาจารย๑ผู๎เขียนเอง ได๎กลําวอยูํบํอยครั้งวํา “ คนยุคใหมํถ๎าไมํรู๎เรื่องภาษาอังกฤษเลย ก็ดู
เหมือนวําจะล๎าสมัยเสียเหลือเกิน “ เพราะฉะนั้นหากนักศึกษามีความต๎องการที่เข๎าใย ( ต๎องขอใช๎ค าวํา “ 
เข๎าใจ “ ) นะครับ เพราะถ๎าใช๎ค าวํา “ เกํง “ ก็คงต๎องใช๎เวลาศึกษาหลายปีทีเดียว ดูเหมือนวํามันเป็นอะไรที่
หํางไกลเหลือเกิน   นักศึกษาต๎องถามตัวเองกํอนวํา เราเองมีความชอบหรือมีทัศนคติอยํางไรกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ ?  ท าไม ต๎องถามอยํางนั้น  ก็เพราะวํา อยํางน๎อยเราจะได๎รู๎ถึงขีดความสามารถของตัวเอง หรือ
ขอบเขตความต๎องการของเรากํอน 
          แตํรู๎หรือไมํครับ  มันเป็นเรื่องแปลกแตํจริง  ที่สถานศึกษาทุกแหํงทั่วประเทศเขาบังคับให๎นักศึกษาได๎
เรียนกัน   หากเราท าความเข๎าใจและมีใจชอบหรือมีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษแล๎ว   ภาษาอังกฤษ
ก็เป็นเรื่องที่งํายมาก   เพราะไมํมีอะไรที่ยากเกินความสามารถของผู๎ต๎องการใช๎มันเพื่อวัตถุประสงค๑บางอยําง
การเรียนภาษาอังกฤษ  หากจะเปรียบกับการฝึกจักรยานมันก็เป็นสิ่งที่ยากตอนเริ่มฝึกใหมํ ๆ เทํานั้นเอง   
อาจจะมีล๎มลุกคลุกคลานบ๎าง  ก็เป็นเรื่องธรรมดา  แตํ หากฝึกได๎  บังคับทิศทางได๎มันก็ไมํยากอะไรเลยใน
การศึกษาภาษาอังกฤษนั้น ในปัจจุบันย่ิงสะดวกสบาย  เนื่องจากวํามีคํูมือมากมายหลายส านักได๎เขียนออกมา  
                                                             

  
15 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/th/verbs.html,9 May 2015. 

  16 http://www.lamptech.ac.th/article/03.htm, อาจารย๑นิวาต สมฟอง, 9 May 2015. 

http://www.lamptech.ac.th/article/03.htm
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ซึ่งเราสามารถน ามาประกอบการเรียนได๎อยํางดีเลยที่เดียว..อยากเกํงและเข๎าใจภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นเขา
หรือเปลํา ?  ทีนี้อาจารย๑ผู๎เขียนจะได๎แนะเคล็ดที่ไมํลับให๎กับเหลํานักศึกษา เมื่อเรียนกับอาจารย๑แล๎วรับรองวํา
จะเข๎าใจภาษาอังกฤษและรักมันมากยิ่งข้ึนอีกเยอะเลยทีเดียว  ลองติดตามกันดู 
          หลักการงําย ๆ ที่เราจะเข๎าใจภาษาอังกฤษก็มีเพียงแคํไมํกี่อยําง  ไมํอยากบอกวํามี 3 อยํางคือ  
ประธาน + กิริยา + กรรม ( subject + verb + object )  เชํน  The  students   go  to  school  by  
the  bus. มีหลายคนที่ไมํเข๎าใจเลย  เนื่องจากไมํมีหลกัในการจับ  เมื่อเห็นข๎อความเป็นภาษาอังกฤษก็งง เป็น
ไกํตาแตกเลย   จากตัวอยํางข๎างต๎นที่ได๎ยกมานั้น  เราจะรู๎ วําประโยคนี้เขากลําวถึงอะไรและหมายถึง
เหตุการณ๑ที่เกิดข้ึนในชํวงไหน   เป็นอดีต  ปัจจุบัน หรือวําอนาคต    ซึ่งในที่นี้เราจะใช๎หลักการสังเกตจากค า
กิริยานั่นเอง   จากประโยคที่วํา   The  students  go  to  school  by  bus.  กิริยาในประโยคคือ  go  
เป็นตัวบํงบอกถึงเหตุการณ๑ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพราะวํา กิริยาเป็นรูปปัจจุบัน 
          Verb คือ  ค าที่แสดงถึงอาการตําง  ๆ หรือเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดข้ึนในแตํละชํวงของเวลา กลําวอีก
นัยหนึ่งก็คือ  ค าพูดที่แสดงถึงการกระท าของตัวประธานในประโยค หรือค าที่ท าหน๎าที่ชํวยค ากิริยาด๎วยกัน
นั่นเอง  กิริยาเป็นค าที่มีบทบาทที่ส าคัญในแตํละประโยค  ถ๎าในประโยคนั้น ๆ ขาดค ากิริยา  ความหมายก็ไมํ
เกิดและไมํสามารถทราบถึงเหตุการณ๑ตําง ๆได๎เลย หรือมีใจความที่ไมํสมบูรณ๑  ค ากิริยาตามหน๎าที่แบํง
ออกเป็น  3 ประเภท คือ 
  1.  สกรรมกิริยา ( Transitive  Verb ) คือ ค ากิริยาที่ต๎องมีตัวกรรม หรือค าอื่นเข๎ามารองรับ
ความหมายจึงจะสมบูรณ๑ เชํน The  boys  kick  football  in  the  field. หมายความวํา พวกเด็ก ๆ เตะ
ฟุตบอลอยูํที่สนามหญ๎า  ค าวํา “ kick “  เป็นค ากิริยา บอกให๎ทราบถึงเหตุการณ๑วําในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้
เด็ก ๆ ก าลังเลํนกันอยูํ สํวนค าวํา “ football ” เป็นตัวกรรมหรือตัวที่ท าหน๎าที่รองรับกิริยาให๎มีความหมาย
สมบูรณ๑ข้ึน เพราะถ๎าใช๎ค าวํา “ kick “ ค าเดียวความหมายไมํสมบูรณ๑ ไมํรู๎วําเตะอะไร นั่นเอง 
          2. อกรรมกิริยา ( Intransitive  Verb )  คือ ค ากิริยาที่ไมํต๎องมีตัวกรรมหรือค าอื่นมารองรับก็ได๎
ความหมายสมบูรณ๑เชํน  The  dogs  run  in  the  field.  ประโยคนี้ไมํต๎องมีตัวกรรมมารองรับ ก็ได๎
ใจความสมบูรณ๑ดี  ซึ่งค าวํา “  run “ แปลวํา “ ว่ิง “ คงไมํต๎องถามวําใช๎อะไรว่ิงนะครับ 
          3.  กิริยาชํวย (  Helping  Verb หรือ  Auxiliary  Verb ) คือ กิริยาที่มีหน๎าที่ชํวยให๎กิริยาด๎วยกันมี
ความหมายดีข้ึน และยังมีหน๎าที่ท าให๎ตัวของมันเองมีความหมายที่สมบูรณ๑ข้ึนได๎ดีอีกด๎วย  เชํน  She  
studies  in  Lamp – Tech  college .  Does  she  study  in  Lamp – Tech College ? 
 

วิธีใช้ค ากิริยาในภาษาอังกฤษ   
( HOW  TO USE  VERB  ) 

             ค ากิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ๑แบํงออกเป็น 3 ชํอง เรียกวํา “ กิริยา 3 
ชํอง “ ซึ่งแตํละชํองก็บอกถึงเหตุการณ๑ในแตํละชํวงของเวลาได๎อีกด๎วย ค ากิริยามีวิธีใช๎อยูํ 2 วิธี คือ 
  1. ใช๎เป็นกิริยาแท๎ของประโยคที่มีตัวประธานเปน็บุรษุสรรพนาม ( ยกเว๎นสรรพนามบุรุษที่ 3 )และตัว
ประธานที่เป็นพหุพจน๑ เชํน 

I 
We 
You 
they 

 
want  a  book. 
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             -The  boys  want   some  books. 
  2. ใช๎เป็นค าแสดงข๎อความที่มี  to  น าหน๎ากิริยา เชํน   to work , to  go ,  to run , to buy เป็น
ต๎น ทั้งหมดทั้งสิ้นที่กลาํวมานั้นก็เปน็สํวนของค ากิรยิา ซึ่งนักศึกษาสามารถท าความเข๎าใจได๎อยํางงํายดาย ซึ่งดู
แล๎วไมํนําจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปส าหรับนักศึกษา 
  กลําวโดยสรุปแล๎ว ค ากิริยาที่ได๎ยกมาพูดตัง้แตํต๎น สามารถสรุปได๎เป็น 2 สํวนใหญํ ๆ คือ 
  1.    กิริยาแท๎  ( Finite  Verb ) 
   2.    กริยาชํวย  ( Auxiliary  Verb ) 
  ในสํวนของกิริยาชํวยน้ันอาจารย๑ผูเ๎ขียนเอง ขอกลําวเพิ่มเตมิอีกนิดหนํอย ซึง่ได๎ผํานหผูํานตานักศึกษา
มาบ๎างแล๎ว  นั่นก็คือ 
  1.    Verb  to  be  ( is , am , are , was , were  )  แปลวํา เป็น,  อยูํ , คือ 
  2.    Verb  to  have ( has , have , had ) แปลวํา  มี 
  3.    Verb  to  do ( do , dose, did ) แปลวํา ท า 
  โดยทั่วไปแล๎วเราจะเห็นวํา ค ากิริยา ก็จะเป็นตัวแปร หรือตัวชํวยที่ส าคัญ ที่ชํวยให๎เราได๎รู๎ถึงค าอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข๎องในแตํละประโยค ที่เรียกวํา” เหตุการณ๑ “ กํอนที่จะยุติเรื่องการใช๎ค ากิริยาในภาษาอังกฤษ ผู๎เขียน
ขอยกตัวอยํางให๎นักศึกษาดู เพื่อประกอบการท าความเข๎าใจ  ขอเป็นเหตุการณ๑ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรือใน
ชีวิตประจ าวัน 
          Manit  is  a  student  of  this  college. Every  day  he  gets up at  06.00 o‖clock and  
then  he hurry takes a  shower, cleans his  shoes and  gets  dressed. His  house is near  the  
college  about  4 kilometers , some  times when  it is  raining  he  is going  to  take  a 
motorcycle  with  his  friend.17 
  

 Exercise 7 

เลือกข้อท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว18 
จงเลือกใช๎ have หรือ has ในประโยคตํอไปนี้ให๎ถูกตอ๎ง 
1. My father ______ three cows. 
  A.  have   B. has 
2. You ______ two fans. 
  A. have   B. has 
3. Linda _____ many friends here. 
  A. have   B. has 

                                                             

  17 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/th/verbs.html แหลํงที่มา : เอกสารอ๎างอิง ไวยากรณ๑อังกฤษ  
ฉบับชํวยจ า  ( English  Grammar )  โดย ดร.กรองแก๎ว ฉายสภาวะธรรม/ คูํมือศึกษาไวยากรณ๑ภาษาอังกฤษ โดย ฝุาย
วิชาการภาคภาษาอังกฤษ สถาบัน OPINION/  standard   English  Grammar โดย อาจารย๑ส าราญ  ค ายิ่ง ป.ธ.6 ,พ.ม.
,C.P.E/ Advance  English  Grammar  โดย อาจารย๑ส าราญ  ค ายิ่ง ป.ธ.6 ,พ.ม. ,C.P.E, 9 May 2015. 
  

18
 http://www.thaistudyfocus.com, - http://www.juliacookonline.com/books/personal-

behaviors/its-hard-to-be-a-verb/ 10 May 2015. 

http://learnenglish.nabia10.com/gramma/th/verbs.html%20แหล่งที่มา
http://www.thaistudyfocus.com/
http://www.juliacookonline.com/books/personal-behaviors/its-hard-to-be-a-verb/
http://www.juliacookonline.com/books/personal-behaviors/its-hard-to-be-a-verb/
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4. We _______ two cars and two houses. 
  A. have   B. has 
5. I ______ many books in my school bag. 
  A. have   B. has 
6. She ______ a dog and two cats. 
  A. have   B. has 
7. They _____ many blue shirts. 
  A. have   B. has 
8. He _____ a big house. 
  A. have   B. has 
9. A horse _________ two eyes. 
  A. have   B. has 
10. Mary and Susan______ ten dolls. 
  A. have   B. has 
 
แบบฝึกหัด verb to be 
1. กริยา 3  ชํอง ข๎อใดถูกต๎องที่สุด 
  A. is  am  are     B. eat  ate  eat 
  C. do  did  done    D. put  pat  put 
2. อดีตของ go ชํองที่ 2 คือข๎อใด went 
  A. went  B. gone  C. wont  D. goes 
3. เติมค ากริยาให๎ถูกตอ๎ง There  ………… a dog. 
  A. are   B. is    C. was   D. were 
4. There …………..  two men. 
  A. is   B. am   C. was   D. are 
5. Who ……….  you? 
  A.     I   B.     are  C.     am  D.     is 
6. What  ………. in the bin? 
  A.     are  B.     was  C.     were  D.     is 
7. How many pens ……… in the box? 
  A.     are  B.     is  C.     am  D.     was 
8. ………… he a  girl? 
  A.     Are  B.     Is  C.     Was  D.     Am 
9. …………. I a  boy? 
  A.     Is  B.     Are  C.     Was  D.     Am 
10. Those  ……….. mangoes. 
  A.     is  B.     am  C.     was  D.     are 
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แบบฝึกหัด verb ช่วย (AUXILIARY VERBS) 
แบบฝึกหัดท่ี 1 – Fill in the blanks with ―is‖ or ―are‖. 
1. The rose _____ a beautiful flower. 
2. His two sons _____ still small. 
3. My brother _____ doing his degree at that university. 
4. Dogs _____ the most faithful animals. 
5. There _____ a lot of ants on the tree. 
6. That chair _____ comfortable to sit on. 
7. The equator _____ an imaginary line round the earth. 
8. The natives of this island _____ a friendly people. 
9. We _____ waiting for the bus. 
10. _____ your mother sleeping now? 
 
แบบฝึกหัดท่ี 2 – Fill in the blanks with ―does― or ―do―. 
11. _____ you know him? 
12. That _____ not mean I _____ not like her. 
13. Please _____ not smoke here. 
14. _____ anybody know the answer? 
15. They _____ not want to play. 
16. It _____ not matter where you put it. 
17. He _____ the measuring and we _____ the cutting. 
18. Those sheep _____ not belong to that farmer. 
19. My feet _____ not get tired easily. 
20. Everyone here _____ not know about it. 
 
แบบฝึกหัดท่ี 3– Fill in the blanks with ―has‖ or ―have‖.  
21. He _____ a law degree. 
22. They _____ gone to the cinema. 
23. Only one of the students _____ failed the test. 
24. I _____ come here to borrow your book 
25. “_____ you ever done online banking?” 
26. “We _____ not done our homework yet.” 
27. Each of you _____ to pay a dollar. 
28. There _____ been no complaint so far. 
29. Does he _____ a bicycle? 
30. What _____ she got to say about this? 
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แบบฝึกหัดท่ี 4 – Choose the correct word for each sentence.  
31. The earth _____ (go, goes) round the sun. 
32. He _____ (go, goes) to school by bus. 
33. I often _____ (go, goes) to the library. 
34. She wants to _____ (go, goes) to the library? 
35. She does not _____ (go, goes) to the library? 
36. Oh, she does _____ (go, goes) to the library. 
37. He often _____ (go, goes) to the cinema. 
38. Every one of us must _____ (go, goes) to school. 
39. Every one of us usually _____ (go, goes) to school early. 
40. He too has to _____ (go, goes) to school. 
 
แบบฝึกหัดท่ี 5 – Choose the correct word for each sentence. 
41. She _____ (read, reads) every day. 
42. I _____ (drink, drinks) milk every day. 
43. We _____ (like, likes) to swim. 
44. My neighbours _____ (talk, talks) to us every day. 
45. He _____ (speak, speaks) good English. 
46. They _____ (work, works) in that factory. 
47. One of us _____ (live, lives) near the hospital. 
48. Those deer in the zoo _____ (look, looks) hungry. 
49. Everyone of the postmen _____ (ride, rides) a bicycle. 
50. The black dog can _____ (bark, barks) very loudly. 
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Chapter 6 
Adverbs  

 
 

6.1 Meaning of Adverb 
  An adverb is a word that modifies a verb, adjective, other adverb, determiner, noun 
phrase, clause, or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, 
degree, level of certainty, etc., answering questions such as how?, in what way?, when?, 
where?, and to what extent?. This function is called the adverbial function, and may be 
realised by single words (adverbs) or by multi-word expressions (adverbial phrases and 
adverbial clauses). 
  Adverbs are traditionally regarded as one of the parts of speech. However, modern 
linguists note that it has come to be used as a kind of "catch-all" category, used to classify 
words with various different types of syntactic behavior, not necessarily having much in 
common except that they do not fit into any of the other available categories (noun, 
adjective, preposition, etc.)19 
 
6.2 Kinds of Adverbs20 
  1. Adverbs of Manner 
      She moved slowly and spoke quietly. 
  2. Adverbs of Place 
       She has lived on the island all her life.  
       She still lives there now. 
  3. Adverbs of Frequency 
      She takes the boat to the mainland every day. 
      She often goes by herself. 
  4. Adverbs of Time 
                                                             

  
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Adverb Rodney D. Huddleston, Geoffrey K. Pullum, A Student's 

Introduction to English Grammar, CUP 2005, p. 122ff./Jump up ^ For example: Thomas Edward Payne, 

Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists, CUP 1997, p. 69./Jump up ^ Huddleston, Rodney (1988). 

English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University Press. p. 7. doi:10.2277/0521311527. ISBN 0-

521-32311-8.,10 May 2015. 

  
20

 http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/adverbs.htm, 10 May 2015. 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/adverbs.htm
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      She tries to get back before dark. 
      It's starting to get dark now. 
      She finished her tea first. 
      She left early. 
  5. Adverbs of Purpose 
      She drives her boat slowly to avoid hitting the rocks. 
      She shops in several stores to get the best buys. 
 
ภาคภาษาไทย 
6.3 วิธีการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ ( Adverbs ) 
 1. Adverbs of Frequency คือ adverb บอกความถ่ีวําท าสิ่งนีส้ิ่งนั้นบํอยหรือถ่ีแคํไหนได๎แกํค าวํา  
  always           สม ่าเสมอ เป็นประจ า 
  often   บํอยๆ 
  frequency บํอย ถ่ี 
  usually     ตามปกต ิ
  sometimes บางครัง้บางครา 
  generally โดยทั่วๆไป 
  seldom ไมํคํอยจะ 
  hardly ever แทบจะไม ํ
  never  ไมํเคยเลย 
 ** การวางต าแหน่ง Adverbs of Frequency 
 1.ถ๎าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have   ให๎วางไว๎หลัง verb to be หรือ verb to 
have เชํน She is always late. He has never traveled by train. 
 2. วางไว๎หน๎าค ากริยาแท๎เชํน  Don often goes to the park. 
  
2. Adverbs of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือทําทาง สถานะ คุณภาพเชํน 
  Happily อยํางมีความสุข 
  Quickly  อยํางอยํางรวดเร็ว 
  Beautifully อยํางสวยงาม 
  Late  ลําช๎า 
  Well  ดี 
  Carefully อยํางระมัดระวัง 
  fast   เร็ว 
  -She walks slowly. 
  -The children sing beautifully. 
  -It is important to write carefully. 
   -You come here lately. 
   -They and I  will be going to University fastly. 
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3. Adverbs of Time คือ adverb ที่บอกเวลา ได๎แกํค าวํา 
  Today  วันน้ี 
  Tonight คืนน้ี 
  Yesterday เมื่อวาน 
  Finally  ในที่สุด 
  Last  ครั้งสุดท๎าย 
  Already เรียบร๎อยแล๎ว 
  Soon  ในเร็วๆนี ้
  Before  กํอน 
  Still  ยังคง 
  every week  ทุกๆสัปดาห๑ 
                  -We'll soon be home.  
   -When did you last see your family? 
4. Adverbs of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได๎แกํค าวํา 
  Here  ที่นี่ 
  Around  รอบๆ 
  There  ที่นั่น 
  Somewhere ที่ไหนสักแหํง 
  Near  ใกล๎ๆ 
  -We are playing here. 
  -The boy is sitting there.  
5. Adverbs of Degree คือ adverb บอกปริมาณจะวางไว๎หน๎าค า adj., adv. ได๎แกํค าวํา 
  Very  มาก 
  Too  มาก (เกินไป)                 
  Quite  มาก (ทีเดียว) 
  Almost  เกือบจะ 
   -He is too big to run. 
  -The bag is very heavy. 
  -I am almost finished. 
 
** Note : 1.ในกรณีทีป่ระโยคหนึ่งมีค ากริยาวิเศษณ๑อยูหํลายชนิดให๎เรียงล าดับดงันี้ manner, place, time 
   -The kids go to bed early.  
   -He works hard every week. 
    -He sang beautifully at the concert last night. 
          2. ค าที่มีรูปเหมอืนกันเป็นได๎ทั้งค าคุณศัพท๑และค ากริยาวิเศษณ๑  ได๎แกํค าวํา 
   Fast   เร็ว 
  hardยาก  แข็ง 
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  far     ไกล 
  pretty  มาก ทีเดียว 
  early  เช๎า เร็ว แตํเช๎า 
  -He runs fast. 
  -He is a fast runner. 
  -She works hard. 
  -She is a hard worker. 
  3. ค ากริยาวิเศษณ๑ สํวนใหญํมาจากค าคุณศัพท๑โดยการเติม -ly ท๎ายค าโดยมีหลักการท าดงันี ้
   1. เอาค าคุณศัพท๑มาเติม ly ได๎เลย เชํน 
   beautiful    beautifully  อยํางสวยงาม 
    quiet   quietly   อยํางเงียบๆ 
    wonderful  wonderfully   อยํางยอดเยี่ยม 
  4. ค าคุณศัพท๑ที่ลงท๎ายด๎วย e ให๎ตัด e ออก แล๎วเตมิ ly 
    true    truly    อยํางแท๎จริง 
  5.  ค าคุณศัพท๑ที่ลงท๎ายด๎วย y ให๎เปลี่ยน y เป็น i  แล๎วเติม -ly เชํน 
    Happy   happily   อยํางมีความสุข 
    Angry   angrily    อยํางฉุนเฉียว 
         6. ค าคุณศัพท๑ที่ลงท๎ายด๎วย le ให๎ตัด e ออก แล๎วเติม -y 
    simple     simply    งํายๆ ชัดเจน 
    possible  possibly   เป็นไปได ๎
** Note : ค าที่ลงท๎ายด๎วย -ly อยูํแล๎วแตํเป็นค าคุณศัพท๑ไดแ๎กํค าวํา  
    friendly  เป็นมิตร 
   lovely   นํารัก 
   lonely   โดํดเดี่ยว 
   ugly   นําเกียด 
   silly   งี่เงํา 
6.4 ตัวอย่างประโยค 
 - She is always late.     
 - He has never traveled by train. 
 - Don often goes to the park.     
  - She walks slowly.     
 - The children sing beautifully.     
 - It is important to write carefully.     
 - We'll soon be home.     
 - When did you last see your family? 
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 - We are playing here. 
 - The boy is sitting there.  
  - He is too big to run.     
 - The bag is very heavy.     
 - I am almost finished.     
  - The kids go to bed early .     
 - He works hard every week .     
 - He sang beautifully at the concert last night . 
 - He runs fast. 
 - He is a fast runner. 
 - She works hard. 
 - She is a hard worker. 
 - He walks slowly. 
 - She speaks loudly.  
 

Exercise 8 

A: Write down the correct form of the word in brackets  
    (adjective or adverb). 
1.  Tom is (slow)……………………………………………….…..……….  
     He works ………………………………………………….…………….. . 
2.  Sue is a (careful)……………………………………..………….. girl.  
  She climbed up the ladder………………………………….… . 
3.  The dog is (angry)……………………………………….………….. .  
  It barks …………………………………………………………………..... 
4.  He acted (excellent) ……………………………………..………...  
  He's an  actor…………………………………………………………... 
5.   They learn English (easy)…………………………………..…… .  
  They think English is an  language………………………….. 



~ 82 ~ 

 

6.   Max is a (good) ……………………………………………… singer.  
  He sings …………………………………………………………………….. 
7.   It's (awful) …………………………………………….. cold today.  
  The cold wind is ………………………………………………………. 
8.  Dogs rely on their noses as they can smell (good)………………… .  
  If that is true, why does dog food smell so (terrible) ……………..? 
9.   The little boy looked (sad)………………………………………………………… .  
  I went over to comfort him and he looked at me …………………... 
10.   I tasted the soup (careful)  ………………………………………………………… 
  but it tasted (wonderful)……………………………………………………………. . 
 
B : Underline at Adverb in each sentences to correct  
  - He sits quietly in that room. 
 - He speaks slowly. 
 - He speaks English slowly. 
 - He is sleeping there.  
 - They like to play outdoors. 
 - I will come back soon. 
 - He will arrive soon. 
 - I always miss him. 
 - He never comes here. 
 - He often comes late. 
 - He is never late. 
 - She is always late.     
 - He has never traveled by train. 
 - Don often goes to the park.     
  - She walks slowly.     
 - The children sing beautifully.     
 - It is important to write carefully.     
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Chapter 7 
Adjectives  

 
 

 
 
7.1 Meaning of Adjective 
  In linguistics, an adjective is a describing word, the main syntactic role of which 
is to qualify a noun or noun phrase, giving more information about the object 
signified.  
  Adjectives are one of the English parts of speech, although historically they 
were classed together with the nouns. Certain words that were traditionally considered 
to be adjectives, including the, this, my, etc., are today usually classed separately, as 
determiners.21 
 

ภาคภาษาไทย 
7.2 Adjectives  
  Adjectives คือ คุณศัพท๑ หมายถึง ค าที่ไปท าหน๎าที่ขยายนามหรือสรรพนาม (ขยายสรรพนามต๎องอยูํ
หลังตลอดไป) เพื่อบอกให๎รู๎ลักษณะคุณภาพหรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นวํา เป็นอยํางไร? ได๎แกํ 
ค าวํา   
           good ดี         bad เลว        tall สูง 
           dirty สกปรก        wise ฉลาด        red แดง 
          fat อ๎วน        thin ผอม        this นี ้
          those เหลําน้ัน        short สั้น        white ขาว 
   
 

                                                             

  
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Adjective, 11 May 2015. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adjective
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7.3 ชนิดของ Adjective   
   Adjective ในภาษาอังกฤษแบํงออกเป็น 11 ชนิด คือ 
          1. Descriptive Adjective คุณศัพท๑บอกลกัษณะ 
          2. Proper Adjective คุณศัพท๑บอกสญัชาติ 
          3. Quantitative Adjective คุณศัพท๑บอกปรมิาณ 
          4. Number Adjective คุณศัพท๑บอกจ านวนแนํนอน 
          5. Demonstrative Adjective คุณศัพท๑ช้ีเฉพาะ 
          6. Interrogative Adjective คุณศัพท๑บอกค าถาม 
          7. Possessive Adjective คุณศัพท๑บอกเจ๎าของ 
          8. Distributive Adjective คุณศัพท๑แบํงแยก 
          9. Emphaszing Adjective คุณศัพท๑เน๎นความ 
          10. Exclamatory Adjective คุณศัพท๑บอกอุทาน 
          11. Relative Adjective คุณศัพท๑สัมพันธ๑ 
  ข้ออธิบาย  
  1. Descriptive Adjective คือ "ค าคุณศัพท๑บอกลักษณะ" หมายถึง ค าที่ใช๎ลักษณะหรือคุณภาพ
ของคนสัตว๑ สิ่งของและสถานที่เพื่อให๎รู๎วํา นามนั้นมีลักษณะอยํางไร ได๎แกํค าวํา   good, bad, tall, shot, 
black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, cowardly, pretty, agly, happy, sorry, 
etc. 
     ตัวอยํางเชํน :   
           -The rich man lives in the big house. (คนรวยอาศัยอยูํบ๎านหลังใหญํ) 
           -A clever pupil can answer the difficult problem.  
   (นักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบปัญหายากได๎) 
           -The black cat cuagh a smail bird. (แมวด าตัวนั้นจับนกได๎) 
    ข๎อสังเกต : rich, big, clever, difficult, black และ small เป็นคุณศัพท๑บอกลักษณะ 
   2. Proper Adjective คือ "คุณศัพท๑บอกสัญชาติ" หมายถึง ค าที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่ง
อันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun นั่นเอง ได๎แกํ  Proper Noun (เป็นนามเฉพาะ)  เ ชํ น 
England, America, Thailand, India, Germany, Italy, Japan, China   
   ตัวอยํางเชํน :   
           -John employs a chinese cook. (จอห๑นจ๎างพํอครัวชาวจีนคนหนึ่ง) 
           -Do you learn French literature? (คุณเรียนวรรณคดฝีรัง่เศสหรอื) 
            -The English language is used by every nation. (ภาษาอังกฤษใช๎ในทุกประเทศ) 
            ข๎อสังเกต : Chinese, French, English เป็นค าคุณศัพท๑บอกสัญชาติ 
   3. Quantitive Adjective คือ "ค าคุณศัพท๑บอกปริมาณ" หมายถึง ค าที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให๎
ทราบปริมาณของสิ่งเหลํานั้นวํา มีมากหรือน๎อย (แตํไมํบอกจ านวนแนํนอน)ได๎แกํ   much, many, little, 
some, any, enough, half, great, all, whole, sufficent, etc. 
            -He ate much rice at school yesterday. 
            (เขากินข๎าวมากที่โรงเรียนเมื่อวานนี้) 
            -Linda did not give any money to her younger brother. 
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            (ลินดาไมํได๎ให๎เงินแกํน๎องชายของหลํอน) 
            -Take great care of your health. 
            (เอาใจใสํตํอสุขภาพของคุณให๎มากหนํอย) 
    ข๎อสังเกต : much, any, great ในประโยชน๑ทัง้ 3 เป็นค าคุณศัพท๑บอกปริมาณ 
  4. Numberal Adjective คือ "ค าคุณศัพท๑บอกจ านวนแนํนอน" หมายถึง ค าที่ไปขยายนาม เมื่อ
บอกจ านวนแนํนอนของนามวํามีเทําไหรํ แบํงเป็นช่ือยํอยได๎ 3 ชนิด คือ 
    4.1 Cardinal Numberal Adjective คือ คุณศัพท๑ที่ใช๎บอกจ านวนนับที่แนํนอนของนาม 
ได๎แกํ  one, two, three, four, five, six, seven, etc. 
   ตัวอยํางเชํน :   
            -She gave me two apples and three organes. 
            (หลอํนให๎แอปเปิ้ลสองผล และสม๎สามผลแกํฉัน) 
            -Bill wants to buy seven pens. 
            (บิลตอ๎งการซื้อปากกาเจ็ดด๎าม) 
            ข๎อสังเกต : two, three, seven เป็นคุณศัพท๑บอกจ านวนแนํนอนวางไว๎หน๎านาม 
     4.2 Ordinanal Numberal Adjective คือ "ค าคุณศัพท๑ที่ใช๎ขยายนามเพื่อบอกล าดับที่
ของนามนั้นๆ ได๎แก ํ first, second, third, fifth, sixt, seventh, etc. 
   ตัวอยํางเชํน :   
            -Tom is the first boy to be rewarded in this school. 
            (ทอมเป็นเด็กคนแรกที่ได๎รับรางวัลในโรงเรียนนี้) 
            -Sam won the third prize last month and the second one last week. 
            (แซมได๎รบัรางวัลที่ 3 เมื่อเดือนที่แล๎ว และสปัดาห๑ทีผ่ํานมา ได๎รับรางวัลที่ 2) 
            -I am the seventh son of my family. 
            (ฉันเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัว) 
            ข๎อสังเกต : first, third, second, seventh เป็นคุณศัพท๑บอกล าดับที่วางไว๎หน๎านาม 
    4.3 Mutiplicative Adjective คือ "คุณศัพท๑บอกจ านวนทวีของนาม" ได๎แกํ double, 
triple, fourfold 
   ตัวอยํางเชํน :   
            -Some roses are double. 
            (ดอกกหุลาบบางดอกก็มกีลบี 2 ช้ัน) 
            -Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems. 
            (พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ๑ คือแก๎ว 3 ประการ) 
            ข๎อสังเกต : double, triple, เป็นค าคุณศัพท๑บอกจ านวนทวีของนาม 
  5. Demonstrative adjective คือ คุณศัพท๑ช้ีเฉพาะหรือนิยมคุณศัพท๑ หมายถึง ค าที่ช้ี เฉพาะ
ให๎กับนามใดนามหนึ่ง ได๎แกํ this, that (ใช๎กับนามเอกพจน๑), these ,those (ใช๎กับนามพหูพจน๑) such, 
same   ตัวอยํางเชํน:   
           -I invited that man to come in. 
           (ฉันได๎เชิญผู๎ชายคนน้ันให๎เข๎ามาข๎างใน) 
           -Jan hated such things because they made her ill. 
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           (แจนเกลียดสิ่งเหลําน้ันเพราะมันท าให๎เธอไมสํบาย) 
           -They said the same thing two or three times. 
           (พวกเขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้2หรอื3ครั้งแล๎ว) 
           ข๎อสังเกต: that, such, same เป็นคุณศัพท๑ช้ีเฉพาะวางไว๎หน๎านาม 
  6. interrogative adjective คือ คุณศัพท๑บอกค าถาม  หมายถึง คุณศัพท๑ที่ใช๎ขยายนามเพื่อให๎เป็น
ค าถามโดยจะวางไว๎ต๎นประโยคและมีนามตามหลังเสมอ ได๎แกํ what, which, whose  ตัวอยํางเชํน:   
           -What book is he reading in the room? 
           (เขาก าลงัอํานหนงัสอือะไรอยูํในห๎อง) 
            -Which way shall we go? 
            (เราจะไปทางไหนกันน่ี?) 
           -Whose shoes are these? 
            (รองเท๎านีเ้ป็นของใคร)   
            ข๎อสังเกต: what, which, whose เป็นคุณศัพท๑บอกค าถามอยูํหน๎าประโยค 
   7. Possessive adjective คือ คุณศัพท๑บอกเจ๎าของหรือสามีคุณศัพท๑ หมายถึง ค าคุณศัพท๑ที่ใช๎
ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ๎าของของนาม ได๎แกํ my, our, your, his, her, its และ their  ตัวอยํางเชํน :
           -This is my table.   
           (นี่คือโต๏ะของฉัน)   
           -Her pen is on my desk. 
           (ปากกาของหลํอนอยูบํนโต๏ะฉัน) 
           -Our nation needs solidarity. 
           (ชาติของเราต๎องการความสามัคคี) 
           -Their parents work hard every day. 
           (พํอแมํของพวกเขาท างานหนักทกุวัน) 
           ข๎อสังเกต : my, her, our, their เป็นคุณศัพท๑บอกเจ๎าของวางไว๎หน๎านาม 
   8. Distributive คือ คุณศัพท๑แบํงแยก หมายถึง ค าคุณศัพท๑ที่ไปขยายนาม เพื่อแยกนามออกจาก
กันเป็น อันหนึ่ง หรือสํวนหนึ่งได๎แกํ each(แตํละ), every(ทุกๆ), either(ไมํอันใดก็อันหนึ่ง), neither(ไมํทั้ง
สอง) ตัวอยํางเชํน :   
           -The two men had each a gun. 
           (ชายสองคนน้ีมปีืนคนละกระบอก) 
           -Every soldier is punctually in his place. 
           (ทหารทุกคนเข๎าประจ าที่ของตัวตรงเวลาดี) 
           -Either side is a narrow lane. 
           (ไมํข๎างใดก็ข๎างหนึง่เป็นซอยแคบ) 
           -Neither accusation is true. 
           (ข๎อกลําวหาทั้งสองข๎อไมเํป็นความจรงิ) 
           ข๎อสังเกต: each,every,either,neither เป็นคุณศัพท๑แบงํแยกมาขยายนาม 
  9. Emphasizing Adjective คือ คุณศัพท๑เน๎นความ หมายถึงคุณศัพท๑ที่ใช๎ขยายนามเพื่อเน๎นความ
ให๎มีน าหนักข้ึน ได๎แกํ own(เอง),very(ที่แปลวํา นั้น,นั้นเอง,นั้นจริงๆ)  ตัวอยํางเชํน:   
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           -Linda said that she had seen it with her own eyes. 
           (ลินดาพูดวําหลํอนได๎เห็นมันมากบัตาเธอเอง) 
           -He is the very man who stole my wrist watch last night. 
           (เขาคือชายคนน้ันผู๎ซึ่งได๎ขโมยนาฬิกาข๎อมือของฉันไปเมื่อคืนน้ี) 
           -Jean is my own girl-friend. 
           (จีนคือแฟนผมเอง)   
           ข๎อสังเกต : own, very เป็นคุณศัพท๑เน๎นความขยายนามที่ตามหลงัใหม๎ีน าหนักข้ึน 
  10. Exclamatory Adjective คือ คุณศัพท๑บอกอุทาน หมายถึง คุณศัพท๑ที่ใช๎ขยายเพื่อให๎เป็นค า
อุทาน ได๎แกํ  what ตัวอยํางเชํน:   
           -What a man he is!   
           (เขาเป็นผู๎ชายอะไรนะเนี่ย!) 
           -What an idea it is!   
           (มันเป็นความคิดอะไรกันหนอ!) 
           -What a piece of work he does! 
           (เขาท างานได๎เยี่ยมจริงๆ!) 
           ข๎อสังเกต : what ทั้ง 3 ค า ในประโยคเหลําน้ีเป็นคุณศัพท๑บอกอุทาน 
  11. Relative Adjective คือ คุณศัพท๑สัมพันธ๑ หมายถึง คุณศัพท๑ที่ใช๎ขยายนามที่ตามหลังและใน
ขณะเดียวกันก็ยังท าหน๎าที่คล๎ายส๎นธานเช่ือมความในประโยคของตัวเองกับประโยคข๎างหน๎าให๎สัมพันธ๑กันอีก
ด๎วย ได๎แกํ  what(อะไรก็ได๎), whichever(อันไหนก็ได๎)  ตัวอยํางเชํน:   
           -Give me what money you have. 
           (จงให๎เงินเทําที่คุณมีอยูํแกํฉัน) 
           -I will take whichever horse you don t want. 
           (ฉันจะน าเอาม๎าตัวที่คุณไมํต๎องการ) 
           -He will read what book he wishes. 
           [ แซมจะอํานหนังสืออะไรก็ได๎ที่เขาปราถนา (จะอําน) ] 
           ข๎อสังเกต : What, Whichever เป็นคุณศัพท๑สมัพันธ๑ ไปขยายนามที่ตามหลัง และใน
ขณะเดียวกันก็ท าหน๎าที่เช่ือมประโยคหน๎าและประโยคหลังให๎กลมกลืนกันอีกด๎วย 
  

7.4 Adjective เวลาน าไปพูดหรือเขียนมีวิธีใช้อยู่ 4 อย่างคือ 
  (1). เรียงไว๎หน๎าค านามที่คุณศัพท๑นั้นไปขยายโดยตรงได๎ เชํน 
            * The thin man can run very quickly. 
            (คนผอมสามารถว่ิงได๎เร็วมาก) 
            * A wise boy is able to answer a difficult problem. 
            (เด็กฉลาดสามารถตอบปัญหาที่ยากได๎) 
           * The beautiful girl is wanted by a young boy. 
            (สาวสวยยํอมเป็นที่หมายตาของเด็กหนุํม) 
   ข๎อสังเกต : thin , wise , difficult , beautiful ,young เปน็คุณศัพท๑เรียงขยายไว๎หน๎านาม
โดยตรง 
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  (2). เรียงไว๎หลัง Verb to be, look feel, seem, get, taste, smell, turn, go, appear, keep, 
become, sound, grow etc. ก็ได๎ Adjective  ที่เรียงตามกริยาเหลําน้ี ถือวําขยายประธาน แตํวางตามหลัง
กริยา  เพราะฉะนั้นจึงมีช่ือเรียกได๎อีกอยํางหนึงวํา Subjective Complement เชํน 
           * I'm feeling a bit hungry. 
           (ฉันรู๎สกึหิวนิดๆ)   
           * Sugar tastes sweet. 
           (น้ าตาลมรีสหวาน)   
 (3). เรียงค านามที่ไปท าหน๎าทีเ่ป็นกรรม (Object) ได๎ ทั้งนี้เพื่อชํวยขยายเนื้อความของกรรมนั้นให๎
สมบรูณ๑ข้ึน Adjective ที่ใช๎ในลักษณะเชํนน้ีเรียกวําเป็น Objective Complement เชํน 
           * Sam made his wife happy. 
           (แซมท าภรรยาของเขาให๎มีความสุข) 
           * I consider that man mad. 
           (ฉันพิจารนาดูแล๎ววํา ชายคนน้ันเป็นบ๎า) 
           *This matter made me foolish. 
           (เรือ่งนี้ท าให๎ฉันโกรธไปได๎) 
   ข๎อสังเกต: happy, mad และ foolish เป็น Adjective ให๎เรียงหลังนาม และสรรพนามที่
เป็น Object คือ wife, man, me 
   (4). เรียง Adjective ไว๎หลังค านามได๎ ไมํวํานามนั้นจะท าหน๎าที่เป็นอะไรก็ตาม ถ๎า Adjective ตัว
นั้นมีบุพบทวลี ( Preposition Phrase ) มาขยายนามตามหลัง เชํน 
           * A parcel posted by mail today will reach him tomorrow. 
           (พัสดุทีส่ํงทางไปรษณีย๑วันน้ีจะถึงเขาวันพรุํงนี้) 
  ข๎อสังเกต: posted เป็น Adjective เรียงตามหลังนาม parcal ได๎เพราะมีบุพบทวลี by 
mail today มาขยายตามหลงั 
           * I have known the manager suitable for his position. 
           (ฉันได๎รู๎จักผู๎จัดการซึง่ก็มีความเหมาะสมส าหรบัต าแหนํงของเขา) 
  ข๎อสังเกต: suitable เป็นคุณศัพท๑ เรียงไว๎หลงันาม manager ได๎เพราะมีบุพบท วลี for his 
position มาขยายตามหลงั 
  * ข๎อยกเว๎น ในการใช๎ Adjective บางตัวเมือ่ไปขยายนาม22 
 

Exercise 9 

จงเลือกค า adjective (ค าคุณศัพท๑) ที่ถูกต๎องในประโยคตํอไปนี้ 
 1. This exercise is very ______. 
  a. easy  b. big    c. small    d. tall 
2. The elephant has a __________ tail.  
   a. the long   b. long  c. longer    d. longest 
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3. My father buys a _____ car. 
  a. news   b. the new  c. newer    d. new 
4. My ________sister is crying.  
  a. little  b. girl   c. boy    d. man 
5. She has a _______ rabbit.  
   a .easy   b. difficult   c. fat     d. father 
 
6. Is the room _________?  
  a. lazy   b. clean   c. fast    d. smart 
7. The __________girl walks slowly. 
  a. wrong   b. correct   c. beautiful    d. a beautiful 
8. The pig is ______ but the cat is ________.  
  a. big, small     b. the big, the small 
   c. a big, a small   d. boy, girl  
9. Don‖t swim in that ______ river. 
  a. a pretty   b. bright   c. smart  d. deep 
10. The mango is very _______.  
   a. cold   b. slow   c. hot    d. sweet 
จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง23 
11. Popeye is ……….., he is not weak. 
  a. big              b. strong  c. slow        d. slim    
12.     Tonight is not hot, it is………….. 
        a. un-hot           b. hotter 
        c. cold              d. colder 
13.     If Marry are not beautiful, then she is a………..girl. 
        a. ugly              b. handsome 
        c. bad              d. non-beautiful 
14.     If you are not right, you are………… 
        a. wrong                      b. silly 
        c. lovely                     d. correct 
15.     If you know the answer, you are……………. 
        a. pretty                       b. lazy 
        c. clever                      d. powerful 
16.     Dolphins are…………,sharks are scary. 
        a. small                       b. strong 
        c. tall                         d. lovely 
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7.     Linda is dancing around, she turn left and turn…………. 
        a. down                      b. over 
        c. right                       d. back 
18.     A red car is in front of the other, it is the………….. 
        a. slowest                    b. fastest 
        c. most expensive        d. faster 
 
19.     She get up………… so she miss the bus. 
        a. slow                         b. slower 
        c. later                         d. late 
20.  Christmas is…………. for the children. 
        a. long                         b. fun 
        c. lonely                      d. alone 
 
ให้เลือกค า Adjective ท่ีถูกต้องในประโยคท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี24 
21.       She has a beautiful doll. 
  a. She                      b. beautiful                        c. doll 
22.    That girl is first student. 
   a. That, girl              b. girl, first                          c. That, first 
23.     I have a small cat. 
         a. small                   b. cat                                  c. have 
24.     He has a Thai dog.     
    a. He                     b. Thai                                c. dog 
25.    We do our homework. 
       a. do                    b. homework                        c. our 
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Chapter 8 
Prepositions  

 
 
 

 
 
8.1 Meaning of Preposition 
  Prepositions and postpositions, together called adpositions, are a class of words that 
express spatial or temporal relations (in, under, towards, before) or marking various semantic 
roles (of, for). 
  A preposition or postposition typically combines with a noun or pronoun, or more 
generally a noun phrase, this being called its complement, or sometimes object. A 
preposition comes before its complement; a postposition comes after its complement. 
English has prepositions rather than postpositions – words such as in, under and of precede 
their objects, as in in England, under the table, of Jane. Some languages, which use a 
different word order, have postpositions instead, or have both types. The phrase formed by 
a preposition or postposition together with its complement is called a prepositional phrase 
(or postpositional phrase, adpositional phrase, etc.) – such phrases usually play an adverbial 
role in a sentence. 
  A less common type of adposition is the circumposition, which consists of two parts 
that appear on each side of the complement. Other terms sometimes used for particular 
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types of adposition include ambiposition, inposition and interposition. Some linguists use 
the word preposition in place of adposition regardless of the applicable word order25 
 
ภาคภาษาไทย 
8.2 หลักการใช้ Preposition 
         ค าบุพบท26 ได๎แกํ ค าที่ใช๎แสดงสถานที่ ต าแหนํง การเคลื่ อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และ
ความสัมพันธ๑ ค าบุพบทในภาษาอังกฤษอาจเป็นค าค าเดียว เชํน at, between, from   สองค า เชํน next to, 
out of, across from หรือสามค า เชํน in front of, in back of, on top of เป็นต๎น ค าบุพบทตามด๎วย
ค านาม ค าสรรพนาม หรือกลุํมค านาม/นามวลี (noun phrase)  
         นอกจากนี้ ในการตอบค าถามเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหนํง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และ
ความสัมพันธ๑ หากเป็นการตอบแบบสั้น ต๎องใช๎ค าบุพบทน าหน๎าประโยคค าตอบด๎วย เชํน  
         “When's the meeting?” 
         “ On Monday.” ( ไมํใชํตอบเพียงแคํ Monday.)           
 

8.3 ประเภทของ Preposition 
  8.3.1 ค าบุพบทแสดงสถานท่ี (preposition of place) ได๎แกํ at, on, in, at ใช๎เมื่อกลําวถึงจุด
หรือต าแหนํงของพื้นที่หรือเนื้อที่ที่มีลักษณะเป็นมิติเดียว ซึ่งบํอยครั้งมัก เป็นจุดในการเดินทางหรือสถานที่
พบปะ เชํน  
                    The coach stops at Phitsanulok and Chiang Mai.  
                    Turn left at the traffic lights.  
                    See you at the bus stop.  
                    We enjoyed the party at your house. 
         ** at ยังอาจใช๎เมื่อกลําวถึงอาคารหรือสถานทีเ่มื่อเราก าลังนึกถึงสิ่งที่คนท าภายในอาคารหรือสถานที่
เหลําน้ัน เชํน  
                    Busaba is a student at Sukhothai Thammathirat Open University.  
                    Let's meet at the restaurant.  
                    I'll drop you at the airport.  
          **on ใช๎เมื่อกลําวถึงพื้นผิวที่มลีักษณะสองมิติ เชํน beach, ceiling, computer or TV screen, 
                    grass, the page of a book, wall, roof, road, table, shelf  เป็นต๎น  
                    I love lying on the beach.  
                    Can you help me get rid of those dirty spots on the ceiling?  
                    What's that mark on the computer screen?  
                    The rabbit's sitting on the grass.  
                    It's on page 112.  
                    I'd like to hang this picture on that wall.  
                    There are a few cats on the roof of my house.  

                                                             

  
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Preposition_and_postposition,12 May 2015. 

  26 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/step/m6_1.htm, 12 May 2015. 
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           **on ยังสามารถใช๎เมื่อกลําวถึงสถานที่ที่ตั้งอยูบํนเส๎นหรือแนว ( places on a line) เชํน  
                    on the Nile, on the equator เป็นต๎น  
                    The ancient town of Luxor is on the Nile.  
                    Kenya is on the equator, isn't it?  
                    My house is located on Vibhavadi-Rangsit Road.  
                นอกจากนี้ on ยังใช๎เมื่อกลําวถึงยานพาหนะ เชํน bus, train, plane และ ship   ยกเว๎น car  
                    I was on the bus when you called me this morning.  
                    Guess who(m) I met on the train? 
 ** in ใช๎เมื่อกลําวถึงที่ ที่วําง หรือเนื้อที่ทีม่ีลกัษณะสามมิติ เชํน box, city, country, cupboard, 
drawer, house, library, room, car, pocket, building, village เป็นต๎น 
                    What's in the box?  
                    I live in Bangkok, but my daughter lives in London.  
                    How long have you been in Thailand?  
                    Can you put the salt and pepper back in the cupboard, please?  
                    The letters are in the top drawer.  
                    Many students are now studying for their final examination in the library.  
                    Your glasses are in the car.  
                    It was very cold in the theater last night. 
  8.3.2  ค าบุพบทแสดงต าแหน่ง (preposition of position/location)  เชํน above ( ข๎างบน 
เหนือ) , across from ( อีกฝั่งหนึ่งของ) , at the top of ( ด๎านบนสุดของ) , at the bottom of ( ด๎าน
ลํางสุดของ) , at the back of ( ด๎านหลัง) , behind/in back of ( ข๎างหลัง) , beside ( ข๎าง ๆ) between  
( ระหวําง) , by ( ข๎าง ๆ ใกล๎ ถัดจาก ติดกับ) , in front of ( ข๎างหน๎า) , in the middle of ( ตรงกลาง) , 
near ( ใกล๎) , next to ( ถัดจาก ติดกับ) , on top of ( บน ด๎านบนของ) , opposite ( ตรงข๎าม) , 
underneath ( ข๎างใต๎ ข๎างลําง) เป็นต๎น 
                      The light is above the desk.  
                      She lives in the room across from mine.  
                      I put your name at the top of the list.  
                      Can I borrow the book which is at the bottom of the pile?  
                      My husband likes to sit at the back of the cinema.  
                      My son was hiding behind me while playing hide-and-seek with his friends.  
                      The most comfortable chair is the one beside the window.  
                      The little girl is sitting between her father and mother.  
                      The big mango tree by the river was blown down last week.  
                      There was a woman standing in front of me.  
                      Henry was sitting alone in the middle of the yard.  
                      My house is near Kasetsart University.  
                      The nearest bank is next to that convenience store.  
                      The secretary started piling the books on top of each other.  
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                      The fresh market is opposite the hospital.  
                      I found the key I had lost underneath the newspaper. 
    8.3.3  ค าบุพบทแสดงการเคลื่อนไหว (preposition of motion) 
                 เชํน away, from…to, into, through, toward(s), out of เป็นต๎น  
                      We drove away after saying goodbye to everyone at the party.  
                      The salesperson traveled from city to city.  
                      The rescuers dived into the water to save the little girl's life.  
                      Mike traveled to New York in a 747 and flew through a storm.           
                      To get to Pim's house, we drove toward(s) Sathorn Road.  
                      She turned and rushed out of the room. 
  8.3.4  ค าบุพบทแสดงทิศทาง (preposition of direction) 
                เชํน across, along, up, away from, down, to, from เป็นต๎น  
                      Many people live along both sides of the river.  
                      My daughter ran quickly into the house and went up the stairs.  
                       He turned to the right to look at the driver.  
                      The loud noise was coming from that room. 
  8.3.5  ค าบุพบทแสดงเวลา (preposition of time) 
             1)  at ใช๎กับเวลาตามนาฬิกาและในส านวน เชํน at dawn, at noon, at midday, at night, at 
midnight, at bedtime, at lunchtime, at dinnertime, at sunrise, at sunset, at present, at the 
moment, at the same time เป็นต๎น  
                  The appointment is at 10:30.  
                  Jane works best at night.  
                  I'll see you at lunchtime.  
                  I'm afraid he's not here at present.  Can I take a message?  
                  We finished the test at the same time.  
             ** นอกจากนี้ at ยังใช๎กับวันหยุดสุดสปัดาห๑ ( weekend) และเทศกาล ( festival) ตํางๆ เมื่อ
ต๎องการกลําวถึงชํวงเวลาน้ันตลอดทัง้ชํวง  
                  Did you have fun at the weekend? ( ตลอดชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑)  
                  What are you doing at Christmas? ( ตลอดชํวงเทศกาลครสิต๑มาส) 
             2)   in ใช๎กับเดือน ปี ทศวรรษ ศตวรรษ ฤดูกาล และส านวน the first/second/third, etc./last 
week  In Thailand, the weather's great in December.  
                  I started work at STOU in 1985.  
                  There was an economic crash in the 1990s.  
                  Columbus went to America in the fifteenth century.  
                       In winter, it often snows in England.  
                  My family and I usually have our main holiday in the summer.  
                  The school board meetings are in the first and third weeks of the month.  
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           ** ขอให๎สังเกตวํา เมื่อกลําวถึงฤดูกาลเป็นการเฉพาะ ( อาจหมายถึงชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งในฤดูนั้น) 
ไมํใชํกลําวทั่ว ๆ ไป จะใช๎ the น าหน๎าด๎วย  
           ** นอกจากนี้ in ยังใช๎ในส านวนดังเชํน in the morning/afternoon/evening ในส านวน in the 
night เมื่อเป็นการกลําวถึงคืนใดคืนหนึ่งเป็นการเฉพาะ (มักใช๎ในกรณีของคืนวันที่ผํานมา) และในส านวน in 
the past, in the future เชํน 
                  We went to the Temple of the Emerald Buddha in the afternoon.  
                  I had a horrible dream in the night.  
                  What would you like to do in the future? 
             3)   on ใช๎กับวันตําง ๆ ของสัปดาห๑ วันที่ และในส านวน เชํน   on Monday morning, on 
Friday evening, on Saturday night, on the weekend, on weekends เป็นต๎น 
                  Annie's baby was born on Monday.  
                  His birthday is on March 5.  
                  Are you doing anything on Saturday night?  
                  What do you usually do on the weekend?  
                On ยังใช๎เมื่อกลําวถึงวันใดวันหนึ่งเป็นการเฉพาะในระหวํางเทศกาลหนึง่ ๆ  
                  There's a party at Ann's house on Christmas Day.  
                  Do you have any celebration on Easter Sunday?  
                ** ข๎อควรจ า    ไมํใช๎ค าบุพบทบอกเวลา in, on, at กับค าวํา today, tomorrow, yesterday 
และส านวนบอกเวลาที่ข้ึนต๎นด๎วยค าบางค า เชํน last, next, every, this เป็นต๎น  
                  Do you have any meetings today?  
                  What did you do last night?  
             ** ส านวนที่ใช๎กันโดยทั่วไปอีกสองส านวนคือ in time และ on time จะมีความหมายแตกตํางกัน
คือ in time หมายถึง ทันเวลา (กํอนเวลา กํอนก าหนด) สํวน on time จะหมายถึง ตรงเวลาพอดี 
             4)   before ( กํอน)  
                  We got there before anyone else.  
                  Have you met David before ?  
                  I had a job interview at an import-export company the day before yesterday .  
                The year before last , I worked as a volunteer in a school in Pattani Province.  
             5)   after ( ภายหลงั หลงัจาก)  
                  I'll be home after dinner.  
                  It is a quarter after ten o'clock.  
                  Can you come and see me again the day after tomorrow?  
                      After Wednesday we will begin our vacation.  
                  Paul got a job immediately after his graduation. 
             6)   during ( ระหวําง ในระหวําง)  
                  I'll be really busy during the week.  
                  I always wake up during the night .  
                  The lights went out during the big storm.  
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                  The bride was so tired that she fainted during the wedding ceremony.  
             7)   by ( ภายใน ไมํภายหลังจาก/ไมํช๎ากวํา = no later than)  
                  You must be in the office by 8:30 a.m.  
                  The building will be completed by May.  
                  Mr. Johnson should receive a reply to his letter by Tuesday.  
                  By the time I finished one chore, my wife had thought up two more. 
  8.3.6 ค าบุพบทแสดงลักษณะ (preposition of manner) 
                เชํน   in, with, without เป็นต๎น  
                         He spoke in a low voice.  
                        John is the man with gray hair and eyeglasses standing over there.  
                        Our friends drove by without even waving. 
  8.3.7 ค าบุพบทแสดงความสัมพันธ์ (preposition of relationship) 
                เชํน   for, from, of, about, with, in เป็นต๎น  
                       She was sorry for him when he heard the truth.  
                       Judging from Laura's appearance, I would say that she is not happy.  
                       Sarah could not think of the answer.  
                       Could you please tell us briefly about yourself?  
                       You can leave the package with my assistant.  
                       She is interested in the plan. 
8.4  การใช้ Preposition - บุพบท27 
            นอกจากที่กลําวมาแล๎วมีนักวิชาการหลายทํานได๎แสดงหลักไว๎ใน  Grammar หรือไวยากรณ๑ เป็น
หัวใจส าคัญส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราควรที่จะสนใจไวยากรณ๑ และควรมีความรู๎ให๎มาก ดิฉันจึง
น าการใช๎ ค าบุพบท หรือ Preposition  ซึ่งเป็นหนึ่งจากเรื่องไวยากรณ๑มาเขียนลงในน้ี 
  Preposition   ตํอไปนี้ใช๎ได๎ในหลายกรณี 
  1.     at  ใช๎กับสถานที่ แปลวํา ที่ เชํน at the station = ที่สถานี at the office = ที่ส านักงาน at 
the bank = ที่ธนาคาร (หมายถึงจุดต าแหนํงของสถานที่นั้น)  at  ใช๎กับเวลา แปลวํา เมื่อเวลา เชํน at 8 
o‖clock = เมื่อเวลา 8 นาฬิกา  at noon = เวลาเที่ยงวัน  at midnight = เวลาเที่ยงคืน  (หมายถึงจุดหนึ่ง
ของเวลา) 
  2.    in  ใช๎กับสถานที่แปลวํา ใน เชํน in the box = ในกลํอง, in the house = ในบ๎าน in 
Bangkok = ในกรุงเทพ, in Thailand = ในประเทศไทย (หมายถึงภายในสถานที่, พื้นที่) in ใช๎กับ เดือน, ปี, 
ฤด,ู ชํวงระยะเวลาแปลวํา ใน เชํน  in the morning  -  ในเวลาตอนเช๎า  in june = ในเดือนกรกฎาคม, in 
summer = ในฤดูร๎อน, in  1999 = ในปี 1999 
  3.   on ใช๎กับ  สถานที่แปลวํา บน เชํน on the table = บนโต๏ะ, on the tree = บนต๎นไม๎  on 
silom street = บนถนนสีลม, on my head = บนศรีษะของฉัน  on ใช๎กับวัน, วันที่, วันส าคัญตํางๆ แปลวํา 
ใน เชํน on Monday = ในวันจันทร๑  on Janury 2 = ในวันที่ 2 มกราคม, on my birthday = ในวันเกิด
ของฉัน 
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  4.      โดยทั่วไปแปลวํา  เพื่อ, ส าหรับ เชํน for you = เพื่อคุณ, for me = เพื่อฉัน  for people = 
เพื่อประชาชน, for our country =  เพื่อประเทศของพวกเรา for ใช๎กับเวลาแปลวํา เป็นเวลา เชํน for ten 
minutes = เป็นเวลา 10 นาที for two weeks = เป็นเวลาสองสัปดาห๑, for two years = เป็นเวลาสองปี 
  5.      since  แปลวําตั้งแตํ  ใช๎บอกจุดเริ่มต๎นของเวลาและเหตุการณ๑นั้นๆ เชํน  since  1995 = 
ตั้งแตํปี 1995, since last year. = ตั้งแตํปีที่แล๎ว 
  6.      during แปลวําระหวําง (เวลา) เชํน during the summer = ระหวํางฤดูร๎อน during my 
vacation = ระหวํางวันหยุดของฉัน (บอกความตํอเนื่องของเวลา) 
  7.      between แปลวํา ระหวําง (สองสิ่ง) เชํน B is between A and C= B อยูํระหวําง A และ C  
Jenny is sitting between  John and Tom. = เจนน่ีกะลังนั่งอยูํระหวํางจอห๑นและทอม 
  8.    among = แปลวํา ระหวําง (สามข้ึนไป) เชํน C is among A, B and D = C อยุํระหวําง A, B 
และ D Jenny is among Tom, John and Jack = เจนน่ีอยูํระหวํางทอม จอห๑น และแจ๏ค 
  9.    over แปลวํา เหนือ (ตรงแนวดิ่งข้ึนไป) เชํน The sun is over our heads at noon. ดวง
อาทิตย๑ตรงศีรษะของพวกเราในเวลาเที่ยงวัน 
  10. above แปลวํา เหนอื (ตรงไหนก็ได๎ทีสู่งกวํา) เชํน The plane is above our heads. เครื่องบิน
อยูํเหนือศีรษะของเรา (ตรงไหนก็ได๎) 
   ตัวอย่างการใช้ Preposition28 
  I was born in Bangkok.     
  ฉันเกิดในกรงุเทพ 
  I was born in July in 1980.                                                     
  ฉันเกิดในเดือนกรกฎาคม ในปี 1980 
  I have a ruler in my school bag.                                            
  ฉันมีไม๎บรรทัดในกระเป๋าโรงเรียนของฉัน 
  I am interested in English.                                                      
  ฉันสนใจในภาษาอังกฤษ 
  I have no trust in his words.                                                   
  ฉันไมํไว๎วางใจในค าพูดของคุณ 
  This material is made in Thailand.                                         
  วัตถุนี้ท าในประเทศไทย 
  I don‖t work on Sundays.                                                      
  ฉันไมํท างานในวันอาทิตย๑ 
  I go to school on foot.                                                             
  ฉันไปโรงเรียนด๎วยเท๎า (เดินไป) 
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  I congratulate you on your success.                                     
  ฉันขอแสดงความยินดีในความส าเร็จของคุณ 
  My English book is on the table.                                           
  หนังสือภาษาอังกฤษของฉันอยูบํนโต๏ะ 
  She insisted on going to the zoo.                                           
  หลํอนยืนยันวําจะไปสวนสัตว๑ 
  I didn‖t do that on purpose.                                                   
 ฉันไมํได๎ท าสิ่งนั้นโดยเจตนา 
  I am good at English.                                                               
  ฉันเกํงภาษาอังกฤษ 
  I‖ll be back at 10 o‖clock.                                                       
  ฉันจะกลบัมาเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 
  He looked at me angily yesterday.                                        
  เขามองดูฉันอยํางไมํพอใจเมื่อวานนี ้
  I smile at her every day.                                                          
  ฉันย้ิมให๎หลํอนทกุวัน 
  I live at 123 Taksin Soi 24.                                                     
  ฉันอาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 123 ซ. ตากสิน 24 
  He is laughing at you now.                                                     
  เขาก าลังหัวเราะเยาะคุณขณะนี ้
  I‖m waiting for you now.                                                       
  ฉันก าลังคอยคุณอยูํขณะนี ้
  I have worked here for six years.                                         
  ฉันได๎ท างานอยํูที่นี่เป็นเวลา 6 ป ี
  I‖m leaving for the office.                                                      
  ฉันก าลังออกไปจากส านักงาน 
  I can buy a ring for you.                                                         
  ฉันสามารถซือ้แหวนให๎คุณได๎ 
   I‖m looking for a job now.                                                    
  ฉันก าลังหางานท าขณะนี ้
  I can do it for you.                                                                   
  ฉันสามารถท าให๎คุณได๎ 
  I go to school by bus every day.                                           
  ฉันไปโรงเรียนโดยรถเมล๑ทกุวัน 
  You can go to Chiang Mai by plane.                                    
  คุณสามารถไปเชียงใหมํได๎โดยเครื่องบิน 
  That letter was sent by her.                                                    
  จดหมายนั้นถูกสํงไปแล๎วโดยหลํอน 
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  This book was written by Chanchai.                                    
  หนังสือนี้ถูกเขียนโดยชาญชัย 
  This piece of cloth is made by hand.                                    
  ผ๎าช้ินน้ีถูกท าข้ึนด๎วยมือ 
  

Exercise 10 

จงเตมิค า Preposition (in, on, at. by, with, under, near, in front of) ลงในชํองวํางให๎ถูกต๎อง 
1. My birthday is ____________January. 
  a.in    b.on   c.at    d.under 
2. Tina gets up ____________6 o‖clock. 
   a.in    b.on    c.at    d.under 
3. They are happy __________ Children‖s Day. 
   a.in    b.on    c.at    d.by 
4. she goes to the market _________her mother. 
   a.by   b. with   c.near   d.under 
5. There is a park _____________ the zoo. 
   a.on    b.with   c.near   d.under 
6. There are two pictures _______the wall.  
   a.in    b.on   c. near   d.with 
7. I like to swim____________ the evening. 
   a.on    b.with  c.at   d. in 
8. The teacher stands ________ the blackboard. 
   a.in front of  b.on   c.with   d.under 
9. My car is __________the tree. 
   a.in   b.on   c.by   d. under 
10. We go to school_________ bus.  
   a.in   b.on   c.by   d.under 
11. We stay at home _______ Sunday. 
  a. in    b.on    c.at 
12. He does not work___________ the morning. 
   a.in    b.on    c.at 
13. She goes to school _________seven o‖clock. 
   a.in    b.on    c.at 
14. He will go to Japan _________ 2009. 
  a. in    b.on    c.at 
5. I was born ________ May.  
  a. in   b. on   c. at 
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16. We have a holiday _________Songkran Day. 
   a.in    b.on    c.at 
17. I will meet you ________ the party. 
  a. in   b. on    c.at 
18. My hat is _______ the head. 
  a. in   b. on   c. at 
19. She does her homework _________ night. 
  a. in    b.on    c.at 
20. People go to the beach ___________ summer. 
  a. in   b. on   c. at 
 
จงเขียนเส้นใต้ preposition 
1. The lion is behind Jennifer. 
2. The alligator is inside the cage. 
3. Jennifer is in front of the trees. 
4. Jennifer is on the left of the gorilla. 
5. Jennifer is between the two flower beds. 
6. The woman is wearing a scarf   over   her head. 
7. I can‖t see your face very well   under   that big hat. 
8. What word is that   below   the sign? 
9. The balloon was high   above   our heads. 
10. The father and son are sitting   on   the stairs. 
11. The man stood quietly   in   the elevator. 
12. The flower is   on   the water. 
13. What‖s   in   the box? 
14. Don‖t keep so many things   on   your desk.  Put some things   in   the drawers. 
15. Kim is   at   home. 
16. Kevin is   at   work. 
17. Rita is   in   Boston. 
18. Oliver is   at   the bank. 
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Chapter 9 
Conjunctions  

 
 

 

 
 
 
9.1 Meaning of Conjunction 
  From Wikipedia, the free encyclopedia "But" redirects here. For other uses, see BUT.29 
Not to be confused with conjugation (grammar).In grammar, a conjunction (abbreviated   
conj or cnj) is a part of speech that connects words, sentences, phrases, or clauses.            
A discourse connective is a conjunction joining sentences.[citation needed] This definition 
may overlap with that of other parts of speech, so what constitutes a "conjunction" must be 
defined for each language. In general, a conjunction is an invariable grammatical particle, 
and it may or may not stand between the items it conjoins. 
  The definition may also be extended to idiomatic phrases that behave as a unit with 
the same function, e. g. "as well as", "provided that". A simple literary example of a 

                                                             

  
29

 https://www.google.co.th/search?q=conjunctions&biw=1366&bih,13 May 2015. 

https://www.google.co.th/search?q=conjunctions&biw=1366&bih,13
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conjunction: "the truth of nature, and the power of giving interest" (Samuel Taylor oleridge's 
Biographia Literaria). Conjunctions may be placed at the beginning of sentences.[2] But some 
superstition about the practice persists.30 
 

ภาคภาษาไทย 
9.2 ค าสันธาน ( Conjunction ) 
       ค าสันธาน31 คือค าที่ใช๎เช่ือมความ ซึ่งได๎แกํ ค าสันธานที่ใช๎เช่ือมประโยคที่สมบูรณ๑สองประโยคเข๎า
ด๎วยกัน (coordinating conjunction)   ค าสันธานที่ใช๎น าหน๎าประโยคยํอยไมํอิสระใน complex sentence 
(subordinating conjunction) และค าสันธานแบบค าคํู ( paired conjunction) ดังนี้  
       9.2.1 Coordinating Conjunction  คือค าสันธานที่ใช๎เช่ือมเพื่อแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางค า 
กลุํมค า หรือเช่ือมประโยคยํอยอิสระที่อยูํใน compound sentence เชํน and, but, yet, or, nor, neither, 
for, so เป็นต๎น โดยหากเป็นการเช่ือมประโยคยํอยอิสระใน compound sentence ค าเช่ือมเหลํานี้จะอยูํ
ระหวําง clause ทั้งสองและมีเครื่องหมายจุลภาค , (comma) ค่ัน ในกรณีที่ประโยคที่เช่ือมตํอกันคํอนข๎างสั้น 
สามารถละเครื่องหมายจุลภาคได๎  
                     1)  and ใช๎แสดงความสัมพันธ๑ของข๎อมูลที่เสริมกัน ( showing addition) 
                      My husband and I are going to Rayong this weekend.  
                      My favorite pastimes are playing sports and listening to music.  
                      I wrote to Kimberly on Tuesday and received her reply on Saturday morning.  
                      January is the first month of the year, and December is the last.  
                     2)  but, yet ใช๎แสดงความสัมพันธ๑ของข๎อมูลที่ขัดแยง๎กัน  
                         ( showing concession or contrast)  
                      These shoes are old but comfortable.  
                      Jane likes the piano but prefers to play the harpsichord.  
                      Carol is rich, but Robert is poor.  
                      Mr. Bartley came to the party, but Mr. and Mrs. O'Connor did not.  
                      William is tired, yet happy.  
                      The psychiatrist spoke in a gentle, yet persuasive voice.  
                      She did not study, yet she passed the exam.  
                     3)  or ใช๎แสดงความสัมพันธ๑ประเภทเลอืกอยํางใดอยํางหนึ่ง ( showing alternatives)  
                      You can have the black kitten or the white dog.  
                      You can email or fax us the details of the program.  
                      She wants to watch TV or (to) listen to some music.  
                      My friends and I usually go to a party on Saturday night, or we go to the 
movies.  
 

                                                             

  
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_%28grammar%29, 13 May 2015. 

  31 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/step/m6_2.htm , 13 May 2015. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_%28grammar%29
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                     4)  nor, neither ใช๎ในความหมายตรงข๎ามกับ or กลําวคือใช๎แสดงความสัมพันธ๑ในเชิง
ปฏิเสธ หมายถึง ไมํทั้งสองอยําง ( showing no alternatives) ขอให๎สังเกตวําเมื่อใช๎ค าวํา nor และ neither 
ซึ่งมีความหมายเชิงปฏิเสธน าหน๎าประโยค จะมีการสลับที่ประธานกับกริยา กลําวคือ จะวางกริยาไว๎หน๎า
ประธาน  
                      Laura has not left, nor is she planning to leave.  
                      These people are not insane, nor are they fools.  
                      I was not happy, and neither were they.  
                      She doesn't drink, and neither does she smoke.  
                     5)  for ใช๎แสดงสาเหตุหรือเหตผุล ( showing causes or reasons)  
                      I went to bed, for I was tired.  
                      I'm taking an English class, for I want to improve my English skills.  
                      The little girl hid behind her mother, for she was afraid of the dog.  
                     6)  so ใช๎แสดงผล ( showing results)  
                      Victor liked the necktie, so he bought it.  
                      She felt hungry, so she took a lunch break.  
                      John's car is in the repair shop, so he has to take a taxi to work. 
                      My daughter studies very hard, so she always gets good grades. 
  9.2.2 Subordinating Conjunction คือค าสันธานที่ใช๎เช่ือมประโยคยํอยไมํอิสระ/ประโยค
ใจความรอง ( dependent/subordinate clause) ประเภท adverb clause เข๎ากับประโยคยํอยอิสระ/
ประโยคใจความหลัก (independent/main clause) ใน complex sentence เพื่อแสดงความสัมพันธ๑ใน
ลักษณะตําง ๆ อาทิ กิริยาอาการ สถานที่ เวลา เหตุผล ผล จุดประสงค๑ การขัดแย๎งหรือแตกตํางกัน การ
เปรียบเทียบ ค าสันธานในกลุํมนี้ เชํน as if, in a way that, where, wherever,  when, before, 
because, since, so that, so, although, whereas, as … as, more … than, if, unless เป็นต๎น โดย
ค าเช่ือมเหลําน้ีจะเป็นสํวนหนึ่งของประโยคยํอยไมํอิสระและมีเครื่องหมายจุลภาค , (comma) ค่ันระหวําง
ประโยคทั้งสอง  
                    1)  ข๎อความแสดงลักษณะอาการ (manner) เป็นการอธิบายลักษณะอาการหรือเพิ่มเติม
ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะการกระท าในประโยคใจความหลกั ค าสันธานที่ใช๎ เชํน as ( ตามที่) , in a/the way 
that ( แบบ/ตามวิธีการแบบ) , like ( เหมือนกบั) , unlike ( ไมํเหมอืนกับ) , as if/as though ( ราวกับวํา) 
เป็นต๎น  
                          Please submit the report by January 16 as I requested earlier.  
                          He handled the situation in the way that I like.  
                          Like every other student, Ladda had difficulty with tenses.  
                          It looks as if it will rain tonight.  
                          Mary acted as though she saw a ghost.  
                    2)  ข๎อความแสดงสถานที่ (place) เป็นการอธิบายขยายความการกระท า/เหตุการณ๑ใน
ประโยคใจความหลัก เพื่อให๎ทราบวําเกิดข้ึนที่ใด ค าสันธานที่ใช๎ เชํน where ( ที่ที่) , wherever ( ที่ใดก็
ตามที่) เป็นต๎น  
                          Put this document where it belongs.  
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                          We will accompany you wherever you go. 
                    3)  ข๎อความแสดงเวลา (time) เป็นการอธิบายขยายความการกระท า/เหตุการณ๑ในประโยค
ใจความหลัก เพื่อให๎ทราบวําการกระท า/เหตุการณ๑ในประโยคนั้นเกิดข้ึนเมื่อใด กํอนหรือหลังการกระท า/
เหตุการณ๑ใน adverb clause ค าสันธานที่ใช๎ เชํน as/while ( ขณะที่) , as soon as ( ทันทีที่) , since        
( ตั้งแตํ) , until/till ( จนกระทั่ง) , when ( เมื่อ) , whenever ( เมื่อใดก็ตามที่) , before ( กํอนที่) , after            
( หลังจากที่) , soon after ( ภายหลังไมํนาน) เป็นต๎น  
                         The woman slipped as she was getting off the train.  
                          I'll leave for the funeral as soon as the meeting ends.  
                          The ASEAN summit has been postponed until the present crisis is over.  
                          When the rain stops, we'll go out.  
                          Before you make your payment, you should contact our finance office.  
                          You'll feel better after you've had some rest.  
                          I'll come soon after I've finished my work.  
                    4)  ข๎อความแสดงเหตุผล (reason) เป็นการอธิบายขยายความเกี่ยวกับเหตุผลของการ
กระท า/ เหตุการณ๑ในประโยคใจความหลัก ค าสันธานที่ใช๎ เชํน as/since/because ( เพราะวํา) เป็นต๎น  
                          As I was feeling tired, I went to bed early.  
                          I see my parents quite often as they live near me.  
                         Since we had nothing better to do, we watched television the whole 
evening.  
                          We decided to go out for a meal since there wasn't anything to eat in the 
house.  
                          Because it was raining heavily, I had to take a taxi home.  
                          I'm taking the English Grammar in Use course this semester because I 
want to be able to communicate in English more correctly and fluently.          
                        5)  ข๎อความแสดงจุดประสงค๑ (purpose)  
เป็นการอธิบายขยายความวําการกระท า/ เหตุการณ๑ในประโยคใจความหลักมีจุดประสงค๑ใด ค าสันธานที่ใช๎ 
เชํน so that/in order that ( เพื่อที่) เป็นต๎น  
                          I'll give her my email address so that she can contact me. 
                          I spoke very slowly in order that the students could understand what I 
said. 
                    6)  ข๎อความแสดงผล (result) เป็นการอธิบายผลของการกระท า/เหตุการณ๑ในประโยค
ใจความหลัก  ค าสันธานที่ใช๎ เชํน so ( ดังนั้น) , so … that/ such … that  ( มากจนกระทั่ง) เป็นต๎น  
                          I have too much work to do, so I can't go to my friend's birthday party 
tonight.  
                          He worked so hard that he became ill.  
                          It was such lovely weather that we spent the whole day in the garden.  
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                    7)   ข๎อความแสดงความแย๎งหรือตรงกันข๎ามกัน (concession/contrast) เป็นการให๎ข๎อมูลที่
แย๎ งหรื อตรงกั นข๎ ามกับการกระท า/ เหตุ การณ๑ ในประโยคใจความหลัก  ค าสันธานที่ ใ ช๎  เ ชํน 
although/though/even though ( ถึงแม๎วํา) , while/whilst/whereas ( ในขณะที่) เป็นต๎น  
                          Although/Though/Even though it was cold, I went swimming.  
                          I like coffee while/whereas my husband likes tea.  
                    8)  ข๎อความแสดงการเปรียบเทียบ (comparison) เป็นการอธิบายเปรียบเทียบความตําง
ระหวํางการกระท า/เหตุการณ๑ใน adverb clause กับประโยคใจความหลัก ค าที่ใช๎ เชํน as … as ( เทํากับ) , 
not as … as ( ไมํเทํากับ) , -er/more … than ( มากกวํา) , -er/less … than ( น๎อยกวํา) เป็นต๎น  
                          There's plenty of food, so please eat as much as you like.  
                          Jane is n't as old as she looks.  
                          The government has taken this current crisis more seriously than ever.  
                          I have few er friends here than in my own country because I have less 
time to socialize (here than in my own country).  
                    9)  ข๎อความแสดงเงื่อนไข (condition) เป็นการอธิบายวําการกระท า/เหตุการณ๑หนึ่งเป็นผล
มาจากอีกการกระท า/เหตุการณ๑หนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไข โดย adverb clause เป็นสํวนที่แสดงเงื่อนไข และ
ประโยคใจความหลักเป็นสํวนที่แสดงผลของการกระท า ค าที่ใช๎แสดงเงื่อนไข เชํน if ( ถ๎า) , unless ( ถ๎าไมํ) , 
as long as ( ตราบเทําที่) เป็นต๎น ซึ่งประโยคเงื่อนไขและประโยคที่แสดงผลของเงื่อนไขมีโครงสร๎างประโยค
หลายแบบ  
                          Please do not hesitate to call me if you have further questions.  
                          If I could afford it, I would buy a house.  
                          Unless Tim hurries, he will miss the bus.  
                          You can use my car as long as you drive carefully. 
  9.2.3 Paired Conjunction หรือ Correlative Conjunction  คือค าสันธานแบบค าคํูที่ใช๎เช่ือม
ระหวํางประโยคยํอยอิสระใน compound sentence ได๎แกํ both … and ( ทั้ง ... และ ...) , not only … 
but also ( ไมํเพียงแตํ ... เทํานั้น แตํยัง ... อีกด๎วย) , either … or ( ไมํ...ก็...) , neither … nor ( ไมํทั้ง ... 
และไมํทั้ง ...) 
           I enjoy singing. I enjoy dancing.  
            I enjoy both singing and dancing.  
           Rice is grown in our country.  Wheat is grown in our country.  
            Both rice and wheat are grown in our country.  
           Susan looked to the right before crossing the street.  
           Susan looked to the left before crossing the street.  
            Susan looked both to the right and to the left before crossing the street.  
           Man needs food.  Man needs shelter.  
            Man needs not only food but also shelter.  
           The teacher objected to the change in the curriculum.  
           The students objected to the change in the curriculum.  
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   Frank returned the money.  Frank paid the interest.  
            -Frank not only returned the money but also paid the interest. 
            You can go.  You can stay.  
            -You can either go or stay.  
            He doesn't speak loudly.  He doesn't speak clearly.  
            -He speaks neither loudly nor clearly.  
            We don't have food until the end of the week.   
            -We don't have money until the end of the week.   
            -We have neither food nor money until the end of the week.  
                  My sister isn't here.  My parents aren't here.  
            -Neither my sister nor my parents are here.  
            Henry wasn't there.  George wasn't there.  
            -Neither Henry nor George was there.  
            The news did not distress him.  The news did not delight him.  
            -The news neither distressed nor delighted him.32 
 

Exercise 11 

Choose the best answer33 
ข๎อที่ 1) She looked healthy ......., she felt sick. 
    a. and      b.so     c. but      d. unless 
ข๎อที่ 2) Nor only was he good at English ............at mathematics. 
     a.so       b.as      c. but  also  d. and also 
 

                                                             

  
32 Azar, Betty Schrampfer (1993).Understanding and Using English Grammar. Chartbook:A 

Reference    Grammar.  2nd Edition.  Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall./Brieger, Nick and 
Comfort, Jeremy (1992).  Language Reference for Business English: Grammar, Functions, and 
Communication Skills.  Hertfordshire: Prentice Hall International (UK)./Collins Cobuild English Grammar 
(1990).  London: Collins./McClelland, Lorraine Dubois and Marcotte, Patricia Hale (2007).   Writing Matters! 
1st Edition, International Edition.  Singapore: McGraw-Hill./Murphy, Raymond (1996).   Essential Grammar 
in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers.  
Cambridge: Cambridge University Press./Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J. (1985).           
A Comprehensive Grammar of the English Language.  London: Longman Group. “Chao Phraya flood peak 
Sun, Mon” Retrieved from/, 12 May 2015. 
          -http://www.bangkokpost.com/breakingnews/202739/chao-phaya-high-  water-dec-24-25 
          on October 22, 2010. 12 May 2015. 
          -http://www.bangkokpost.com/travel/localtrips/202668/thailand-silk-road-to-global-fame 
          on October 22, 2010. 12 May 2015. 
  

33 http://www.kr.ac.th/ebook/jutarat/t1.html, จุฑารัตน๑ บุญเรือน  โรงเรียนกันทรารมณ๑, 13 May 2015. 

http://www.kr.ac.th/ebook/jutarat/t1.html
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ข๎อที่ 3)  ........he is young , he is weiied-manner. 
     a. Because     b. If      c. Although     d. Unless 
ข๎อที่ 4) .......She is ready , we can go. 

a. If       b. While     c. Unless      d. Unless 
ข๎อที่ 5) Tom asked what he knew about the story....... the pictures.  
 a. but      b. and     c. for   d. too 
 
จงเติม conjunction ท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุดลงในช่องว่างต่อไปน้ี ค าท่ีก าหนดให้เติมได้แก่ : and, or, but, 
as, because,so, until, either...or, neither...nor, as well as, not noly...but also34 
1. .............. he or you are to go to see the lawyer this evening. 
2. A boy.............. a girl are learning English now. 
3. Suchat is..............clever.............. diligent. 
4. She is ill..............she goes to hospital. 
5. They nust wait..............their parents return here. 
6. Prachuab..............his friends is doing his exercises. 
7. Although he is a fool..............he is honest to everybody. 
8. He is punished..............he was absent for school yesterday. 
9. ..............Sak..............his relatives are working in the field. 
10. Rice.............. curry is very nice food for Thais. 
11. We like him..............he is honest. 
12. You..............I are a student of English. 
13. Suphat is..............writing.............. speaking. 
14. Danai doesn't do his homework..............he is very lazy. 
15. She her nother goes to the temple on Sundays. 
เฉลย35  
1. either 2. And 3. not only...but also 4. So 5. Until 6. as well as 7. But 8. Because 
9. either...or 10. and  11. Because 12. And 13. not only...but also 14. Because 15. as well as  
 
 
 
 

                                                             

  
34 http://www.geocities.com/tumenglish/conjuction.html, 12 May 2015. 

  35 http://pohbank.blogspot.com/2009/01/conjunction.html , 12 May 2015. 
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Chapter 10 
Interjections  

 

 

 
 

 
 
10.1 Meaning of Interjection 
  In grammar, an interjection or exclamation may be a word used to express an 
emotion or sentiment on the part of the speaker (although most interjections have clear 
definitions). Filled pauses such as uh, er, um are also considered interjections. Interjections 
are often placed at the beginning of a sentence. 
  An interjection is sometimes expressed as a single word or non-sentence phrase, 
followed by a punctuation mark. The isolated usage of an interjection does not represent a 
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complete sentence in conventional English writing. Thus, in formal writing, the interjection 
will be incorporated into a larger sentence clause. 
  Interjection as a figure of speech refers to the use of one word.[1] For example, 
lawyers in the United States of America traditionally say: Objection! or soldiers: Fire!.36 
ภาคภาษาไทย 
10.2 ค าอุทาน (interjection) 37 
        ค าอุทาน ( interjection) คือ ค าที่แสดงอารมณ๑ความรู๎สึกหลากหลาย มักใช๎ในภาษาพูด ถ๎าเป็นการ
เขียนสํวนใหญํมักมีเครื่องหมายอัศเจรีย๑ (!) ก ากับอยูํด๎วย อาจเป็นค าเพียงค าเดียวหรือสองค าที่อุทานออกมา 
หรืออาจข้ึนต๎นประโยคก็ได๎   แม๎วําจะตัดค าอุทานออกไป ประโยคนั้นก็ยังคงเป็นประโยคที่สมบูรณ๑ เนื่องจาก
ค าอุทานนี้ไมํมีสํวนสัมพันธ๑ทางด๎านไวยากรณ๑กับสํวนที่เหลือของ ประโยคซึ่งเป็นสิ่งที่แตกตํางจากค าประเภท
อื่น ๆ  ตํอไปนี้เป็นค าอุทานบางค า พร๎อมทั้งความหมายและตัวอยําง 
 

Interjection Meaning Example 
ah expressing pleasure "Ah, that feels good." 

expressing realization "Ah, now I understand." 
 

expressing resignation "Ah well, it can't be helped." 
 

expressing surprise "Ah! I've won!" 
 

alas expressing grief or pity "Alas, she's dead now." 
dear expressing pity "Oh dear! Does it hurt?" 

expressing surprise "Dear me! That's a surprise!" 
 

eh asking for repetition "It's hot today." "Eh?" "I said it's 
hot today." 

expressing enquiry "What do you think of that, eh?" 
 

expressing surprise "Eh! Really?" 
 

inviting agreement "Let's go, eh?" 
 

er expressing hesitation "Lima is the capital of...er...Peru." 
hello, hullo expressing greeting "Hello John. How are you today?" 

expressing surprise "Hello! My car's gone!" 
 

hey calling attention "Hey! look at that!" 
expressing surprise, 

joy, etc. 
"Hey! What a good idea!" 

 
hi expressing greeting "Hi! What's new?" 

hmm expressing hesitation, doubt or 
disagreement 

"Hmm. I'm not so sure." 

                                                             

  
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Interjection, 13 May 2015. 

  37 http://learnenglish.nabia10.com/gramma/step/m2_7.htm, 13 May 2015.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Interjection
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Interjection Meaning Example 
oh, o expressing surprise "Oh! You're here!" 

expressing pain "Oh! I've got a toothache." 
 

expressing pleading "Oh, please say 'yes'!" 
 

ouch expressing pain "Ouch! That hurts!" 
uh expressing hesitation "Uh...I don't know the answer to 

that." 
uh-huh expressing agreement "Shall we go?" "Uh-huh." 

um, umm expressing hesitation "85 divided by 5 is...um...17." 
well expressing surprise "Well I never!" 

introducing a remark "Well, what did he say?" 
 

wow expressing wonder “Wow! She looks gorgeous.” 
 
10.3. เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ38 
  การอุทาน (Interjection = อินเตอร๑เจคช่ัน) คือค าพูดที่พูดออกไปด๎วยอารมณ๑ตํางๆ เพื่อแสดงออก
ถึงความรู๎สึกที่เกิดข้ึนขณะนั้น เชํน ดีใจ เสียใจ หรอื โกรธ เป็นต๎น  รูปแบบของการอุทาน มี 2 ชนิด คือ 
  10.3.1. การอุทานท่ีเป็นค าเดียวโดดๆ หรือเป็นกลุ่มค า (วลี) เช่น 
   1. ประหลาดใจ 
    - Oh! (โอ) = โอ! ออ! โอโ๎ฮ! 
    - Indeed (อินดีด) = จรงิๆ! แทจ๎รงิ! 
    - Wow (เวา) = โอ๎โฮ! 
   2. เศร๎าใจ 
    - Alas! (อะแล็ส) = โอย! ตายจรงิ! 
    - Ah! (อา) (= อา! โอย! 
    - Alack! (อะแล็ค) = อนิจจา! 
   3. ดีใจ 
    - Hurrah (ฮูรา) = ไชโย! 
    - Ha! (ฮา) = ฮา! 
    - Bravo! (บราโว) = ไชโย! 
   4. รังเกียจ 
    - Ugh! (อุฮ) = ทุด! ถุย! 
   5. เหยียดหยาม 
    - Dam! (แด็ม) = สมน้ าหน๎า! 
    - Pooh! (พูํ) = ชึ! 
    - Bosh! (บ็อช) = เหลวไหล! 
                                                             

  
38

 http://easyeng4you.blogspot.com/2010/09/interjection.html 
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   6. ติเตียน 
    - Fie! (ไฟ) = เชอะ! ถุย! 
   7. เตือนให๎ระวัง 
    - Hark! (ฮ๎าค) = ฟัง! 
    - Hush! (ฮัช) = อยําท าเสียงดัง! 
   8. เรียกหรือทักทาย 
    - Ho! (โฮ) = ฮ๎า! 
    - Hello (เฮ็ลโล) = สวัสดี! 
    - Hullo (ฮะโล) = ฮลัโหล! 
   ** ค าอุทานที่เป็นกลุํมค าได๎แก ํ
    1. Well done! (เว็ล ดัน) = เยี่ยมไปเลย! 
    2. Just my luck! (จัสท มาย ลัค) = โชคของผมแท๎ๆ! 
    3. O dear me! (โอ เดียร๑ มี) = โอํ ได๎โปรดเถอะ! 
 10.3.2. การอุทานท่ีออกมาในรูปแบบของประโยค เชํน ประโยคอุทานที่ขึ้นต๎นด๎วย What และ 
How เชํน 
  1. What a pity! (ว็อท อะ พิททิ)  ชํางนําสงสารอะไรอยํางนั้น 
  2. What a mess! (ว็อท อะ เมส)  มันชํางสับสนอะไรอยํางนั้น 
  3. What a fool he is!(ว็อท อะ ฟูล ฮี อีส) เขาชํางโงํอะไรอยํางนั้น! 
  4. What a shame you can‖t come! (ว็อท อะ เชม ยู ค๎านท คัม) 
     ชํางนําอานอะไรอยํางนั้นที่คุณมาไมํได๎! 
  5. What an awful noise! (ว็อท แอน ออฟูล นอยซ)  มันชํางเสียงดงัอะไรอยํางนั้น! 
  6. What a nuisance! (ว็อท อะ นิวซันซ)  มันชํางนําร าคาญอะไรอยํางนั้น 
  7. What a shame! (ว็อท อะ เชม)  ชํางนํายอายอะไรอยํางนั้น! 
  8. What a pretty girl! (ว็อท อะ พริททิ เกลิ)  เธอชํานํารักอะไรอยํางนั้น! 
  9. What an expensive dress!  (ว็อท แอน อิ๊คซเพนซีฟว เดรส)   ชุดอะไรชํางแพงอยํางนั้น! 
  10. What a large room!  (ว็อท อะ ลาจ รมู)  ห๎องอะไรชํางใหญํอยํางนั้น! 
  11. What lovely children! (ว็อท ลัฟลิ ชินเดรน) ชํางเป็นเด็กที่นํารกัอะไรอยํางนั้น 
  12. What delicious food it is!(ว็อท ดิลิซซสั ฟูด อิท อีส) มันชํางเป็นอาหารทีอ่รํอยอะไรอยํางนั้น! 
  13. How nice of you to come!(ฮาว ไนซ ออฟ ยู ทู คัม) ชํางดีเหลือเกินที่คุณมาได๎! 
  14. How cold this room is!(ฮาว โคลด ธิส รูม อีส) ห๎องนีชํ้างหนาวะไรอยํางนั้น! 
  15. How strong he is!(ฮาว สตรอง ฮี อีส) เขาชํางแข็แรงอะไรอยํางนั้น! 
  16. How quickly the time passes! (ฮาว ควิคลี่ เธอะ ไทม พาสเสซ) 
       เวลาชํางผํานไปรวดเร็วอะไรอยํางนั้น! 
  17. How heavy it rains!(ฮาว เฮ็ฟว่ี อิท เรนส)ฝนชํางตกหนักอะไรอยํางนั้น! 
  ** ประโยคอุทาน บางอย่างก็ขึ้นต้นด้วยค ากริยาวิเศษณ์ (Adverb) เช่น 
  1. Away you go! (อะเวย๑ ยู โก) แกออกไปซะ! 
  2. Here it comes! (เฮีย อิท คัมส)  มานี่แล๎วไง 
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  3. There they are! (แธร๑ เธย๑ อาร๑) พวกเขาอยํูที่นั่นเอง 
  4. There goes the bus! (แธร๑ โกส เธอะ บัส) รถโดยสารไปโนํนแล๎ว 
** นอกจากน้ีประโยคอุทาน ยังใช้เพ่ือการอวยพร หรือแสดงความยินดีได้อีกด้วย เช่น 
  1. Long live the King. (ลอง ลีฟ เธอะ คิง) ขอจงทรงพระเจริญ 
  2. God save you. (กอด เซฟว ยู) ขอให๎พระเจ๎าค๎ุมครองคุณ 
  3. Have a good trip. (แฮ็ฟ อะ กูด ทริพ) ขอให๎เดินทางโดยปลอดภัย 
  4. Best of luck. (เบสท ออฟ ลักค) ขอให๎โชคด ี
*** Examples of Interjections 

  An interjection is a part of speech that shows the emotion or feeling of the author. 
These words or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. Many 
times an interjection is followed by a punctuation mark, often an exclamation point. 
  Interjections: Showing the Author's EmotionHere are some examples of interjections 
and their definitions: 
  Ahem - The sound of someone clearing their throat and means “attention” or 
“listen” 
  Aah - This is used as a call for help or when someone is scared 
  Boo - Used to scare someone or to voice disapproval 
 Eh - This is used when you didn‖t hear or understand what someone said 
  Eww - Ahows dislike or disgust 
  Hmm - This can mean you are thinking or hesitating 
  Jeez - Could mean you can‖t believe something, or you are exasperated 
  Ooh-la-la - A slightly comical way to refer to something as fancy or special 
 Oops - An exclamation people use when they accidentally do something 
 Phew - This expresses relief or that you are glad something is over 
 Whoa - This can show surprise or amazement 
  Yahoo - Expresses joy or happiness 
  Yeah - This shows a very strong affirmation or approval 
  Yoo-hoo - This is used to get someone‖s attention and is usually used by women 
  Zing - This is similar to a rim shot used in comic acts and emphasizes a clever 
statement or comeback 
  **Interjections in a Sentence 
  Here are some interjections with an accompanying sentence: 
  Ahh, that feels wonderful. 
  Alas! I‖m lost in the wilderness. 
  Bah! That was a total waste of time. 
 Bless you, I couldn‖t have done it without you. 
  It‖s time for me to go. Cheerio! 
  Congrats! You finally got your Master‖s degree. 



~ 113 ~ 

 

 Crikey! Do you ever think before you speak? 
 Gesundheit! Are you starting to get a cold? 
 Good grief! Why are you wearing shorts in the winter? 
 Grrr! I‖m going to get back at him for that. 
 Humph, he probably cheated to make such good grades. 
 Oh dear! I don‖t know what to do about this mess. 
 Pip pip! Let‖s get moving. 
 Shoot! I forgot my brother‖s birthday. 
 Well, duh! That was a stupid thing to do! 
 Yowza! That is a beautiful ball gown. 
 More Interjection Examples 
 ** Here is a list of other interjections: Absolutely  Achoo  Ack Adios Aha Ahoy 
Agreed Alack Alright Alrighty Alrighty-roo Alack Alleluia All hail Aloha Amen Anytime Argh 
Anyhoo Anyhow As if Attaboy Attagirl Awww Awful Ay Bam Bah hambug Begorra Behold 
Bingo Blah Bravo Brrr Bye Cheers Ciao Cripes Crud Darn Dear Doh Drat Eek Encore Eureka 
Fiddlesticks Fie Gadzooks Gee Geepers Gee Whiz Golly Goodbye Goodness Goodness 
Gracious Gosh Great Ha Ha-ha Hail Hallelujah Heigh-ho Hello Hey Hi Holy cow Holy smokes 
Hotdog Huh Hurray Hush Indeed Jeepers creepers Lo and behold Man My word No Now 
Nah Oh Oh my Oh well Ooh Ouch Ow Phooey Please Pooh Pow Presto Pshaw Rats Right-o 
Scat Shh Shoo Shucks So So long Thanks There Touché Ugh Uh-huh Uh-oh Ugh Viva Voila 
Waa Wahoo Well Whoopee Whoops Whoosh Wow Yay Yea Yes Yikes Yippee Yo Yuck 
Yummy Zap ** As you can see from the above examples, people use interjections every 
day in common speech. To learn more about interjections see What Is An Interjection?39 
 

Exercise 12 

A: Underline Interjections each sentences to correctly and meaning : 
 1. Wow! I won the first prize! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 2. Oh, I don't know about that. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
3. Ah, that smells good. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. Alas, she's so sick. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

                                                             

  
39

 http://examples.yourdictionary.com/examples-of-interjections.html,13 May 2015. 

http://examples.yourdictionary.com/examples-of-interjections.html,13
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5. Oh dear! Does it hurt?" 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
6. What do you think of that, eh? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
7. Hey! look at that. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
8. Hmm. I'm not so sure. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
9. Well, what did he say? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
10. CONVERSATION 1 40 
  A: The boss gives us a day-off tomorrow. 
  B: ………………………………………………………………… 
  A: But we have to work overtime next week. 
  B: ………………………………………………………………… 
11.CONVERSATION 2  
  A: We have a day-off tomorrow. 
  B: ………………………………………………………………… 
  A: We‖ll have to work OT1 next week though. 
  B: …………………………………………………………………. 

 

                                                             

  40 ที่มา http://thai2eng.blogspot.com, 13 May 2015. 
 

http://thai2eng.blogspot.com/
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Chapter 11 
Articles  

 
 

 
 

 
 
11.1 Meaning of Article 
  An article41 (abbreviated art) is a word (or prefix or suffix) that is used with a noun to 
indicate the type of reference being made by the noun. Articles specify grammatical 
definiteness of the noun, in some languages extending to volume or numerical scope. The 
articles in the English language are the and a/an, and (in certain contexts) some. 'An' and 'a' 
are modern forms of the Old English 'an', which in Anglian dialects was the number 'one' 
                                                             
41

 http://en.wikipedia.org/wiki/Article_%28grammar%29, 13 May 2015. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Article_%28grammar%29
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(compare 'on', in Saxon dialects) and survived into Modern Scots as the number 'ane'. Both 
'on' (respelled 'one' by the Normans) and 'an' survived into Modern English, with 'one' used 
as the number and 'an' ('a', before nouns that begin with a consonant sound) as an 
indefinite article. 
  Traditionally in English, an article is usually considered to be a type of adjective. In 
some languages, articles are a special part of speech, which cannot easily be combined with 
other parts of speech. It is also possible for articles to be part of another part of speech 
category such as a determiner, an English part of speech category that combines articles 
and demonstratives (such as 'this' and 'that'). 
  In languages that employ articles, every common noun, with some exceptions, is 
expressed with a certain definiteness (e.g., definite or indefinite), just as many languages 
express every noun with a certain grammatical number (e.g., singular or plural). Every noun 
must be accompanied by the article, if any, corresponding to its definiteness, and the lack 
of an article (considered a zero article) itself specifies a certain definiteness. This is in 
contrast to other adjectives and determiners, which are typically optional. This obligatory 
nature of articles makes them among the most common words in many languages—in 
English, for example, the most frequent word is the. 
  Articles are usually characterized as either definite or indefinite. A few languages with 
well-developed systems of articles may distinguish additional subtypes. Within each type, 
languages may have various forms of each article, according to grammatical attributes such 
as gender, number, or case, or according to adjacent sounds. 
  A definite article indicates that its noun is a particular one (or ones) identifiable to 
the listener. It may be something that the speaker has already mentioned, or it may be 
something uniquely specified. The definite article in English, for both singular and plural 
nouns, is the. 
  -The children know the fastest way home. 
  The sentence above refers to specific children and a specific way home; it contrasts 
with the much more general observation that : 
  -Children know the fastest way home. 
  The latter sentence refers to children in general and their specific ways home. 
Likewise, 
  -Give me the book. 
  refers to a specific book whose identity is known or obvious to the listener; as such it 
has a markedly different meaning from 
  -Give me a book. 
  which does not specify what book is to be given. 
  The definite article can also be used in English to indicate a specific class among 
other classes : 
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  The cabbage white butterfly lays its eggs on members of the Brassica genus. 
However, recent developments show that definite articles are morphological elements 
linked to certain noun types due to lexicalization. Under this point of view, definiteness 
does not play a role in the selection of a definite article more than the lexical entry 
attached to the article. 
  The definite article is sometimes also used with proper names, which are already 
specified by definition (there is just one of them). For example: the Amazon, the Hebrides. 
In these cases, the definite article may be considered superfluous. Its presence can be 
accounted for by the assumption that they are shorthand for a longer phrase in which the 
name is a specifier, i.e. the Amazon River, the Hebrides Islands. Where the nouns in such 
longer phrases cannot be omitted, the definite article is universally kept: the United States, 
the People's Republic of China. This distinction can sometimes become a political matter: 
the former usage the Ukraine stressed the word's Russian meaning of "borderlands"; as 
Ukraine became a fully independent state following the collapse of the Soviet Union, it 
requested formal mentions of its name omit the article. Similar shifts in usage have occurred 
in the names of Sudan and both Congo (Brazzaville) and (Kinshasa); a move in the other 
direction occurred with The Gambia. 
  Some languages also use definite articles with personal names. For example, such 
use is standard in Portuguese: a Maria, literally: "the Maria". It also occurs colloquially in 
Spanish, German and other languages, and is sometimes heard in Italian. In Hungary it is 
considered to be a Germanism. 
  Indefinite article 
  An indefinite article indicates that its noun is not a particular one (or ones) 
identifiable to the listener. It may be something that the speaker is mentioning for the first 
time, or its precise identity may be irrelevant or hypothetical, or the speaker may be making 
a general statement about any such thing. English uses a/an, from the Old English forms of 
the number 'one', as its primary indefinite article. The form an is used before words that 
begin with a vowel sound (even if spelled with an initial consonant, as in an hour), and a 
before words that begin with a consonant sound (even if spelled with a vowel, as in a 
European). 
  She had a house so large that an elephant would get lost without a map. Before 
some words beginning with a pronounced (not silent) h in an unstressed first syllable, such 
as hallucination, hilarious, historic(al), horrendous, and horrific, some (especially older) British 
writers prefer to use an over a (an historical event, etc.).[5] An is also preferred before hotel 
by some writers of British English (probably reflecting the relatively recent adoption of the 
word from French, where the h is not pronounced).[6] The use of "an" before words 
beginning with an unstressed "h" is more common generally in British English than American. 
American writers normally use a in all these cases, although there are occasional uses of an 
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historic(al) in American English.[7] According to the New Oxford Dictionary of English, such 
use is increasingly rare in British English too.[5] Unlike British English, American English 
typically uses an before herb, since the h in this word is silent for most Americans. The 
correct usage in respect of the term "hereditary peer" was the subject of an amendment 
debated in the UK Parliament. 
  The word some is used as a functional plural of a/an.[citation needed] "An apple" 
never means more than one apple. "Give me some apples" indicates more than one is 
desired but without specifying a quantity. This finds comparison in Spanish, where the 
singular indefinite article 'un/una' ("one") is completely indistinguishable from the unit 
number, except where it has a plural form ('unos/unas'): Dame una manzana" ("Give me an 
apple") > "Dame unas manzanas" ("Give me some apples"). However, some also serves as a 
quantifier rather than as a plural article, as in "There are some apples there, but not many." 
  Some also serves as a singular indefinite article, as in "There is some person on the 
porch". This usage differs from the usage of a(n) in that some indicates that the identity of 
the noun is unknown to both the listener and the speaker, while a(n) indicates that the 
identity is unknown to the listener without specifying whether or not it is known to the 
speaker. Thus There is some person on the porch indicates indefiniteness to both the 
listener and the speaker, while There is a person on the porch indicates indefiniteness to 
the listener but gives no information as to whether the speaker knows the person's identity. 
 
ภาคภาษาไทย 
11.2  การใช้ Articles a, an, the42 
    การใช๎ Articles a, an, the  ค า article แบํงออกได๎เป็น 2 ชนิด คือ 
  A. Indefinite Article ได๎แกํ a, an (ใช๎กับค านามนับได๎ที่ไมเํจาะจง) 
  B. Definite Article ได๎แกํ the (ใช๎กับค านามนับได๎ทีเ่จาะจง) 
  อธิบายความ 
  A. Indefinite Article ได้แก่ a, an 
  หลักการใช๎ a, an 
  1. ใช๎ an น าหน๎าค าที่ข้ึนต๎นด๎วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระไมํวําจะเขียนข้ึนต๎นด๎วย
พยัญชนะก็ตาม เชํน  an elephant, an hour, an umbrella, an apple  
  2. ใช๎ a, an น าหน๎าค านามเอกพจน๑ที่นับได๎เสมอที่มีความหมายเป็น"หนึ่ง" 
   She has a dog. 
  Give me an apple. 
  This is a durian. 
 3. ใช๎ a, an น าหน๎าค าที่บอกอาชีพ 
  I am a student .  
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  I want to be a teacher. 
 4. ใช๎ a, an น าหน๎านามเอกพจน๑ที่แปลเป็นตํอ...(หนํวย) 
  Oranges cost 50 baht a kilogram. 
 5. ใช๎ a กับการเจ็บไข๎ได๎ปุวยเชํน 
  a stomachache, a headache, a fever 
  I have eaten papaya salad at lunch and now I have a stomachache. 
 6. ใช๎ a, an ในประโยคอุทานตามหลงั what เชํน 
  What is this ? It‖s a pear. 
  
  B. Definite Article ได้แก่ the 
  หลักการใช๎ the 
 1. ใช๎กับค านามนับได๎เอกพจน๑และพหูพจน๑ทีเ่ป็นการช้ีเฉพาะเจาะจงลงไปวําคนไหน 
อันไหน สิ่งไหน 
 2. ใช๎ the น าหน๎าค านามที่มีสิง่เดียว the sun, the moon, the sky 
  3. ใช๎ the น าหน๎าช่ือครอบครัวเชํน The Browns, The Lees 
  4. ตามปกติเราใช๎ the น าหน๎าช่ือหนงัสอืพิมพ๑เชํน 
   The Nation, The Times, The Sun 
  5. ใช๎ the กับช่ือ สถานที่  
   ทะเล the Pacific 
  เทือกเขา the Himalayas 
  แมํน ้า the Mississippi 
  ทะเลทราย the Sahara 
  โรงแรม the Plaza Hotel 
  โรงหนังโรงละคร the Playhouse 
  พิพิธภัณฑ๑ the National Museum 
  ช่ือประเทศที่มีค าวํา Republic , Kingdom , State 
 6. ใช๎ the เมื่อเราพูดโดยทั่วไปในเรื่องเครือ่งดนตรี 
  the piano 
  I play the guitar. 
 7. ใช๎ the กํอนค าวํา same  
  Your shirt is the same color as mine. 
 8. ใช๎ the + ค าคุณศัพท๑เมื่อกลําวถึงกลุํมบุคคลเป็นพเิศษ  
  the rich, the sick, the poor 
 9. ใช๎ the กับค านามที่เราได๎กลําวมาแล๎วทั้งผู๎พูดและผู๎ฟงัรูวํ๎าก าลังคิดถึงสิง่ใด ตัวอยํางประโยคที่ใช๎ 
Article a, an และ the 
  1. There is a plate one the table. มีจานอยูบํนโต๏ะ 1 ใบ 
  2. I am a student. ฉันเป็นนักเรียน 
  3.There is a little salt in the bottle. มีเกลืออยูํเล็กนอ๎ยในขวด 



~ 120 ~ 

 

 
11.3 กรณีท่ีไม่ใช้ Article 
 1. ช่ือมื้ออาหาร เชํน breakfast 
 2. ช่ือทะเลสาป, ภูเขา เชํน Lake Superior 
 3. ช่ือภาษา, ช่ือวิชา เชํน French, Mathematics 
 4. ช่ือวัน เชํน Wednesday 
 5. เทศกาล, ฤดู เชํน Christmas, Easter, spring, summer, winter 
 6. ช่ือเมือง, รัฐ, ประเทศ เชํน Texas, Thailand 
 7. ช่ือทวีป เชํน Asia, Europe 
 8. นามนับไมํได๎ และนามพหพูจน๑, นามไมํมีตัวตน, นามที่บอกวัสดุ ไมํใช๎ a และ an  
   เชํน tigers, life, wood  
 9. ส านวนเกี่ยวกับ bed, home, work ตํอไปนี้ไมํใช๎ the  
   คือ go to bed, in bed, finish work, start work, at work, go home, at home 
 10. ค านามตํอไปนี้ ในความหมายปกติไมํใช๎ the แตํถ๎าใช๎ในความหมายอื่นจะใช๎ the ได๎แกํ  
   bed, church, court, prison, hospital, market, class, school, college,  
   university เชํน 
  - go to bed  = ไปนอน แตํ go to the bed = ไปที่เตียง 
  - go to prison  = ถูกขังคุก แตํ go to the prison  
     = ไปที่คุก(เพื่อไปท าอยํางอื่นไมํได๎ไปเพื่อถูกขัง) 
 11. ไมํใช๎ article ตามหลัง kind of, sort of, type of, make of, brand of, variety of,  
       species of, เชํน this brand of cigarette  
 12. Verb ที่เกี่ยวข๎องกบัการแตํงตั้ง คัดเลือก คือ appoint, choose, elect, select หรอื make  
       ให๎บุคคลใดบุคคลหนึง่ได๎ด ารงต าแหนงํที่มเีพียงต า แหนงํเดียว ไมํต๎องใช๎ article หน๎าต าแหนงํ 
       นั้น เชํน He was made President. 
 13. ช่ือกีฬาทุกชนิด 
**นอกจากน้ันยังมีนักวิชาการกลา่วไว้อีกว่า 
 1. หลักการใช้ a / an 
  a อํานวํา อะ 
 an อํานวํา แอน 
  สองค าน้ีคืออะไร สองค าน้ีเรียกวํา ค าน าหน๎านาม ท าไมต๎องน้ าหน๎าก็ไมํรูส๎ิ ถ๎าเทียบกับภาษาไทยก็
เหมอืนกับ คุณ นั่นแหละ เชํน คุณน๎อย คุณสมศรีทัง้สองค านี้แปลวํา หนึ่ง ใช๎น าหน๎าค านามทั่วไป และเป็น
นามเอกพจน๑ครบั 
 1. ใช๎ an น าหน๎า ค านามที่ข้ึนต๎นด๎วย สระ (a, e, i, o, u) และนามทีม่ีค าอํานเป็นเสียงสระ คือมี อ 
เป็นพยัญชนะต๎น และเวลาอําน  ให๎ตัด อ อําง ออก แล๎วเอาตัวสะกดตัวหน๎ามาใสํแทน (ก็ น หนูน้ันแหละ) 
นามที่ข้ึนต๎นด๎วยสระ เชํน  
   an apple แอน แน็พเพิล แอปเปิ้ลหนึ่งผล 
  an ant    แอน แน๏นท มดหนึ่งตัว 
  an egg   แอน เนก ไขํหนึ่งฟอง 
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  an ice cream แอน ไนซกรีม ไอศกรีมหนึ่งแทํง 
  an orange  แอน นอรินจ สม๎หนึง่ผล 
  an umbrella  แอน นัมเบร็ลละ รมํหนึ่งคัน 
  an uncle แอน นังเคิล ลงุหนึ่งคน 
   ***รวมถึง นามที่น าหน๎าด๎วยคุณศัพท๑ที่ขึ้นต๎นด๎วย a, e, i, o, u 
  an amazing boy แอน นะเม๏ซซงิ บอย เีด็กชายมหัศจรรย๑ 
  an easy question แอน นี๊ซิ เคว๏ซชัน ค าถามงํายๆ 
  an impressive story แอน นิมเพร๏ซซฝิ สต๏อริ เรือ่งราวนําประทับใจ 
  an old car แอน โนลด คา รถยนต๑เกําๆ 
  an ugly woman แอน นั๊กลิ วู๏เมิน หญงิรปูรํางนําเกลียด 
  ***นามที่อํานเป็นเสียงสระ  ตัว h บางตัว 
   an hour แอน เนาเวอะ  หนึ่งช่ัวโมง 
  an honest man แอน นอนนิส แมน ชายผู๎ซื่อสัตย๑หนึ่งคน 
 2. ใช๎ a น าหน๎า ค านามที่ข้ึนต๎นด๎วยพยัญชนะ และนามที่มคี าอํานเป็นเสียงพยัญชนะ โดยเฉพาะตัว 
u ออกเสียงเป็น ย (ไมํใชํเสียง อ) 
  a cat แมวหนึ่งตัว 
  a dog สุนัขหนึง่ตัว 
  a boy เด็กชายหนึ่งคน 
  a teacher ครูหนึ่งคน 
  a ruler ไม๎บรรทัดหนึ่งอัน 
  a car รถยนต๑หนึ่งคัน 
  a school โรงเรียนหนึ่งแหํง 
   ***นามหรอืคุณศัพท๑ที่อํานเป็นเสียงพยัญชนะ  ตัว u บางตวั 
  a uniform อะ ยูนิฟอม ชุดยูนิฟอร๑มหนึ่งชุด 
  a university อะ ยูนิเวอซะทิ มหาวิทยาลัยแหํงหนึ่ง 
  a useful book อะ ยูสฟลุ บุ๏ค หนังสือทีเ่ป็นประโยชน๑หนึ่งเลํม 
2. หลักการใช้ the 
  Definite Article (the) 43คือค าที่ใช๎น าหน๎าค านาม  ทั้งที่เป็นนามนับได๎และนบัไมํได๎  ทั้งรูปเอกพจน๑
และรปู  พหูพจน๑ที่ต๎องการช้ีเฉพาะ เพื่อบอกใหร๎ู๎วําค านามนั้น หมายถึงบุคคลใด  สัตว๑ตัวใด  สิ่งของใด ฯลฯ มี
วิธีใช๎ดังนี้ 
  1. ใช๎น าหน๎าค านามนับได๎รูปเอกพจน๑ ที่ถูกกลําวถึงเป็นครั้งที่ 2 หรือ 3... เชํน  ตัวอยํางประโยค 
   (1). There is a computer on the table. 
       -The computer is very old. 
    (2). I have a cartoon book.  
        -The cartoon book is fun. 
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  2. ใช๎น าหน๎าค านาม ที่มีกลุํมค าขยาย  หรือพูดแบบเจาะจงวําเป็นคนไหน สิง่ไหน ชัดเจน เชํน   
ตัวอยํางประโยค ความหมาย 
   1. The green house on the corner is mine. 
     2. Do you like the doll I gave you?  
    3. The woman with the umbrella is my mother. 
    (1).บ๎านสีเขียวตรงมุมถนนเป็นบ๎านของฉัน    หมายถึงบ๎านหลงัสเีขียวตรงมมุถนนเทํานั้นไมํ 
    ใชํบ๎านสีเขียวหลังอื่น ๆ 
    (2). คุณชอบตุ๏กตาที่ฉันใหห๎รือเปลํา หมายถึง ตุ๏กตาที่ฉันให๎เทํานั้น ไมํใชํตุ๏กตาตัวอื่น 
    (3). ผู๎หญิงที่ถือรมํคือแมํของฉันเอง หมายถึง ผู๎หญิงที่ถื่อรมํเทํานั้น ไมํใชํผู๎หญิงคนอื่น 
  3. ใช๎น าหน๎าค านามที่ผู๎พูดและผู๎ฟงั เข๎าใจวําหมายถึงคนไหน ตัวไหน สิ่งไหน  เชํน ตัวอยํางประโยค 
ความหมาย 
   1. We can play in the garden. 
   2. Please pass me the fish sauce. 
     1. เราสามารถเลํนในสวนน้ันได ๎
    2. กรุณาสํงน้ าปลาให๎ฉันหนํอย 
   4. ใช๎น าหน๎าค านามที่มีเพียงหนึ่งเดียว  หรือค าที่ใช๎บอกทิศ เชํน ค าศัพท๑ ความหมาย 
    the sky  ท๎องฟูา                   
    the earth  โลก       
    the sun       ดวงอาทิตย๑     
    the moon    ดวงจันทร๑ 
       the north   ทิศเหนือ        
    the west    ทิศตะวันตก                            
   the east    ทิศตะวันออก          
   the south   ทิศใต ๎      
 5. ใช๎น าหน๎าค าแสดงการเปรียบเทียบข้ันสูงสุด เชํน  ค าศัพท๑ ความหมาย 
    the tallest     สูงทีสุ่ด 
            the biggest      ใหญํทีสุ่ด 
             the oldest       เกําที่สุด, แกํที่สุด            
     the most beautiful    สวยที่สุด         
     the highest     สูงทีสุ่ด 
             the best        ดีที่สุด 
  6. ใช๎น าหน๎าเลขบอกล าดับที่ (Ordinal numbers) เชํน    ค าศัพท๑ ความหมาย 
     the first   ล าดับที่ 1                    
    the second      ล าดับที่ 2 
            the third         ล าดับที่ 3 
            the twentieth  ล าดับที่ 20 
            the thirtieth    ล าดับที่ 30 
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  7. ใช๎น าหน๎าช่ือครอบครัว เชํน  ค าศัพท๑ ความหมาย 
     the Whites       ครอบครัวไวทส๑ 
              the Browns    ครอบครัวบราวน๑ 
              the Smiths     ครอบครัวสมิทธ์ิ 
 8. ใช๎น าหน๎า ช่ือแมํน้ า  ช่ือประเทศที่เป็นพหูพจน๑ ช่ือทะเล ช่ือทะเลทราย ช่ือภูเขา ช่ือมหาสมุทร  
      ช่ือน้ าตก ช่ือห๎องสมุด ช่ือพิพิธภัณฑ๑  เชํน 
   ช่ือแมํน้ า   The Mekong, The Chao  Praya River, The Yom River 
    ช่ือประเทศ   The U.S.A, The  Netherlands, The Philippines        
    ช่ือทะเล     The China Sea, The Andaman Sea, The South Sea 
    ช่ือทะเลทราย   The Sahara Dessert 
    ช่ือภูเขา   The Alps, The Himalayas 
    ช่ือมหาสมุทร   The Pacific, The Atlantic, The Artic, The Indian 
    ช่ือน้ าตก     The Niagara Falls, The  Montour Falls 
    ช่ือห๎องสมุด    The National Library 
    ช่ือพิพิธภัณฑ๑   The National Museum 
  

Exercise 13 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง44 
  1. Pat can play…………….guitar.     ( the/ an / a ) 
 2. …………… English man is polite.     ( the/ an / a ) 
 3. There is ………..small house on the road.    ( the/ an / a ) 
  4. The children are happy on ……………..Children‖s Day.  ( the/ an / a ) 
  5. There is ……………umbrella in my bag.    ( the/ an / a ) 
  6. ………… horse has four legs.      ( the/ an / a ) 
  7. …………table is made from………………..wood.   ( the/ an / a ) 
   8. Bangkok is………..capital of………..Thailand.    ( the/ an / a ) 
   9. …………..sun rises in ………….east.     ( the/ an / a ) 
    10. They are playing………………computer game.   ( the/ an / a ) 
  
  ให้เติม  a  หรือ an  หรือ  the ในช่องว่างต่อไปน้ี 
  1.  This  is  …………ant. 
 2.  That  is  …………book. 
  3.  Is  that  …………..pen ? 
  4.  It ‖ s ……………..leg. 
  5.  That  is  ………….egg. 
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  6.  Is  this  …………...ear ? 
  7.  This  is  …………...head. 
  8.  That  is  …………...arm. 
  9.  It ‖ s ……………….bat. 
  10. That  is…………….umbrella. 
   11.  I  have  ………English  book. 
   12.  ……..ruler  is  under  …  chair. 
   13.  ……..egg  is  in  ……….box. 
   14.  It  is  ………leg  of  a  table. 
   15.  There  is  ………..elephant  in  the  farm. 
   16.  ……….chick  is  on  …….chair. 
   17.  …………….umbrella  is  on  her  head. 
   18.  There  is  ………Euro  cup   in this  year. 
   19.  He  is  ………….old  man. 
   20.  It  is  ………ugly   dog. 
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Chapter 12 
Tenses  

 
 

12.1 Meaning of Tense 
  In grammar, tense is a category that expresses time reference.[1][2] Tenses are 
usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjugation 
patterns. Basic tenses found in many languages include the past, present and future. Some 
languages have only two distinct tenses, such as past and non-past, or future and non-
future. There are also tenseless languages, like Chinese, which do not have tense at all. On 
the other hand, some languages make finer tense distinctions, such as remote vs. recent 
past, or near vs. remote future. 
  Tenses generally express time relative to the moment of speaking. In some contexts, 
however, their meaning may be relativised to a point in the past or future which is 
established in the discourse (the moment being spoken about). This is called relative (as 
opposed to absolute) tense. Some languages have different verb forms or constructions 
which manifest relative tense, such as pluperfect ("past-in-the-past") and "future-in-the-past". 
  Expressions of tense are often closely connected with expressions of the category of 
aspect; sometimes what are traditionally called tenses (in languages such as Latin) may in 
modern analysis be regarded as combinations of tense with aspect. Verbs are also often 
conjugated for mood, and since in many cases the three categories are not manifested 
separately, some languages may be described in terms of a combined tense–aspect–mood 
(TAM) system.45 
 
12.2 Uses of tense 
  In modern linguistic theory, tense is understood as a category that expresses 
(grammaticalises) time reference; namely one which, using grammatical means, places 
a state or action in time.[1][2] Nonetheless, in many descriptions of languages, 
particularly in traditional European grammar, the term "tense" is applied to series of 
verb forms or constructions that express not merely position in time, but also 
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additional properties of the state or action – particularly aspectual or modal 
properties. 
  The category of aspect expresses how a state or action relates to time – 
whether it is seen as a complete event, an ongoing or repeated situation, etc. Many 
languages make a distinction between perfective aspect (denoting complete events) 
and imperfective aspect (denoting ongoing or repeated situations); some also have 
other aspects, such as a perfect aspect, denoting a state following a prior event. Some 
of the traditional "tenses" express time reference together with aspectual information. 
In Latin and French, for example, the imperfect denotes past time in combination with 
imperfective aspect, while other verb forms (the Latin perfect, and the French passé 
composé or passé simple) are used for past time reference with perfective aspect. 
  The category of mood is used to express modality, which includes such 
properties as uncertainty, evidentiality, and obligation. Commonly encountered moods 
include the indicative, subjunctive, and conditional. Mood can be bound up with 
tense, aspect, or both, in particular verb forms. Hence certain languages are 
sometimes analysed as having a single tense–aspect–mood (TAM) system, without 
separate manifestation of the three categories. 
  The term tense, then, particularly in less formal contexts, is sometimes used to 
denote any combination of tense proper, aspect, and mood. As regards English, there 
are many verb forms and constructions which combine time reference with 
continuous and/or perfect aspect, and with indicative, subjunctive or conditional 
mood. Particularly in some English language teaching materials, some or all of these 
forms can be referred to simply as tenses (see below). 
  Particular tense forms need not always carry their basic time-referential 
meaning in every case. A present tense form may sometimes refer to the past (as in 
the historical present), a past tense form may sometimes refer to the non-past (as in 
some English conditional sentences), and so on.46 
  English 
  English has only two morphological tenses: the present, as in he goes, and the past, 
as in he went. The present tense sometimes references the future (as in the 
bus leavestomorrow), and thus may also be called the non-past (or present–future) tense. 
(It also sometimes references the past, however, in what is called the historical present.) 
                                                             

  46 Bybee, Joan L., Revere Perkins, and William Pagliuca (1994) The Evolution of Grammar: Tense, 
Aspect, and Modality in the Languages of the World. University of Chicago Press./Comrie, Bernard (1985). 
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Champion./Hopper, Paul J., ed. (1982) Tense–Aspect: Between Semantics and Pragmatics. Amsterdam: 
Benjamins./Smith, Carlota (1997). The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer., 13 May 2015. 
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  Constructions with the modal auxiliary verbs will and shall also frequently reference 
the future (although they have other uses as well); these are often described as the 
English future tense. Less commonly, forms with the auxiliaries would and 
(rarely) should are described as a relative tense, the future-in-the-past. (The same forms are 
used for the conditional mood, and for various other meanings.) 
  The present and past are distinguished by verb form, using 
either ablaut (sing(s) ~ sang) or suffix (walk(s) ~ walked). For details, see English verbs. 
English also has continuous (progressive) aspect and perfect aspect; these together produce 
four aspectual types: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Each of these can 
combine with the tenses to produce a large set of different constructions, mostly involving 
one or more auxiliary verbs together with a participle or infinitive:  
 

 

Tenses 

Morphological With auxiliaries 

Present (non-
past) 

Past Future 
Future-in-the-

past 

Aspects 

Simple go(es) went will go would go 

Continuous 
am/is/are 

going 
was/were 

going 
will be going 

would be 
going 

Perfect have/has gone had gone 
will have 

gone 
would have 

gone 

Perfect 
continuous 

have/has 
been going 

had been 
going 

will have 
been going 

would have 
been going 

 
 
  In some contexts, particularly in English language teaching, the tense–aspect 
combinations in the above table may be referred to simply as tenses.[11] For details of the 
uses of these constructions, as well as additional verb forms representing 
different grammatical moods, see Uses of English verb forms.47 
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ภาคภาษาไทย 
12.3 Tense 

Tense ใหญ่ มี 3 Tense48 

1. Present Tense เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบัน 
2. Past Tense เป็นเรื่องราวในอดีต 
3. Future Tense เปน็เรือ่งราวในอนาคต 

 
Tense ใหญ่ แยกออกเป็น 4 Tense ย่อย รวมเป็น 12 Tense ดังนี้ 
 

1. Present Tense เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

  
1.1 Present Simple บอกข้อเท็จจริงท่ัวไป 
      I eat rice every day.  
      ฉันกินข้าวทุกวัน 
1.2 Present Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีก าลังกระท าขณะน้ี 
      I am eating rice.  
     ฉันก าลังกินข้าว 
1.3 Present Perfect บอกเหตุการณ์ท่ีได้ท าเสร็จแล้วขณะพูด หรือ เหตุการณ์ท่ีกระท าต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบันน้ี 
      I have eaten rice.  
      ผมกินข้าวแล้ว (กินอ่ิมมาแล้ว) 
      I have eaten rice for 20 minutes.  
      ผมกินข้าวแล้วเป็นเวลา 20 นาที (ตอนน้ีก็กินอยู่) 
1.4 Present Perfect Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีท าต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน คล้ายกับ Present 
Perfect แต่ตัวน้ีเป็นการเน้นว่าท าแบบไม่หยุดเลย 
      I have been eating rice for 1 hour.  
      ผมกินข้าว (แบบไม่พูดคุยหรือลุกไปไหนเลย)เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว 
 

 
2. Past Tense เป็นเรื่องราวในอดีต 

 
2.1 Past Simple บอกว่าได้ท าอะไร เมื่อไหร่ในอดีต 
I ate rice yesterday. ฉันกินข้าวเมื่อวาน 
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2.2 Past Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีก าลังกระท าอยู่ในอดีต 
I was eating rice when my dad came. ฉันก าลังกินข้าวอยู่ เมื่อพ่อมาถึง 
2.3 Past Perfect บอกเหุตการณ์ท่ีได้ท าเสร็จแล้วในอดีต 
I had eaten rice when my dad came. ผมกินข้าวเสร็จแล้ว เมื่อพ่อมาถึง 
2.4 Past Perfect Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีท าต่อเน่ืองมาจนถึง ณ เวลาหน่ึงในอดีต 
I had been eating rice for 1 hour when my dad came. ผมกินข้าวเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว 
เมื่อพ่อมาถึง 
 

 
3. Future Tense เป็นเรื่องราวในอนาคต 

 
3.1 Future Simple บอกว่าจะท าอะไร ในอนาคต 
I will eat rice tomorrow. ฉันจะกินข้าวพรุ่งน้ี 
3.2 Future Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีจะกระท าอยู่ ณ ช่วงเวลาหน่ึงในอนาคต 
At nine o‖clock tomorrow, I will be eating rice. เก้าโมงเชา้วันพรุ่งน้ี ฉันจะก าลังกินข้าวอยู่นะ 
(ห้ามโทรมา ห้ามมาเรียก) 
3.3 Future Perfect บอกเหุตการณ์ท่ีจะท าเสร็จแล้วในอนาคต 
At nine o‖clock tomorrow, I will have  eaten rice. เก้าโมงเช้าวันพรุ่งน้ี ผมกินข้าวเสร็จแล้วนะ 
(โทรมาได้ เพราะว่างแล้ว) 
3.4 Future Perfect Continuous บอกเหตุการณ์ท่ีท าต่อเน่ืองมาจนถึง ณ เวลาหน่ึงในอนาคต 
At nine o‖clock tommorrow, I will have been eating rice for 1 hour. เก้าโมงเช้าวันพรุ่งน้ี 
ผมจะกินข้าวแล้วเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้ว (บอกให้รู้เฉยๆว่าฉันจะกินข้าวนานแค่ไหน) 
 

 
**นอกจากน้ันยังมีนักวิชาการได้กลา่วเกี่ยวกับ Tense49 
  Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา  ท่ีแสดงให้เราทราบว่า  การกระท าหรือเหตุการ 
น้ันๆเกิดขึ้นเมื่อใด   ซึ่งเรื่อง  tense  น้ีเป็นเรื่องส าคัญ  ถ้าเราใช้    tense  ไม่ถูก  เราก็จะสื่อภาษากับ
เขา ไม่ได้  เพราะในประโยคภาษาอังกฤษน้ันจะอยู่ในรูปของ  tense  เสมอ  ซึ่งต่างกับภาษาไทยท่ีเราจะ
มีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ   แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป  tense  น้ีมาเป็นตัวบอก  ดังน้ี
การศึกษาเรื่อง  tense  จึงเป็นเรื่องจ า เป็น. 
  Tense  ในภาษาอังกฤษน้ีจะแบ่ง ออกเป็น  3  tense  ใหญ่ๆคือ 
               1.     Present   tense        ปัจจุบัน 
               2.     Past   tense              อดีตกาล 
               3.     Future   tense          อนาคตกาล 
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  *** ในแต่ละ  tense ยังแยกย่อยได้  tense  ละ  4  คือ 
              1 .   Simple   tense    ธรรมดา(ง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อน). 
              2.    Continuous  tense    ก าลังกระท าอยู่(ก าลังเกิดอยู่) 
              3.     Perfect  tense     สมบูรณ์(ท าเรียบร้อยแล้ว). 
              4.     Perfect  continuous  tense  สมบูรณ์ก าลังกระท า 
                     (ท าเรียบร้อยแล้วและก าลัง ด าเนินอยู่ด้วย). 
 
12.4 โครงสร้างของ  Tense  ท้ัง  12  มีดังนี้ 
  Present  Tense 
     [1.1]   S  +  Verb  1  +  ……(บอกความจริงท่ีเกิดขึ้นง่ายๆ ตรงๆไม่ซับซ้อน). 
  [1.2]   S  +  is, am, are  +  Verb  1  ing   +  …(บอกว่าเดี๋ยวน้ีก าลังเกิดอะไร อยู่). 
  [1.3]   S  +  has, have  +  Verb  3 +  ….(บอกว่าได้ท ามาแล้วจนถึง ปัจจุบัน). 
  [1.4]   S  +  has, have  +  been  +  Verb 1 ing  + … 
                    (บอกว่าได้ท ามาแล้วและก าลังท า ต่อไปอีก). 
  Past Tense 
        [2.1]  S  +  Verb 2  +  …..(บอกเรื่องท่ีเคยเกิดมาแล้วใน อดีต). 
  [2.2]  S  +  was, were  +  Verb 1  +…(บอกเรื่องท่ีก าลังท าอยู่ในอดีต). 
  [2.3]  S  +  had  +  verb 3  +  …(บอกเรื่อท่ีท ามาแลว้ในอดีตใน ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง). 
  [2.4]  S  +  had  +  been  +  verb 1 ing  + …(บอกเรื่องท่ีท ามาแล้วอย่างต่อ เน่ืองไม่หยุด). 
  Future Tense 
     [3.1]  S  +  will, shall  +  verb 1  +….(บอก เรื่องท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต). 
  [3.2]  S  +  will, shall  +  be  +  Verb 1 ing  + ….(บอกว่าอนาคตน้ันๆก าลังท าอะไร อยู่). 
  [3.3]  S  +  will,s hall  +  have  +  Verb 3  +… 
                   (บอกเรื่องท่ีจะเกิดหรือส าเร็จ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง). 
  [3.4]  S  +  will,shall  +  have  +  been  + verb 1 ing  +.. .. 
   (บอกเรื่องท่ีจะท าอย่างต่อเน่ืองในเวลาใด  
                      -  เวลาหน่ึงในอนาคตและ จะท าต่อไปเรื่อยข้างหน้า).   
 
12.5. หลักการใช้แต่ละ  tense  มีดังนี้ 
  Present Tenses 
  [1.1]   Present  simple  tense    เช่น    He  walks.   เขาเดิน, 
   1.    ใช้กับ เหตุการท่ีเกิดขึ้นตามความจริงของธรรมชาติ และค าสุภาษิตค า พังเพย.     
   2.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริงในขณะท่ีพูด  (ก่อนหรือหลังจะไม่จริงก็ตาม). 
   3.    ใช้กับกริยาท่ีท านานไม่ได้   เช่น  รัก,  เข้าใจ, รู้  เป็นต้น. 
   4.    ใช้กับการกระท าท่ีคิดว่าจะเกหิดขึ้นในอนาคตอันใกล้. 
   5.    ใช้ในการเล่าสรุปเรื่องต่างๆในอดีต  เช่นนิยาย นิทาน. 
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    6.    ใช้ในประโยคเง่ือนไขในอนาคต    ท่ีต้นประโยคจะขึ้นต้น ด้วยค าว่า    If    (ถ้า),       
unless   (เว้นเสียแต่ว่า),    as  soon  as  (เมื่อ,ขณะท่ี),    till  (จนกระท่ัง) ,   whenever   (เมื่อไรก็ 
ตาม),    while  (ขณะท่ี)   เป็นต้น. 
   7.    ใช้กับเรื่องท่ีกระท าอย่างสม่ าเสมอ  และมีค าวิเศษณ์บอกเวลาท่ีสม่ าเสมอร่วมอยู่
ด้วย  เช่น  always (เสมอๆ),  often   (บ่อยๆ),    every  day   (ทุกๆวัน)    เป็นต้น. 
   8.    ใช้ในประโยคท่ีคล้อยตามท่ีเป็น  [1.1]  ประโยคตามต้องใช้   [1.1]  ด้วยเสมอ. 
  [1.2]   Present  continuous  tense   เช่น   He  is  walking.  เขาก าลังเดิน. 
   1.    ใช้ในเหตุการณ์ท่ีก าลังกระท าอยู่ในขณะท่ีพูด(ใช้  now ร่วมด้วยก็ได้ โดยใส่ไว้ต้น 
ประโยค, หลังกริยา หรือสุดประโยคก็ ได้). 
   2.    ใช้ในเหตุการณ์ท่ีก าลังกระท าอยู่ในระยะเวลาอันยาวนาน  เช่น  ในวันน้ี ,ในปีน้ี . 
   3.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีผู้พูดมั่นใจว่าจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  เช่น เร็วๆน้ี, พรุ่งน้ี. 
   *หมายเหตุ   กริยาท่ีท านานไม่ได้  เช่น  รัก ,เข้าใจ, รู้, ชอบ  จะน ามาแต่งใน  Tense  
น้ีไม่ได้. 
  [1.3] Present perfect tense เช่น He has walk เขาได้เดินแล้ว. 
   1.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต และต่อเน่ืองมาจนถึง ปัจจุบัน  และจะมีค าว่า 
Since  (ตั้งแต่) และ for  (เป็นเวลา) มาใช้ร่วมด้วยเสมอ. 
   2.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีได้เคยท ามาแล้วในอดีต (จะกี่ครั้งก็ได้ หรือจะท าอีกใน ปัจจุบัน 
หรือจะท าในอนาคต ก็ได้)และจะมีค า ว่า  ever  (เคย) ,  never  (ไม่เคย) มาใช้ร่วมด้วย. 
   3.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจบลงแล้วแต่ผู้พูดยังประทับใจอยู่ (ถ้าไม่ประทับใจก็ใช้   Tense 
   4.    ใช้กับ เหตุการท่ีเพ่ิงจบไปแล้วไม่นาน(ไม่ได้ประทับใจอยู่) ซึ่งจะมีค าเหล่าน้ีมาใช้
ร่วมด้วยเสมอ คือ  Just   (เพ่ิงจะ), already  (เรียบร้อยแล้ว), yet  (ยัง), finally  (ในท่ีสุด)  เป็นต้น. 
  [1.4] Present  perfect  continuous  tense    เช่น  He  has  been  walking .  เขาได้
ก าลังเดินแล้ว. *  มีหลักการใช้เหมือน  [1.3]  ทุกประการ เพียงแต่ว่าเน้นว่าจะท าต่อไปในอนาคตด้วย    
ซึ่ง [1.3] น้ันไม่เน้นว่าได้กระท าอย่างต่อเน่ืองหรือไม่  ส่วน [1.4]  น้ีเน้นว่ากระท ามาอยา่งต่อเน่ืองและจะ
กระท าต่อไปในอนาคตอีกด้วย. 
  Past Tenses 
  [2.1] Past  simple  tense      เช่น  He  walked.  เขาเดิน แล้ว. 
   1.   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต   มิได้ต่อเน่ืองมาถึงขณะ ท่ีพูด และ
มักมีค าต่อไปน้ีมาร่วมด้วยเสมอในประโยค เช่น  Yesterday, year  เป็นต้น. 
   2.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีท าเป็นประจ าในอดีตท่ีผ่านมาในครั้งน้ันๆ ซึ่งต้องมีค าวิเศษณ์
บอกความถี่ (เช่น Always, every  day ) กับค าวิเศษณ์ บอกเวลา (เช่น  yesterday,  last  month )  
2  อย่างมาร่วมอยู่ด้วยเสมอ. 
   3.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต  แต่ปัจจุบันไม่ได้เกิด อยู่ หรือไม่ได้
เป็นดั่งในอดีตน้ันแล้ว  ซึ่งจะมีค าว่า  ago  น้ีร่วมอยู่ด้วย. 
   4.      ใช้ในประโยคท่ีคล้อยตามท่ีเป็น [2.1]  ประโยคคล้อยตามก็ต้อง เป็น [2.1]  ด้วย. 
  [2.2]   Past continuous  tense   เช่น    He  was  walking .  เขาก าลังเดินแล้ว 
    1.     ใช้กับเหตุการณ์   2   อย่างท่ีเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน  { 2.2  น้ีไม่นิยมใช้ตามล าพัง - 
ถ้าเกิดก่อนใช้  2.2   -  ถ้าเกิดทีหลังใช้ 2.1}. 
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   2.     ใช้กับเหตุการณ์ท่ี ไดกระท าติดต่อกันตลอดเวลาท่ีได้ระบุไว้ในประโยค  ซึ่งจะมีค า
บอกเวลาร่วมอยู่ด้วยในประโยค  เช่น  all  day  yesterday  etc. 
   3.     ใช้กับเหตุการณ์  2  อย่างท่ีก าลังท าในเวลาเดียวกนั(ใช้เฉพาะกริยาท่ีท าได้นาน
เท่าน้ัน  หากเป็นกริยาท่ีท านานไม่ได้ก็ใช้หลักข้อ 1 ) ถ้าแต่งด้วย 2.1  กับ  2.2  จะดูจืดชืดเช่น   He  
was  cleaning  the  house  while  I was  cooking  breakfast. 
  [2.3]   Past  perfect  tense    เช่น  He  had walk.  เขาได้เดินแล้ว. 
   1.    ใช้กับ เหตุการณ์  2  อย่างท่ีเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต  มีหลักการใช้ดังน้ี. 
เกิดก่อนใช้  2.3  เกิดทีหลังใช้  2.1. 
   2.     ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระท าอันเดียวก็ได้ในอดีต แต่ต้องระบุชั่วโมงและวันให้แน่
ชัดไว้ในทุกประโยคด้วยทุกครั้ง  เช่น   She  had  breakfast  at  eight o‖ clock  yesterday. 
  [2.4]   past  perfect  continuous  tense    เช่น   He  had  been  walking. 
   มีหลักการใช้เหมือนกับ  2.3  ทุกกรณี  เพียงแต่  tense  น้ี  ต้องการย้ าถึงความต่อเน่ือง
ของการกระท าท่ี 1  ว่าได้กระท าต่อเน่ืองไปจนถึงการกระท าท่ี  2  โดยมิได้หยุด  เช่น  When  we  
arrive  at  the  meeting ,  the  lecturer  had  been  speaking  for  an  hour  .   เมื่อพวก
เราไปถึงท่ี ประชุม  ผู้บรรยายได้พูดมาแล้ว เป็นเวลา 1  ชั่วโมง. 
  Future Tenses 
   [3.1]   Future  simple  tense      เช่น   He  will  walk.    เขาจะเดิน. 
   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งจะมีค าว่า  tomorrow,  to  night,  next  
week,  next  month   เป็นต้น  มาร่วมอยู่ด้วย. 
   * Shall   ใช้กับ     I    we. 
   Will    ใช้กับบุรุษท่ี  2  และนามท่ัวๆไป. 
   Will,  shall  จะใชส้ลับกันในกรณีท่ีจะให้ค ามั่นสัญญา, ข่มขู่บังคับ, ตกลงใจแน่วแน่. 
   Will,  shall   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจงใจก็ได้. 
   ** Be  going  to  (จะ)  ใช้กับความจงใจของมนุษย์ เท่าน้ัน  ห้ามใช้กับเหตุการณ์ของ
ธรรมชาตแิละนิยมใช้ใน ประโยคเง่ือนไข. 
  [3.2]    Future   continuous    tense    เช่น   He  will  be  walking.    เขาก าลังจะ 
เดิน. 
   1.     ใช้ในการบอกกล่าวว่าในอนาคตน้ันก าลังท าอะไรอยู่ (ต้องก าหนดเวลาแน่นอน 
ด้วยเสมอ). 
   2.     ใช้กับเหตุการณ์  2  อย่างท่ีจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต  มีกลักการใช้ดังน้ี. 
    -   เกิดก่อนใช้    3.2      S  +  will  be,  shall  be  +  Verb 1  ing. 
    -  เกิดทีหลังใช้   1.1     S  +  Verb  1 . 
  [3.3]   Future   prefect  tens    เช่น  He  will  walked.  เขาจะได้เดินแล้ว. 
   1.  ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจะ เกิดขึ้นหรือส าเร็จลงในเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต  โดยจะมีค า
ว่า  by  น าหน้ากลุ่มค าท่ีบอกเวลา ด้วย  เช่น   by  tomorrow  ,   by  next  week   เป็น ต้น. 
   2.  ใช้กับเหตุการณ์  2  อย่างท่ีจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต มีหลักดังน้ี. 
    -      เกิดก่อนใช้   3.3      S  +  will, shall  +  have  +  Verb 3. 
     -      เกิด ท่ีหลังใช้   1.1    S  +  Verb 1 . 
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    [3.4]  Future  prefect  continuous  tense เช่น He  will  have  been  walking. เขาจะ
ได้ก าลัง เดินแล้ว.ใช้เหมือน  3.3  ต่างกันเพียงแต่ว่า  3.4  น้ีเน้นถึงการกระท าท่ี  1  ได้ท าต่อเน่ืองมา
จนถึงการกระท าท่ี  2  และจะกระท าต่อไปในอนาคต อีกด้วย. 
 

Exercise 14 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง50 
1. What ____ you ____to draw ?  
    a. are / trying  
    b. is / trying  
    c. do / try  
    d. does / try  
2. She sometimes ____ us waiting for her to come.  
    a. keep  
    b. kept  
    c. keeps  
    d. is keeping  
3. His father ____ a Thai boxing match on TV every Saturday.  
    a. watch  
    b. watches  
    c. has watched  
    d. is watching  
4. How ____ since we left school ? 
    a. are you  
    b. were you  
    c. have you been  
    d. had you been  
5. The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet. 
    a. look  
    b. looked  
    c. have looked  
    d. have been looking  
6. The dog is still wet. It ________ out of the rain.  
    a. was only just coming  
    b. only just comes  
    c. has only just come  

                                                             

  
50

 http://www.maleeya.in.th/data/test1presim.html, 13 May 2015. 

http://www.maleeya.in.th/data/test1presim.html
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    d. had only just come  
7. I must go now, my wife ____ for me at home .  
    a. waits  
    b. had waited  
    c. is waiting  
    d. will wait  
8. She ____in Chieng Rai since she was married. Now she is still living there. 
    a. has lived  
    b. have lived  
    c. had lived  
    d. lives  
9. Suda ____ right now to visit India next month.  
    a. plans  
    b. planed  
    c. will plan  
    d. is planning  
10.She always ____ her hands before having dinner.  
    a. wash  
    b. washes  
    c. is washing  
    d. washed 
11. That man ____ on the phone for 15 minutes.  
    a. has been talking  
    b. is talking  
    c. will talk  
    d. talks  
12. I____ that book five times now.  
    a. am reading  
    b. have read  
    c. will read  
    d. read  
13. They ____ church every Sunday.  
    a. attend  
    b. attended  
    c. are attending  
    d. have attended  
14. I can't go out because it ____ very hard now.  
    a. rains  
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    b. rained  
    c. had rained  
    d. is raining  
15. George ____ cigarettes since his doctor told him to stop.  
    a. doesn't smoked  
    b. isn't smoking  
    c. hasn't smoked  
    d. will not smoke  
16. Muslims ______ during the month of Ramadan. 
    a. fasted  
    b. fast  
    c. are fasting  
    d. have fasted  
17. I ____ for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn't finished it yet. 
    a. sat  
    b. are sitting  
    c. was sitting  
    d. have been sitting  
18. You must wake her up ! She ____soundly for 10 hours. 
    a. is sleeping  
    b. has been sleeping  
    c. has slept  
    d. slept  
19. Water ____ at 100๐C. 
    a. is boiling  
    b. has boils  
    c. boils  
    d. boiled  
20. Listen ! The bell _________. 
    a. rings  
    b. will ring  
    c. was ringing  
    d. is ringing 
21. Sumeth always …….. to bed late on Fridays. 
  1. go   2. went 
  3. goes   4. going 
22. She ………… everyday.   
  1. swim   2. swam 
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  3. swims   4. swimming 
23. Dan …………. In the school now.   
  1. work   2. is working 
  3. working   4. worked 
24. Yesterday I ………. to the zoo.      
  1.go    2.went 
  3.going   4.am going 
25.She ………….. a letter now.   
  1. write   2. writes 
  3. is writing   4. will write 
26.I do not ………. fish.     
  1. eat    2. eats 
  3. eating   4. ate 
27. Jane doesn‖t ……………..coffee.   
  1. is drinking   2. drank 
  3. drink   4. drinks 
28. Joe………….English now.      
  1. is studying   2. studies 
  3. studied   4. study 
29.Pim usually………..in blue ink.      
  1. writes   2. is writing 
  3. wrote   4. writed 
30. Tota likes to………….noodles.    
  1. ate    2. is eating 
  3. eat    4. Eats 
31. She __________ to school every day.  
   1. walk   2. walks    3. walkes  
32. They __________ like deer.  
   1. likes    2. like    3. liked  
33. We don‖t ___________ snake.  
   1. like    2. likes    3. liked  
34. My father _________ in the farm every day. 
  1. work    2. works    3. worked  
35. My mother always ________ in the morning. 
  1. get up    2. got up    3. gets up  
36. She __________ English book everyday.  
   1. reads    2. readed    3. read 
37. We __________ every morning.  
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   1. run    2. runs    3. running 
38. It always__________ under the tree. 
   1. sleep    2. sleeping   3. sleeps 
39. I and my sister __________ T.V. every night.  
   1. watches    2. watchs     3. watch  
40. Sara and Dara __________ a song everyday week.  
   1. sing    2. sings    3. Singing 
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Chapter 13 
Reading Practices    

 
 

 

13.1  14 Best Reading Practices 
 

14 Best Reading Practices
51 

Best Practice 1: 
Explicit Word 
Analysis Instruction, 
Including Phonics 

Teachers provide explicit instruction, build word knowledge, and directly teach 
skills and strategies for word analysis (phonemic awareness, phonics, word 
recognition, structural analysis, context clues, vocabulary). 

    
Best Practice 2: 
Assessment to 
Inform Instruction 

Teachers routinely monitor and assess the reading levels and progress of individual 
students.  This ongoing evaluation directs and informs instruction. 

    
Best Practice 3: 
Instructional 
Planning 

Teachers plan instruction considering three phases: before, during and after reading. 

    
Best Practice 4: 
Collaboration and 
Reflection 

Teachers routinely self-reflect and collaborate on instructional practices and student 
progress within school and/or district. 

    
Best Practice 
5:   Learning 
Standards 

Teachers facilitate conceptual knowledge of Illinois English Language Arts learning 
standards. 

    
Best Practice 6: 
Independent Reading 

Students have opportunities for sustained reading (oral and/or silent) every day to 
increase fluency and vocabulary. 

    
Best Practice 7: 
Variety of Genre 

Students have broad reading and writing experiences (multiple genre and 
styles).  Reading to students at all grade levels is part of this broad experience. 

    
Best Practice 8: 
Appropriate 

Students have opportunities to read at their instructional level every day. 

                                                             

  
51

 http://lrs.ed.uiuc.edu/students/jblanton/read/14bestreadingpractices.htm 
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Instructional Levels 

Best Practice 9: 
Reading for Purpose 

Students have extensive opportunities to read for a variety of purposes and to apply 
what is read every day.  Discussion and writing are used by students to organize 
their thinking and they reflect on what they read for specific purposes. 

    
Best Practice 10: 
Building 
Comprehension Skills 
and Strategies 

Students are taught and given opportunities to apply the following comprehension 
strategies for constructing meaning:  making and confirming predictions, 
visualizing, summarizing, drawing inferences, making connections, and self-
monitoring. 

    
Best Practice 
11:  Building 
Cognitive Skills and 
Strategies  

Students are taught and given opportunities to use cognitive strategies to synthesize, 
analyze, evaluate and make applications to authentic situations. 

    
Best Practice 12: 
Integration 

Reading and writing are integrated and used as tools to support learning in all 
curricular content areas. 

    
Best Practice 13: 
Literacy Rich 
Environment 

Literacy rich environments display words and print everywhere, provide 
opportunities and tools that engage students in reading and writing activities, and 
celebrate students’ reading and writing efforts. Each classroom has an extensive 
collection of reading materials with a wide range of high-interest fiction and non-
fiction books at developmentally appropriate reading levels which motivates and 
supports reading and writing.  The room design supports whole group, small group 
and individual instruction.  

    
Best Practice 14:   
School / Family / 
Community 
Partnerships 

Families, communities, and schools collaborate to support literacy development of 
students at home and school. 

    School Audit of Reading Best Practices                   

     Purpose of the Audit: Through the Illinois Right to Read 

Initiative, the Best Practices and Resources Committee identified 

14 best practices in reading (as listed in the first column 

below.)  School staff may use this audit sheet to examine current 
best practices in reading as another method of gathering 

information for the school improvement plan.  

     Suggestions for use: 1) Each teacher individually marks the 

items according to his/her perceptions of practices in all 
classrooms in the school and returns the audit sheet 
anonymously to either the principal or internal review team for 

tallying. 2) The internal review team uses the audit sheets when 
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visiting each classroom and reaches a collective perspective 

about the use of these best practices throughout the school. 3) 

The results from the individual teachers and the collective 

perspective of the internal review team could be used separately 
or combined into a single report for the school as a whole to use 
as a point of discussion.  

     Audit Follow-Up: Practices that are identified as being most 
challenging and needing further emphasis could be incorporated 

into the school improvement plan.  Professional development 
experiences on particular practices could be offered.  Teachers 
could use the summary results of the audit to develop 

instructional practices in individual classrooms, at grade levels, 
and/or schoolwide. 

     Directions:  Circle the number that indicates the use of this 
best practice schoolwide using the following rating scale:  4 – 

Fully evident in all classrooms 

13.2. Applying Skills and Strategies in Meaningful Text52 
   Clearly, it isn't enough for students to learn to read or spell lists of words. The 
real purpose of reading is to get meaning from text, and the purpose of writing is to 
convey meaning with text. It is very important that students have the opportunity to 
apply word identification and spelling skills as they read and write connected text. 
This process must be supported by teachers who model for students how to apply 
what they have learned and give students feedback about their reading and writing. 
For example, students must be taught what to do when they get to a hard word. The 
most common characteristic of poor readers of all ages is the tendency to guess words 
that are difficult, sometimes using just a few letters. Often, students make random 
guesses that don't make sense—then simply continue reading, apparently unaware of 
this fact. This quote from a middle school student, taken from a moving article about 
students in middle school with severe reading problems, describes the situation well: 
   Sometimes when students in my class read, they might know how to say simple 
words okay, but they will skip over the big words. They look around to see if anyone is 
even listening to them. But they don't fix them; they just keep going. They stumble 
over words, trying to sound them out. Sometimes they don't even know they made a 
mistake, and when they finally figure out the words, they don't have a clue what it all 
means. They just keep going. (McCray, Vaughn, & Neal, 2001, p. 22) 
                                                             

  
52

 http://www.rtinetwork.org/essential/tieredinstruction/tier1/effectiveteaching 
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  As this student observed, it is nearly impossible for students to understand 
what they are reading—to get meaning from text—when they can't read the words on 
the page accurately and fluently. Students need explicit instruction, modeling, and 
practice in vocabulary and reading comprehension, but many students with reading 
problems continue to need instruction in phonics and word study even when they are 
in the upper elementary and secondary grades (Fletcher, 2007). 
   A critical part of effective reading instruction is explicitly teaching students how 
to use efficient word reading strategies. Simply put, students need to be taught what 
to do when they get to a hard word. In one research-validated early reading 
intervention program, young students are taught to use a three-part strategy when 
they try to read difficult words: "Look for parts you know, sound it out, and check it" 
(Denton & Hocker, 2006, p. 144). These steps are described in more detail below. 
   Look for parts of the word you know. In the earliest stages of learning to read, 
students may find a letter or a letter combination (e.g., th, ing) that they know. Later, 
they may recognize common word endings (e.g., –ot in pot, rot, cot). Still later, they 
may identify roots or base words, such as the root spect (which means "to see") in the 
words inspect and spectacles, or common prefixes and suffixes like pre- or -ly. 
  Sound it out. Students should be taught from the earliest lessons to use a 
sounding-out strategy to read unfamiliar words. They should learn how to blend 
sounds and larger word parts together to read words and how to apply this strategy 
when reading real text. Some teachers teach students in kindergarten or 1st grade to 
identify unknown words by looking at pictures on the page or at one or two letters in a 
word. These students are being taught to use a guessing strategy, the strategy of 
choice of struggling readers, as described so well by the middle school student above. 
If a word is too difficult for a student to sound out, the teacher can model the 
process of looking for known letters or word parts and sounding out the word, and 
then simply tell the student the word. Some reading programs include controlled text, 
sometimes called "decodable text," that contains only words students can read using 
words and letter sounds they have been previously taught in the program. This kind of 
text can provide a temporary support for students in the early stages of reading 
development. 
  Check it. After students sound out the unfamiliar word, the last step of the 
three-part word reading strategy is to teach students to put the newly solved word 
back into the sentence and to check it to be sure it makes sense. Thus, the meaning 
of the word in context is not ignored; it is used as the checking mechanism. Studies of 
skilled young readers show that this is the main way they use context—not for 
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guessing what words are, but for checking to be sure that their reading is making sense 
so they can make corrections when it doesn't make sense. 
  Monitoring Student Progress 
   In schools with effective classroom reading instruction, students receive regular 
brief reading assessments so that their reading growth can be monitored. These 
assessments typically include having students read text for 1–2 minutes and 
calculating how many words they read correctly during that time (see Fuchs, Fuchs, 
Hosp, & Jenkins, 2001; Hasbrouck & Tindal, 2006). These results can be graphed, so 
that teachers, parents, and students can readily see progress over time. Classroom 
reading teachers can adjust their teaching accordingly to try to accelerate student 
progress. 
  For some students, quality classroom reading instruction is not enough. When 
progress-monitoring assessments indicate that students are not making enough 
progress with quality classroom reading instruction alone, schools can provide extra 
small-group reading intervention to ensure that all children learn to read in the early 
grades (see Denton & Mathes, 2003; Fletcher, Denton, Fuchs, & Vaughn, 2005; Vaughn, 
Wanzek, Woodruff, & Linan-Thompson, 2007).53 
 
13.3 วิธีการฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill)54 
     การฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ มีความส าคัญที่ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถน าข๎อมูลที่ได๎ไปแก๎ปัญหาตํางๆ 
ได๎การเรียนรู๎ทักษะการอาํนแบบตําง ๆ ได๎แกํ การอํานแบบ skimming, scanning และ speed reading เมื่อ
รู๎เทคนิคการอํานแล๎ว ผู๎เรียนควรเริ่มฝึกโดยการอํานเรื่องที่นําสนใจเรื่องสั้นๆ ให๎ผู๎เรียนได๎ท าการศึกษาและ
ตีความหมายจากการอํานได๎ อยํางเข๎าใจ  หากเราต๎องการฝึกฝนทักษะการอํานภาษาอังกฤษได๎งําย ๆ โดยอาจ
เริ่มต๎นจากการอํานปูายโฆษณา หรือ Billboard ตํางๆ ตามข๎างถนนที่เราเห็นโดยทั่วไป ลองอํานและท าความ
เข๎าใจวําค าตําง ๆ วําโฆษณาน้ัน ๆ พยายามสื่ออะไรให๎เรา จากการอํานข๎อความสั้น ๆ ก็เริ่มอํานบทความที่
ยาวข้ึน เชํน หากชอบอํานขําวสาร อาจเริ่มต๎นจากการอํานบทความในหนังสือพิมพ๑ภาษาอังกฤษ โดยอาจเริ่ม
จากระดับไมํสูงมากนัก เชํน Student weekly เป็นต๎น หรือหากชอบอํานนิตยสาร ก็ลองหานิตยสาร
ภาษาอังกฤษจ าพวก Hello, Elle มาอํานก็ได๎ หากชอบอําน นวนิยาย หรือการ๑ตูน อันนี้ขอแนะน าวําควรเริ่ม
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อํานจาก นวนิยาย หรือวรรณกรรมเยาวชนส าหรับเด็กอายุ 7-9, 10-12, teenagers, จนถึงส าหรับผู๎ใหญํ 
(adult fictions)  วิธีการอํานภาษาอังกฤษงําย ๆ มีอยูํ 3 อยํางคือ Skim, Scan และ Speed เราสามารถฝึก
ทักษะเหลําน้ี และเลือกใช๎ตามความเหมาะสม  
  Skimming reading เป็นการอํานแบบครําว ๆ ผิวเผิน เป็นการอํานเพียงเพื่อให๎ทราบวําเรื่องนี้ 
บทความนี้ พูดถึงเรื่องอะไร มีภาพรวมอยํางไร สํวน Scanning reading เป็นการอํานเพื่อหาข๎อมูลเฉพาะจาก
บทความนั้น ๆ ดังนั้น Skim และ Scan จึงเป็นทักษะการอํานที่จ าเป็นในการสอบ หรือเมื่อมีเวลาจ ากัด 
วิธีการทั้งสองอยํางนี้ จ าเป็นต๎องมีการฝึกฝน เพื่อให๎เกิดความช านาญ ―Skimming reading‖ สามารถฝึกได๎
โดยไมํอํานทุกค าใช๎ นัยตําง ๆ ที่สามารถหาได๎จากบางสํวนของบทความนั้น ๆ เชํน หัวเรื่อง หัวข๎อ หรือ ข๎อ
ยํอยตําง ๆ หรืออาจเป็นรูปภาพที่สามารถบอกเลําได๎ถึงเหตุการณ๑ที่กลําวถึงในบทความนั้น ๆ ใช๎สายตาของ
เรากวาดไปทั่วทั้งบทความเพื่อหา Keywords และข๎ามค าที่เราไมํเข๎าใจไปที่ค าอื่น ๆ ที่เราเข๎าใจแทน 
  Skimming reading มีหลักการอํานมีดังนี้ 
 1. อํานช่ือเรื่อง, หัวเรื่อง, และหัวข๎อตําง ๆ เพื่อหาวําบทความนี้เกี่ยวข๎องกับเรื่องใด 
 2. ดูภาพประกอบเพื่อหาข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข๎อนั้น ๆ 
 3. อํานประโยคแรกและประโยคสุดท๎ายของทุกยํอหน๎า 
 4. อยําอํานทุกค า ทุกประโยคใช๎สายตากวาดไปทั้งบทความแล๎วเลือกค าส าคัญตําง ๆ 
 5. พิจารณาถึงความหมายของค าตําง ๆ ที่เลือกมา 
  Scanning reading เป็นเทคนิคการอํานเพื่อต๎องการหาค าตอบที่ต๎องการ เชํน ค าศัพท๑ ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู๎แตํงเป็นต๎น แล๎วมองหาค า ๆ นั้นในบทความ เทคนิคการอํานแบบ Scanning มี 6 ข๎อดังนี้ 
 1. อยําพยายามอํานทุกค า ให๎ใช๎สายตาอํานไปอยํางรวดเร็วทั่วทั้งหน๎าจนเจอสิ่งที่เราต๎องการหา 
 2. ใช๎นัยตําง ๆ บนหน๎านั้น ๆ เชํน หัวข๎อ และช่ือเรื่องชํวยในการอําน 
 3. ในพจนานุกรม หรือสมุดโทรศัพท๑ ใช๎ค าใน “หัวข๎อ” เพื่อชํวยในการมองหา เราสามารถมองหาค า
เหลําน้ีได๎จากตัวหน๎าที่สํวนบนของทุกหน๎า 
 4. ถ๎าเราอํานเพื่อศึกษา ,เพื่อการเรียน , เริ่มต๎นโดยการคิดถึง และเขียนค าถามที่เราต๎องการหา
ค าตอบกํอน ซึ่งจะท าให๎เราสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่การหาข๎อมูลตําง ๆ เพื่อตอบค าถามนั้น ๆ ได๎งํายข้ึน 
 5. ท าให๎บทความตําง ๆ สามารถหาได๎งํายข้ึน โดยอาจเรียงตามตัวอักษร ใช๎ดัชนีท๎ายหนังสือในการ
ชํวยค๎นหา 
 6. มีหลายวิธีในการฝึกทักษะการ Scan ได๎ เชํนการค๎นหาเบอร๑โทรศัพท๑ร๎านอาหารตํางๆในสมุดหน๎า
เหลือง เป็นต๎นทักษะการอํานสองอยํางข๎างต๎น 
  สํวนมากเราจะใช๎เมื่อต๎องการความ เร็ว แตํหากเราอํานเพื่อความบันเทิง อํานเพื่อเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
ความเร็วไมํได๎มากํอนความเข๎าใจ เทคนิคทั้งสองอยํางข๎างต๎นไมํจ าเป็นส าหรับการอํานของเรา 
  Speed reading55 คือ การฝึกอํานให๎เร็วท าได๎โดยการน าเอาเทคนิคการ Skim มาปรับใช๎ นั่นคือ 
อํานไปเรื่อย ๆ หากไมํเข๎าใจค าใดให๎ พิจารณาหาความหมายของค า ๆ นั้นจากบริบทของมัน แทนการเปิด
พจนานุกรม ซึ่งจะท าให๎เสียเวลาและสร๎างความเบื่อหนํายให๎เราได๎ นอกจากนี้ เราควรอํานในสิ่งที่เราสนใจ 
เพื่อไมํให๎เกิดความเบื่อหนําย อยํางที่กลําวข๎างต๎นแล๎ววําหนังสืออํานเลํน ในภาษาอังกฤษมักจะมีการแบํงอายุ
ผู๎อํานไว๎กํอนแล๎ว การเลือกซื้อจึงไมํยาก พิจารณา กํอนวําภาษาอังกฤษของเราน้ันอยูํในระดับใด หรือไมํก็ลอง
เปิดอํานครําว ๆ กํอน วําพอจะอํานรู๎เรื่องไหม การเลือกเรื่องควรเปน็เรือ่งทีเ่ราอํานแล๎วเข๎าใจอยํางน๎อย 70 % 
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เพื่อไมํให๎เราเบื่อหนํายกับการอํานสิ่งที่ไมํเข๎าใจมากจนเกินไป และเป็นการท าให๎เราได๎เรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อีก 30 
%หลังจากนั้น 
 ตัวอย่างเรื่องสั้นเพ่ือฝึกทักษะการอ่าน56 

Title 1 : The Death Car 

      It was a cold night in September. The rain was drumming on the car roof as 

George and Marie Winston drove through the empty country roads towards the 

house of their friends, the Harrisons, where they were going to attend a party to 

celebrate the engagement of the Harrisons' daughter, Lisa. As they drove, they 

listened to the local radio station, which was playing classical music. 

      They were about five miles from their destination when the music on the radio 

was interrupted by a news announcement: 

      "The Cheshire police have issued a serious warning after a man escaped from 

Colford Mental Hospital earlier this evening. The man, John Downey, is a murderer 

who killed six people before he was captured two years ago. He is described as 

large, very strong and extremely dangerous. People in the Cheshire area are warned 

to keep their doors and windows locked, and to call the police immediately if they 

see anyone acting strangely." 

      Marie shivered. "A crazy killer. And he's out there somewhere. That's scary." 

      "Don't worry about it," said her husband. "We're nearly there now. Anyway, we 

have more important things to worry about. This car is losing power for some 

reason -- it must be that old problem with the carburetor. If it gets any worse, we'll 

have to stay at the Harrisons' tonight and get it fixed before we travel back 

tomorrow." 

      As he spoke, the car began to slow down. George pressed the accelerator, but 

the engine only coughed. Finally they rolled to a halt, as the engine died 

completely. Just as they stopped, George pulled the car off the road, and it came to 

rest under a large tree. 

      "Blast!" said George angrily. "Now we'll have to walk in the rain." 

      "But that'll take us an hour at least," said Marie. "And I have my high-heeled 

shoes and my nice clothes on. They'll be ruined!" 

      "Well, you'll have to wait while I run to the nearest house and call the Harrisons. 

Someone can come out and pick us up," said George. 

      "But George! Have you forgotten what the radio said? There's a homicidal 

maniac out there! You can't leave me alone here!" 

      "You'll have to hide in the back of the car. Lock all the doors and lie on the floor 

in the back, under this blanket. No-one will see you. When I come back, I'll knock 
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three times on the door. Then you can get up and open it. Don't open it unless you 

hear three knocks." George opened the door and slipped out into the rain. He 

quickly disappeared into the blackness. 

      Marie quickly locked the doors and settled down under the blanket in the back 

for a long wait. She was frightened and worried, but she was a strong-minded 

woman. She had not been waiting long, however, when she heard a strange 

scratching noise. It seemed to be coming from the roof of the car. 

      Marie was terrified. She listened, holding her breath. Then she heard three slow 

knocks, one after the other, also on the roof of the car. Was it her husband? Should 

she open the door? Then she heard another knock, and another. This was not her 

husband. It was somebody -- or something -- else. She was shaking with fear, but 

she forced herself to lie still. The knocking continued -- bump, bump, bump, 

bump. 

      Many hours later, as the sun rose, she was still lying there. She had not slept for 

a moment. The knocking had never stopped, all night long. She did not know what 

to do. Where was George? Why had he not come for her? 

      Suddenly, she heard the sound of three or four vehicles, racing quickly down 

the road. All of them pulled up around her, their tires screeching on the road. At 

last! Someone had come! Marie sat up quickly and looked out of the window. 

      The three vehicles were all police cars, and two still had their lights flashing. 

Several policemen leapt out. One of them rushed towards the car as Marie opened 

the door. He took her by the hand. 

      "Get out of the car and walk with me to the police vehicle. miss. You're safe 

now. Look straight ahead. Keep looking at the police car. Don't look back. Just don't 

look back." 

      Something in the way he spoke filled Marie with cold horror. She could not help 

herself. About ten yards from the police car, she stopped, turned and looked back 

at the empty vehicle. 

      George was hanging from the tree above the car, a rope tied around his neck. 

As the wind blew his body back and forth, his feet were bumping gently on the roof 

of the car -- bump, bump, bump, bump. (MDH 1994 -- From a common urban 

legend) 
  

Exercise 15 
Questions 
1. Where were the Winstons going when this incident happened? 
  ?    home 
 ?    to Colford Mental Hospital 
 ?    to a party 
   ?    to the police station 
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2. What was the reason for the news announcement on the radio? 
  ?    Six people, including John Downey, had been murdered. 
  ?    A dangerous prisoner had escaped. 
  ?    The police were warning of accidents on the roads in the bad weather. 
  ?    Some people had been seen acting strangely in the Cheshire area. 
3. What did George think was causing the trouble with the car? 
  ?    the carburetor 
  ?    the rain drumming on the roof 
  ?    the accelerator 
  ?    he had no idea 
4. Why did he pull the car off the road? 
  ?    to have a rest 
  ?    to go for a walk 
  ?    to walk to the nearest house 
  ?    it broke down 
5. Why did Marie stay in the car when George left? 
  ?    She was afraid to go out in the dark. 
  ?    So no one would steal the car. 
  ?    Her clothes weren't suitable for the rain. 
  ?    She wanted to get some sleep. 
6. Where did George set off to walk to? 
  ?    the Mental Hospital 
  ?    the nearest house 
  ?    the Harrisons' house 
  ?    the police station 
7.What made Marie so frightened as she waited in the car? 
  ?    There was a strange sound coming from the roof. 
  ?    She could see a man acting strangely outside the car. 
  ?    Some police cars came racing down the road. 
  ?    She was afraid of the rain and the dark. 
8.Why did the policeman tell her not to look back when he brought her out of the car? 
  ?    He didn't want her to see the body of her husband. 
  ?    The killer was waiting behind her. 
  ?    He wanted her to forget everything that had happened during the night. 
  ?    He didn't want her to see the damage done to the car. 
9.Marie says, "There's a homicidal maniac out there!" What does "homicidal maniac" mean? 
  ?    terrible storm 
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  ?    busy road 
  ?    crazy killer 
  ?    policeman 
10. In "Several policemen leapt out," "leapt" means 
  ?    threw 
  ?    jumped 
  ?    shouted 
  ?    drove  
  

Title 2 : The Choking Dog 

     "Come on, come on, move it, idiot!" 

     Joanne beat impatiently on the steering wheel of her Mercedes sports car. How 

stupid to get caught up in the rush hour! She had planned to leave work early this 

afternoon, at three o'clock, to give herself a chance to relax and have a bath before 

going out to a meeting of her local tennis club. But just at ten to three a client had 

arrived, and it was two hours before she had finished dealing with the man. When 

she came out of her office, all the other staff in the Highlight Advertising Agency 

had already left. Now she was stuck in a traffic jam in central Birmingham at 5:30, 

and at 6:30 she was expected to be chairing a meeting of the tennis club. There 

would be no time for any hot bath. 

     Ahead of her, the traffic was moving at last, and she swung quickly out into the 

centre lane to turn right, and raced the last half-mile through the quiet suburban 

streets to her house. Pulling up on the driveway, she leapt out of the car and ran for 

the house. As she opened the door, she nearly tripped over Sheba, who was 

standing behind it. 

     "Hey, Sheba, hello," she said, bending down to stroke the large alsatian dog's 

head, "I've got no time for you now, but I'll take you out as soon as I get back from 

the tennis club." 

     It was then that she noticed something worrying about the dog. Sheba seemed 

to be coughing or choking, her stomach pumping repeatedly as if she was trying to 

vomit something up. She was obviously in real discomfort and could hardly breathe; 

her sad eyes gazed up at Joanne helplessly. 

     "Oh damn, this is all I need now," said Joanne to herself, dropping her briefcase 

and bending down to take a closer look, "a sick dog, today of all days!" On closer 

examination, Sheba did look very sick, and Joanne realised she would have to take 

her down to the vet immediately. Luckily, the vet's surgery was only a few streets 

away, and Joanne quickly loaded the dog, still coughing and choking, into her car 

for the short drive. 
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     When she got there, the surgery was just about to close for the day. Luckily, Dr. 

Sterne had not left yet, and when he saw the state of Sheba, he brought her quickly 

into his office. 

     "It looks like something is stuck in her throat," said Dr. Sterne. It shouldn't take 

me too long to get it out." 

   "Listen, doctor, I'm really in a rush to get to a meeting -- can I leave her with you, 

and go and get changed? I'll be back in ten minutes to pick her up, then I'll take her 

on to the meeting with me. Is that OK?" 

     "Sure," said the doctor. "You get going. I'll see you in ten minutes." 

     Joanne jumped back into her car again, and made the quick trip round to her 

house in a couple of minutes. As she was once more entering the hallway, the 

phone on the table by the door began to ring. She picked it up, annoyed by this 

additional interruption to her plans. 

     "This is Dr. Sterne," said an anxious voice. "Is that you, Joanne?" 

      "Of course it's me," said Joanne, surprised at the sound of his voice, "no-one 

else lives here." 

      "I want you to get right out of that house immediately," said the doctor's voice. 

"Right now. I'm coming round right away, and the police will be there any time now. 

Wait outside for us." The phone went dead. Joanne stared at it. She was confused, 

but she was also a little frightened by the obvious fear in the voice of the doctor. 

She replaced the receiver, then quickly backed out of the door and ran into the 

street. 

     At that moment, a police car with its lights flashing swung round the corner and 

screeched to a stop outside the house. Two policemen got out. After briefly 

checking that she was the owner of the house, they ran into the house through the 

still open door, without explaining anything. Joanne was by now completely 

confused and very frightened. Then the doctor arrived. 

     "Where's Sheba? Is she OK?" shouted Joanne, running over to his car. 

     "She's fine, Joanne. I extracted the thing which was choking her, and she's OK 

now." 

     "Well what's this all about? Why are the police in my house?" 

     Just then, the two policemen reappeared from the house, half-carrying a white-

faced figure, a man in a dark grey sweater and jeans, who, it seemed, could hardly 

walk. There was blood all over him. 

     "My God," said Joanne, "how did he get in there? And how did you know he was 

there?" 

     "I think he must be a burglar," said the doctor. "I knew he was there because 

when I finally removed what was stuck in Sheba's throat, it turned out to be three 

human fingers. I don't think he's a very happy burglar."  MDH 1994 -- From a 

common urban legend  
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Exercise 16 

Questions 
1.Where did Joanne work? 
  ?    an advertising agency 
  ?    a vet's surgery 
  ?    a Mercedes dealer's office 
  ?    the text does not say 
2.Why was she angry at the beginning of the story? 
  ?    She was lost. 
  ?    She had lost a client at work. 
  ?    She was stuck in a traffic jam. 
  ?    Her dog was sick. 
3.Why did she take the dog to Dr. Sterne's surgery? 
  ?    It was time for Sheba's checkup. 
  ?    The dog couldn't breathe properly. 
  ?    She wanted to get her out of the house. 
  ?    The doctor had asked to see her. 
4.Why did she leave the dog at the surgery and drive home again? 
  ?    She wanted to catch a burglar. 
  ?    The dog was too sick to come home. 
  ?    The doctor wanted to keep her. 
  ?    Joanne wanted to change her clothes. 
5.How long did it take Joanne to drive home from the surgery? 
  ?    two minutes 
  ?    ten minutes 
  ?    an hour 
  ?    the text does not say 
6.What happened as she arrived home for the second time? 
  ?    The police arrived. 
  ?    The phone rang. 
  ?    The dog died. 
  ?    A burglar was just escaping. 
7.Why did the doctor tell her to get out of the house? 
  ?    There was a dangerous dog in there. 
  ?    It was on fire. 
  ?    He knew there was a burglar inside. 
  ?    He wanted to meet her outside. 
8.Why did the burglar look very sick? 
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  ?    The police had caught him, and he would probably have to go to prison. 
  ?    He had caught a disease from the dog. 
  ?    He hadn't found any valuable things to steal. 
  ?    The dog had bitten off his fingers. 
9.The story says that the dog "gazed up at Joanne helplessly". "Gazed" means 
_______________. 
  ?    stared 
  ?    cried 
  ?    barked 
  ?    laughed 
10. A "vet's surgery" is probably _______________. 
  ?    a serious operation 
  ?    a minor operation 
  ?    an animal doctor's office 
  ?    a police station 

Title 3 : The Carpet Fitter 

      Eddie was a carpet fitter, and he hated it. For ten years he had spent 

his days sitting, squatting, kneeling or crawling on floors, in houses, offices, 

shops, factories and restaurants. Ten years of his life, cutting and fitting 

carpets for other people to walk on, without even seeing them. When his 

work was done, no-one ever appreciated it. No- one ever said "Oh, that's a 

beautiful job, the carpet fits so neatly." They just walked all over it. Eddie 

was sick of it. 

      He was especially sick of it on this hot, humid day in August, as he 

worked to put the finishing touches to today's job. He was just cutting and 

fixing the last edge on a huge red carpet which he had fitted in the living 

room of Mrs. Vanbrugh's house. Rich Mrs. Vanbrugh, who changed her 

carpets every year, and always bought the best. Rich Mrs. Vanbrugh, who 

had never even given him a cup of tea all day, and who made him go outside 

when he wanted to smoke. Ah well, it was four o'clock and he had nearly 

finished. At least he would be able to get home early today. He began to 

day-dream about the weekend, about the Saturday football game he always 

played for the local team, where he was known as "Ed the Head" for his skill 

in heading goals from corner kicks. 

      Eddie sat back and sighed. The job was done, and it was time for a 

last cigarette. He began tapping the pockets of his overalls, looking for the 

new packet of Marlboro he had bought that morning. They were not there. 

      It was as he swung around to look in his toolbox for the cigarettes 
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that Eddie saw the lump. Right in the middle of the brand new bright red 

carpet, there was a lump. A very visible lump. A lump the size of -- the size 

of a packet of cigarettes. 

      "Blast!" said Eddie angrily. "I've done it again! I've left the cigarettes 

under the blasted carpet!" 

      He had done this once before, and taking up and refitting the carpet 

had taken him two hours. Eddie was determined that he was not going to 

spend another two hours in this house. He decided to get rid of the lump 

another way. It would mean wasting a good packet of cigarettes, nearly full, 

but anything was better than taking up the whole carpet and fitting it again. 

He turned to his toolbox for a large hammer. 

      Holding the hammer, Eddie approached the lump in the carpet. He 

didn't want to damage the carpet itself, so he took a block of wood and 

placed it on top of the lump. Then he began to beat the block of wood as 

hard as he could. He kept beating, hoping Mrs. Vanbrugh wouldn't hear the 

noise and come to see what he was doing. It would be difficult to explain 

why he was hammering the middle of her beautiful new carpet. 

      After three or four minutes, the lump was beginning to flatten out. 

Eddie imagined the cigarette box breaking up, and the crushed cigarettes 

spreading out under the carpet. Soon, he judged that the lump was almost 

invisible. Clearing up his tools, he began to move the furniture back into the 

living room, and he was careful to place one of the coffee tables over the 

place where the lump had been, just to make sure that no-one would see the 

spot where his cigarettes had been lost. Finally, the job was finished, and he 

called Mrs. Vanbrugh from the dining room to inspect his work. 

      "Yes, dear, very nice," said the lady, peering around the room briefly. 

"You'll be sending me a bill, then?" 

      "Yes madam, as soon as I report to the office tomorrow that the job is 

done." Eddie picked up his tools, and began to walk out to the van. Mrs. 

Vanbrugh accompanied him. She seemed a little worried about something. 

      "Young man," she began, as he climbed into the cab of his van, laying 

his toolbox on the passenger seat beside him, "while you were working 

today, you didn't by any chance see any sign of Armand, did you? Armand is 

my parakeet. A beautiful bird, just beautiful, such colors in his feathers... I 

let him out of his cage, you see, this morning, and he's disappeared. He likes 

to walk around the house, and he's so good, he usually just comes back to 

his cage after an hour or so and gets right in. Only today he didn't come 

back. He's never done such a thing before, it's most peculiar..." 

      "No, madam, I haven't seen him anywhere," said Eddie, as he reached 

to start the van. 

      And saw his packet of Marlboro cigarettes on the dashboard, where he 
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had left it at lunchtime.... 

      And remembered the lump in the carpet.... 

     And realised what the lump was.... 

      And remembered the hammering.... 

      And began to feel rather sick.... 

** MDH 1994 -- from a common urban legend 

 

Exercise 17 
Questions 
1.Why did Eddie hate being a carpet-fitter? 
  ?    The pay was too low. 
  ?    He didn't like working alone. 
  ?    No-one appreciated his work. 
  ?    He couldn't smoke on the job. 
2.What did Eddie think of Mrs. Vanbrugh? 
  ?    She was a kind, thoughtful lady. 
  ?    She was rich and selfish. 
  ?    She was always losing things. 
  ?    She had good taste in furniture. 
3.Why was Eddie called "Ed the Head" by his friends? 
  ?    Because he was such an intelligent carpet-fitter. 
  ?    Because he had a large head. 
  ?    Because he was very proud and self-important. 
  ?    Because of his footballing skills. 
4.What did Eddie want to do when he had finished fitting the carpet? 
  ?    have a cigarette 
  ?    hammer the carpet flat 
  ?    look for Mrs. Vanbrugh's lost bird 
  ?    start work in the dining room 
5.Why didn't Eddie remove the carpet to take out the thing that was causing the lump? 
  ?    He couldn't take the carpet up once he had fitted it. 
  ?    He didn't need the cigarettes because he had some more in the van. 
  ?    It would take too long to remove the carpet and re-fit it. 
  ?    He intended to come back and remove the lump the next day. 
6.What did Eddie do with the hammer? 
  ?    hammered nails into the lump 
  ?    fixed the coffee table 
  ?    left it under the carpet 
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  ?    flattened the carpet 
 
7. What was Mrs. Vanbrugh worried about? 
  ?    Her bird was missing. 
  ?    She thought the carpet was going to be too expensive. 
  ?    She thought Eddie had been smoking in the house. 
  ?    She couldn't find her husband, Armand. 
8.What was really under the carpet? 
  ?    the cigarettes 
  ?    Eddie's toolbox 
  ?    nothing 
  ?    the missing bird 
9."Eddie was determined...." means that he: 
  ?    had no idea 
  ?    decided for sure 
  ?    felt very angry 
  ?    couldn't decide 
10. "Peculiar" in the sentence "He's never done such a thing before, it's most peculiar..." 
means: 
  ?    normal 
  ?    like a bird 
  ?    difficult 
  ?    strange 
 
Put the words to be correctly. 
1. Police have ________a suspect in the murder of a local convenience store owner. 
2. The police are looking for people who may have _______________ a traffic accident 
which occurred yesterday at Douglas and Yates.   
3. He is the main _______________ in the murder of his wife.   
4. He is on _______________ for the murder of his business partner.   
5. The judge will hand down his _______________ tomorrow morning at 10:00.  
6. David Milgard, Donald Marshall, and Guy-Paul Morin were three ______men who 
spent years in prison in Canada for murders they didn't commit.   
7. The police decided not to ________ because they didn't have enough evidence.  
8. He was _______________ of the murder of his business partner, and sentenced to 
10 years in prison.   
9. During the trial, the woman _______________ that her husband was asleep in bed 
at the time the murder occurred.   
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10. He was _______________ to death for the murder of his wife and children. 
  
11. The _______________ sentenced the murderer to life in prison.   
12. In our court system, a person is presumed to be innocent unless _______ is proven 
beyond all reasonable doubt.   
13. The _______________ sat down and cried after the man hit her.   
14. Police have _______him with theft after he was found in possession of a stolen car. 
15. The _______________ gave an amazingly accurate description of the criminal - she 
even knew his eye colour!   
16. American boxer Mike Tyson was __________for raping a teenage beauty queen.  
17. The parents of the murdered boy attended the _______________ of the man 
accused of killing him every day for the three months it took to reach a verdict.  
18. Only one of the three robbers was _______________; the other two got away.  
19. The accused made his appearance before the _______________ on Friday 
morning.   
20. The authorities have decided not to press _______________ due to a lack of 
evidence.   
21. The _______________ was so scared that she was unable to answer the 
policeman's questions until hours after the attack.   
22. The witness _______________ that he saw the defendant hit the victim repeatedly 
over the head with a piece of wood.   
23. In order to _______________ the defendant, you must be certain, beyond a 
reasonable doubt, that he is guilty.   
24. The victim's family felt that the _______________ given the murderer was too 
short.   
25. The jury took only 3 hours to reach a _______________ verdict in the murder case. 
26. When the victim's family heard the __________, they all stood up and clapped.  
27. American football star O. J. Simpson was found _______________ of murdering his 
wife in a court of law.   
28. No one will ___________ she killed her husband; they all think she is so sweet.57 
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