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ตัวย่อ
S = Subject (ประธาน)
V. = Verb (กริยา)
O = Object (กรรม)
C = Complement (ส่วนเติมเต็ม)
M = Modifier (ส่วนขยาย)
N. = Noun (คานาม)
ProN. = Pronoun (คาสรรพนาม)
a./adj. = Adjective (คาคุณศัพท์)
adv. = Adverb (คาวิเศษณ์)
prep. = Preposition (คาบุพบท)
V1 = v. ช่อง 1
V2 = v. ช่อง 2
V3 = v. ช่อง 3
Ving = v. ที่อยู่ในรูปเติม ing
to INF = Infinitive with to
V.inf = Infinitive without to
Cl. = Clause
DO = Direct Object (กรรมตรง=ของ)
IO = Indirect Object (กรรมรอง=คน)
BrE = British English (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)
AmE = American English (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)
so. = someone (คน)
sth. = something (สิ่งบางสิ่ง)
conn.= connector (คาเชือ่ ม)
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Strategic Structure
มันเป็นวิธีการวิเคราะห์ประโยคในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษจะมีอยูท่ ั้งหมด 5 แบบใหญ่ๆเท่านั้น ดังนี้
1S+V

ใช้เมื่อ V. เป็น VI ไม่ต้องมีกรรม

เช่น I’m crying.

2S+V+O

ใช้เมื่อ V. เป็น VT มีกรรม

เช่น Hermione raped Harry.

3 S + V + O + O ใช้เมื่อ V. เป็น VT มีกรรม 2 ตัว คือ กรรมตรง และกรรมรอง ให้
ท่องว่า “ตรงของ รองคน ถ้าคนอยูห่ น้าของ งัน้ รองอยูห่ น้าตรง” โดยทัว่ ไป กรรมตรง คือ
สิ่งของ และ กรรมรอง คือ คน และมักวางกรรมกรรมรองไว้กอ่ นกรรมตรง
เช่น I gave him this car. (กรรมตรง คือ him กรรมรอง คือ car)

4S+V+C
ใช้ตามหลัง V. ทีเ่ ป็น LV ได้แก่ feel, sound, taste, smell,
become, turn, get, grow, keep, go, come, look, appear, stay, remain,
seem, v.to be
เช่น She looks terrific and she smells sweet.

5 S + V + O + C ใช้ตามหลัง V. กลุ่มพิเศษ โดยจะตามด้วยทัง้ O แล้วค่อยตามด้วย C
ได้แก่ find, think, have, get, make, render, like, set, let, leave, keep,
want, consider, regard, open, paint, name, call, appoint, prove,
v.of perception ( see, hear, smell, notice, observe, watch)
เช่น These guys like her best.

การใช้ Strategic Structure
1 หา Verb แท้ของประโยค
-V.แท้จะผันตาม Voice และ Tense
-V.แท้จะตามหลัง HV
-Non-Finite V. ได้แก่ Ving, V3, Vinf และ toINF ที่อยู่โดดๆ ไม่นับเป็น V. แท้
ของประโยค
2 หา Subject & Object สิ่งทีเ่ ป็น S และ O ได้ คือ Noun, Pronoun, Noun
clause, Gerund(Ving), Question word + to INF
*Complement ไม่นับเป็น Object เพราะมันไม่ได้โดนทา
3 ตัด Modifier (ส่วนขยาย) ได้แก่
-Prepositional Phrasal
-Adjective Clause (Relative Clause)
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-Clause with connector
-Participle (Ving, V3)
-Punctuation , - ; : ()
*Complement ไม่ใช้ Modifier เพราะมันตัดทิ้งไม่ได้
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Verb Tree

Verb โดยทั่วไป สามารถแบ่งตามหน้าทีไ่ ด้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1 Finite V. เป็นกริยาแท้ในประโยค ผันตาม voice และ tense ซึ่งจะมีการผันรูปตาม
ประธาน
2 Non-Finite V. เป็นกริยาไม่แท้ในประโยค มีเอาไว้ขยายส่วนอืน่

ชนิดของ Verb แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1 VT (Transitive Verb) = สกรรมกริยา (กริยาทีต่ ้องการกรรม) ใช้กับรูปประโยค S +
V + O หรือ S + V + O + O
เช่น I hate anything that flaps.

2 VI (Intransitive Verb) = อกรรมกริยา (กริยาที่ไม่ต้องการกรรม) ใช้กับรูปประโยค
S+V
เช่น She was crying in the classroom.

3 LV (Linking Verb) = คือกริยาที่ใช้แทน v.to be ได้ สิ่งที่ตามหลัง LV จะไม่ใช่กรรม
(O) แต่เป็น Complement (ส่วนเติมเต็ม) เป็นรูปประโยค S + V + C
เช่น It tastes really good.

*บางครัง้ V ตัวหนึ่งเป็นได้ทั้ง 3 ชนิด ต้องดูตามแต่ประโยคที่มันอยู่ ^^”
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Special V.
มันมี V. กลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่ง ที่เป็น Special V. คือ
1 เมื่ออยูใ่ นรูป V. แท้ จะแปลว่า “ทาให้”
เช่น This book interests me.

2 เมื่ออยูใ่ นรูป V.to be + Ving จะแปลว่า “น่า”
เช่น This book is interesting.

3 เมื่ออยูใ่ นรูป V.to be + V3 จะแปลว่า “รูส้ กึ ”
เช่น I am interested in this book.

V. กลุ่มนี้ ได้แก่ annoy/disturb, frustrate, scare, exhaust/tire,
bore, terrify, convince, frighten/thrill/horrify, confuse/puzzle,
embarrass, disappoint, fascinate, amaze/astonish, entertain, excite,
surprise, charm, please/satisfy, irritate, interest, amuse, perplex,
worry, shock
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Tense
Form ของ tense
โดยทั่วไปมีอยู่ 6 form แล้วเอาไปประสมกัน
1 Present
V1
2 Past
V2
3 Future
will/shall + Vinf
4 Continuous
v.to be + Ving
5 Perfect
v.to have + V3
6 Passive
v.to be + V3

Present Simple Tense [ S. + V1 ]
1 General time พูดถึงเหตุการณ์ที่ถาวร หรือ สิ่งทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจา ซ้าซาก หรือ
ตลอดเวลา
ใช้กับ Adv. of time ต่อไปนี้ always, usually, often, once/twice a … ,
…times a …, never, hardly ever, hardly, barely, scarcely, rarely,
seldom, sometimes, at times, from time to time, occasionally, on
occasions, on and off, now and then, now and again, once in a
while, once in a blue moon
เช่น Water boils at 100 degree Celsius.

2 Series of events พูดถึงเหตุการณ์ที่ตอ่ เนื่อง
-พูดถึงเหตุการณ์ที่เสร็จแล้ว หรือทีก่ าลังเกิดขึ้น ขณะที่พูด หรือเขียน (การสาธิต,
การพากย์กีฬาเร็ว)
เช่น Murphy passes to Owen. Owen to Beckham, Beckham back to Owen… and
Owen shoots- and it’s a goal.

-คาแนะนา/คาสั่ง
เช่น You go to that crossroad and turn left.

-พูดถึงเรื่องราวต่างๆ (story) ป็นการบรรยายและสรุป ของละคร และเรื่องต่างๆ
แบบไม่เป็นทางการ
เช่น In Act 1, Hamlet meets the ghost of his father.

3 Future ใน Subordinate Clause (cl. with connector) ใช้กับประโยคย่อย ซึง่
จะห้ามเป็น future เด็ดขาด
เช่น I will call you when I arrive there
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4 Simple V. มันจะมี V. บางตัวที่ใช้ใน continuous ไม่ได้ ต้องใช้ในรูป simple
เท่านั้น ได้แก่ กริยาที่เกี่ยวกับการนึกคิด (idea) และกริยาที่เกีย่ วกับการชอบและไม่ชอบ
(like)
กริยากลุ่มนี้ ได้แก่ know, understand, believe, suppose, agree,
disagree, realize, notice, recognize, forget, remember, recall, like,
dislike, love, hate, detest, prefer, forgive, trust, wish, want, desire,
own, deserve, consist of, hear, think
เช่น I love you.

*บางครัง้ V. ในกลุม่ นี้ ใช้ในความหมายอื่น ก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็น simple เสมอไป
เช่น think ถ้าพูดถึงความคิดเห็น จะเป็น simple แต่ถ้าพูดถึงการคิดพิจารณา อาจจะเป็น
simple หรือ continuous ก็ได้
5 ใช้กบั ประกาศอย่างเป็นทางการ
เช่น Ladies and gentleman, I name this ship HMS Highlight.

Present Continuous Tense [ is/am/are + Ving ]
1 Around now พูดถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในขณะนี้
ใช้กับ Adv. of time ต่อไปนี้ now, at the moment, at present
เช่น We are reading books at the moment.

2 Describe change พูดถึง process ของการเปลี่ยนแปลง (อาจะมีขั้นกว่ามาบอก)
แม้ว่าจะโคตรนานก็ตาม
เช่น It is getting better and better.

3 Future ใช้กับอนาคตอันใกล้ ที่ already decided เท่านั้น
เช่น I am going to cinema tonight.

4 Background
-ใช้เล่า background ของเรื่อง ที่เกิดขึ้นไปแล้วตอนต้นเรื่อง หรือ ดาเนินต่อไปใน
เรื่อง
เช่น Jack is walking through the jungle when he meets the lion.

-commentaries หรือ การพากย์กีฬาช้า
เช่น Oxford is drawing slightly ahead of Cambridge now. It is rowing with a
beautiful rhythm. Cambridge is looking a little disorganized.

5 ใช้หลังประโยคทีม่ เี ครือ่ งหมายตกใจ
เช่น Look! They are playing a concert.
Listen! Harry is quarrelling with Snape.

Present Perfect Tense [ has/have + V3 ]
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต ต่อเนื่อง หรือส่งผล มาจนถึงปัจจุบัน
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1 เพิง่ จะจบ พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิง่ จะจบไป
เช่น I have just found my lost wallet.

2 ยังไม่จบ เหตุการณ์ทตี่ ่อเนื่องจากอดีต ถึงปัจจุบัน
เช่น I have never liked you.

3 ประสบการณ์ ใช้พดู ถึงประสบการณ์ต่างๆ
เช่น She has been to England.

4 ใช้กบั Adv. of time ต่อไปนี้ just, yet, already, lately, recently, never,
ever, once, twice, three times, many times, over and over, again
and again, over and over again, so far, up to now, until now, up to
present, until the present, since, for
* never = ไม่เคย (ใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ever = เคย (ใช้ในประโยคคาถามเท่านั้น)
ถ้าจะใช้ประโยคบอกเล่า ว่า “เคย” ให้ใช้เป็น used to + Vinf = เคย
** since = ตั้งแต่ + จุดของเวลา
for = เป็นเวลา + ช่วงเวลา

5 ใช้แทน past simple ที่ไม่ระบุเวลา เป็นกรณีท่เี กิดขึ้นในอดีต แต่วา่ ไม่ได้ระบุ
เวลาแน่ชัด
เช่น I have been to that store.

Present Perfect Continuous Tense
[ has/have + been + Ving ]
ใช้เหมือน present perfect ทั่วไปทุกประการ แต่วา่
1 เน้นความต่อเนื่องของการกระทา
2 เน้นว่าอาจจะทาต่อไปอีก
เช่น It has been raining. จะเน้นว่า มันได้ตกตลอดเลยนะ แล้วยังไม่หยุด มากกว่า It has rained.

Past Simple Tense [ V2 ]
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้ว และ จบไปแล้วในอดีต
* used to + Vinf = V2 = เคย
be / get + used to + Ving = ชิน

Past Continuous Tense [ was/were + Ving ]
1 ใช้โดด แปลว่า “กาลังทาในอดีต” มักมีตวั บอกเวลาแน่นอน (specific past)
เช่น I was chatting with Air 9 p.m. last night.
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2 ใช้โดด กับ “เหตุการณ์ซาซาก”
้
ในอดีต ซึ่งกรณีนคี้ วามหมายจะไม่ต่างกับ past
simple มาก
เช่น I was learning everyday last year.

3 ใช้คกู่ นั เอง (past continuous-past continuous) ใช้กับ 2 เหตุการณ์ที่ยาวและ
เกิดขึ้นพร้อมกัน
เช่น I was doing my homework, as she was playing games.

4 ใช้คกู่ บั past simple (past simple-past continuous) ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และดาเนินอยู่ แล้วมีเหตุการณ์มาแทรก ในกรณีนี้
-past continuous = เหตุการณ์ทดี่ าเนินอยู่
-past simple = เหตุการณ์ที่มาแทรก
เช่น I was watching the TV while you called me.

Past Perfect Tense [ had + V3 ]
1 ใช้คกู่ บั past simple (past simple-past perfect) ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง ในกรณีนี้
-past perfect = เหตุการณ์ที่เกิดก่อน
-past simple = เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง
เช่น After Sylar had raped Claire, he killed her.

2 ใช้ในกรณี more past ของเหตุการณ์ในอดีต ในกฏต่างๆ เช่น Indirect, If, Wish
ฯลฯ
เช่น She said that she had been there.

Past Perfect Continuous Tense [ had + been + Ving ]
ใช้คู่กบั past simple เหมือน past perfect ธรรมดา แต่ต่างกันตรงที่ ใช้พูดถึง
เหตุการณ์ที่ชั่วคราวกว่า (ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ถาวร หรือว่ามีระยะเวลานาน จะใช้ past
perfect ธรรมดามากกว่า) และเน้นในความต่อเนื่องของเหตุการณ์
เช่น After Sylar had been raping Claire, he killed her.
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Future Simple Tense [ will/shall + Vinf]
ใช้พูดถึงอนาคตที่ตดั สินใจในขณะที่พูด
เช่น I will buy this book for you.

> Shall I/we ใช้ในการถามการตัดสินใจ/ขอคาแนะนา/เสนอแนะบริการ/แนะนา
เช่น Shall we dance?

> Will ใช้ในการ สั่ง/ข่มขู่/สัญญา
เช่น I will hit you if you do that again.

รูปอืน่ ๆของการพูดถึง Future
1 V.to be + to INF ใช้กรณีที่เป็นทางการ
2 is/am/are + going to + Vinf ใช้ในกรณีที่เป็นการตัดสินใจแล้ว เป็นการตัง้ ใจ หรือ
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของคุณ
เช่น It is going to snow.

3 is/am/are + Ving ใช้กรณีที่ที่เป็นการตัดสินใจแล้ว เป็นการนัดหมาย
เช่น I am seeing P’Nan tomorrow.

Future Continuous Tense [ will/shall + be + Ving ]
1 Plan ใช้กับแผนการที่ตัดสินใจแล้ว หรือสิง่ ที่จะเกิดขึ้น = กรณี present continuous
แต่เป็นทางการมากกว่า
เช่น Professor Dicey will be giving another lecture next week.

2 Process ใช้บอกว่า อะไรกาลังอยู่ในกระบวนการ (เกิดขึ้นในเวลาที่แน่นอนในอนาคต)
เช่น I will be studying at this time tomorrow.

3 Predict ใช้ทานายว่าสิ่งทีเ่ ราคิดหรือเราเดา อาจจะกาลังเกิดขึ้นในขณะนี้
เช่น Don’t phone now – they’ll be having dinner now.
4 Polite enquiries ใช้ถามแผนการของคน โดยสุภาพโคตรๆ
เช่น Will you be staying in this evening? – แค่อยากรู้
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Are you going to stay in this evening? – ค่อนข้างทางการ+กดดันคาตอบ
Will you stay in this evening, please? – เชิงคาสั่ง

Future Perfect Tense [ will/shall + have + V3 ]
บอกว่าเหตุการณ์หนึ่งจะสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วในอนาคต มักมีเวลาบอกไว้ชดั เจนว่า
เมื่อเวลานั้นมันสิ้นสุดแล้ว
*ข้อความใน time cl ที่บอกเวลา จะต้องเป็น present simple หรือ present
perfect เท่านั้น จะใช้ future ไม่ได้
เช่น He will have save much by the time he has retired.

Future Perfect Continuous Tense
[ will/shall + have + been + Ving]
ใช้เหมือน future perfect ธรรมดา แต่แบบนี้จะเน้นต่อเนื่องหรือ อาจจะทาต่อ
ต่างจาก future perfect ธรรมดาที่เน้นครบ
เช่น I will have been teaching for 5 years this summer.
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Passive
ปกติประโยคโดยทั่วไป (active voice) ประธาน จะเป็นคนกระทากริยา แก่กรรม
แต่ว่า ประโยค passive voice จะเป็นประโยคที่ประธาน “ถูก” กระทา
Active
> S + V +O ( S กระทา V กับ O )
Passive > S + V ( S ถูกกระทา V )

หลักในการเปลีย่ น active เป็น passive
1 เอากรรมของ active ขึน้ มาเป็นประธาน
2 เปลีย่ นรูป V เป็น V.to be + V3 ตาม tense ของประโยคเดิม
เช่น Harry raped Draco. > Draco was raped by Harry.

*V. บางตัว ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้
- Intransitive v. (VI) ในเมื่อมันไม่มกี รรม แล้วจะหากรรมที่ไหนมาเป็น
ประธานในประโยค passive
เช่น Harry arrived at the station.

- Stative V. เป็นกริยาที่บอกสถานะ (states) ไม่ใช่การกระทา
(actions)
เช่น They have a nice house.

3 by/prep.ตัวอืน่ + ประธานของ active
-by + agent (คนที่กระทา หรือ ทาให้เกิดสิง่ ที่เกิดขึ้น)
เช่น All the trouble was caused by your mother.

-with + instrument (สิ่งทีถ่ กู ใช้โดย agent)
เช่น He was shot with a rifle.

-V.ประหลาด ใช้ prep. ตัวอื่น (เป็นสานวน)
เช่น I’m frightened of my exam score.

เรือ่ งน่าปวดหัวของ passive
1 เมือ่ v. นัน้ มี 2 กรรม ( ตามโครงสร้าง S + V + O + O )
ท่อง “ตรงของ รองคน ถ้าคนอยูห่ น้าของ งั้นรองอยู่หน้าตรง”
ให้เอากรรมทีข่ นึ้ ก่อน มาเป็นประธานของประโยค
- S + V + IO(คน) + DO(ของ) ก็เปลี่ยนเป็น IO + V + DO (by S)
เช่น She gave him a pen. > He was given a pen (by her).

- S + V + DO(ของ) + to + IO(คน) ก็เปลี่ยนเป็น DO + V + to + IO (by S)
เช่น She gave a pen to him. > A pen was given to him (by her).

2 กรรมของประโยคเป็นวลี ซึ่งวลีพวกนี้ไม่สามารถเป็นประธานได้
จะใช้เป็นรูป It was + v3 + that ………

14

เช่น He believed that he loved her.
>It was believed that he loved her.

3 Infinitive without to ( Vinf ) มันจะมีกฏน่าปวดหัวบางประการ ที่บอกไว้ว่า V.
บางตัว สามารถตามด้วย Vinf ได้ใน active แต่พอเป็น passive จะต้องตามด้วย
to INF ซึ่ง V.เหล่านี้ได้แก่ V.of perception ( see, hear, smell, notice,
observe, watch), help, make
เช่น I saw him come out of that room.
> He was seen to come out of that room.
They made him confess everything.
> He was made to confess everything.

4 There เราจะใช้
There + is/are/was/were + V3 + to INF
= It is + V3 + that there + is/are/was/were…….
เช่น There are thought to be more that 3,000 languages.
= It is thought that there are more than 3,000 languages.
There was said to be disagreement between Joy and me.
= It is said that there was disagreement between Joy and me.
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Helping Verb
Helping V. คือกริยาช่วยที่นาไปช่วยตัวอื่นเพื่อสร้าง voice, tense, mood ซึ่ง
ได้แก่ V.to be, V.to do, V.to have และ Modal v.

Modals
Modal v. หรือ auxiliary v. เป็นกริยากลุ่มพิเศษ ที่มีกฏการใช้ต่างจากริยาปกติ
ทั่วไป
*Modal v. + Vinf เสมอ
1 Must กับ Have to
-แปลว่า “ต้อง” เหมือนกัน
-ต่างกันใน BrE ตรงทีว่ ่า
must ใช้กับสิง่ ที่มาจากความรู้สึก ความต้องการจากภายใน
have (got) to ใช้กับสิง่ ที่มาจากความรู้สึก ความต้องการภายนอก
เช่น I must stop smoking. (อยากเลิกเอง)
I have got to stop smoking. (หมอสั่ง)

* must not = ห้าม
don’t have to = ไม่จาเป็นต้อง
เช่น You don’t have to come if you don’t want to.
You must not leave this room.

2 Ought to กับ Should
-แปลคล้ายกันมากๆ คือ “น่าจะ” สามารถใช้แทนกันได้ เมื่อแปลว่า “น่าจะ”
เช่น She ought to understand.
She should understand

-ในกรณีต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ ought to ได้
> ในภาษาเขียน “should” สามารถใช้แสดง strong obligation (ความ
จาเป็น) แบบสุภาพ
เช่น Guests should vacate their rooms by 10am.

> “should” มักจะใช้กับ v.เกี่ยวกับการนึกคิด เพื่อเสนอความคิดเห็น
เช่น I should think this model would sell quite well.

3 Can กับ Could
-ใช้พูดเกี่ยวกับความสามารถและความเป็นไปได้ (ability, possibility) รวมถึง
ขออนุญาต และเสนอ (make a request/offer)
เช่น Can you speak Japanese? (ability)
It could rain this afternoon. (possibility)
Could I speak to Mark, please? (request)
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Can I help you? (offer)
I couldn’t agree more.

-ใช้กับ V.of perception ทั้ง 2 คานั้นมีความหมายเป็น continuous tenses
เช่น I can see her walking this way.
Suddenly she realized; she could smell something burning.

*สาหรับการใช้ can กับ could ในการหมายถึง “ความสามารถ” จะไม่มี tense
อืน่ ถ้าจาเป็นต้องใช้ จะ ใช้เป็น “be able to + Vinf / manage to +Vinf”
เช่น You will be able to walk soon.

**สาหรับคาว่า could จะใช้กับ general ability (ความสามารถทั่วๆไป ซึ่ง
สามารถทาได้เมือ่ ไหร่ก็ตามที่ตอ้ งการ) ไม่ใช้ one occasion ซึ่งจะใช้ “was/were
able to, managed, succeeded” แทน ยกเว้นในกรณีใช้กับ V.of perception
และการใช้ในประโยคความหมายปฏิเสธ
เช่น She could speak Chinese. (general ability)
I managed to find a really nice top in the sale. (ไม่ใช่ I could find…)
She could hardly believe her ears. (one occasion แต่มคี วามหมายปฏิเสธ)

4 May กับ Might
-may อาจใช้ในประโยคที่ขดั แย้งกัน คล้ายๆกับคาว่า “although”
เช่น You may be the boss, but that is no excuse for doing that.

-may/might + as well = ...ก็ได้ (ไม่กระตือรือร้น)
เช่น Nobody else is going to turn up now, so you may as well go home.

-may/might บอกความเป็นไปได้ (possibility) หรือความไม่แน่นอน
(uncertainty) ในความหมายของ present tense
*may มีความเป็นไปได้มากกว่า might
เช่น The peace conference may find a solution to the problem.

-มีสานวนที่ใช้ may/might กับ try ถ้าเอามาใช้แบบนี้ may จะพูดถึง present
และ might จะพูดถึง past
*Try as I may/might = No matter how hard I try/tried
เช่น Try as I might, I failed the exam.

5 Shall
-Shall I/we ใช้สาหรับการ ask for decisions, instructions (ถามการ
ตัดสินใจ, คาแนะนา), offer services (เสนอการให้บริการ), make suggestion
(แนะนา)
*will จะไม่ใช้ในกรณีนี้
เช่น Shall we go out for a meal?

-shall ใช้ได้กับทุกประธาน ที่ต้องการเน้นว่า “ผู้พูดมัน่ ใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่”
เช่น He shall win.

-shall ใช้ในกฏต่างๆได้
เช่น No player shall move the ball of another.
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6 will
-ใช้ใน future ปกติ
เช่น I will play this game with you.

-ใช้ตั้งสมมุติฐาน
เช่น The phone is ringing. That’ll be for me.

7 would
-ใช้พูดถึงนิสัยทีน่ ่าราคาญ
เช่น Tim would get lost, wouldn’t he? It’s typical.

-ใช้ใน if clause และ กรณี more past อืน่ ๆ
เช่น If I were you, I would not go there.

-ใช้ในประโยคแสดงความแน่นอน (ใช้เป็น if)
เช่น Life wouldn’t be worth living without you. (if you weren’t there)
Nobody would agree with that idea. (if you asked them)

-ใช้กับคาว่า doubtful (น่าสงสัย), unlikely (ไม่น่าเป็นไปได้)
เช่น It’s unlikely that he would rape her.
I doubt whether Helen would know the answer.

8 need กับ dare
need/dare เป็น V.ช่วย แต่วา่ ใช้แค่ในประโยคคาถาม และปฏิเสธเท่านั้น
เช่น Need you make so much noise?
I needn’t go there.
Dare you come and join us?

*need to/dare to เป็น v. ธรรมดาทั่วไป
เช่น Do you need to make so much noise?
I don’t need to go there.

**ปกติจะไม่ใช้ daren’t ยกเว้นในความหมายว่า “คนไม่กล้าทาบางอย่าง”

Past modal
เมื่อเราใช้ modal v. ส่วนมากจะพูดถึง present แต่เราก็สามารถเอามันมาใช้ใน
ความหมายที่เป็น past ได้ด้วย โดยส่วนมากมีรปู เป็น Modal v. + have + V3
1 had to เป็น Past ของ must, have to ใช้พูดถึง Past Obligation
เช่น Sorry I’m late; I had to drive my mom to her office.

2 must have + V3
พูดถึง past certainty = “มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ ในอดีต”
เช่น Someone must have taken it.

3 should have + V3 / ought to have + V3
ในประโยค indirect speech นั้น should เฉยๆสามารถพูดถึง past ได้
เช่น I knew that I should write to Jane, but it seemed to difficult.
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แต่ should เฉยๆ มักไม่เอามาใช้ใน past ปกติ จะใช้ was supposed to แทน
เช่น She was supposed to be at home but she wasn’t.

ดังนั้นก็เลยใช้ should have + V3 พูดถึง past regret = “น่าจะเป็น/ทา แต่ก็
ไม่ได้เป็น/ทา”
เช่น I should have phoned her this morning, but I forgot.
You shouldn’t have shouted like that.

4 could have + v3
พูดถึง past ability = “ทาได้ แต่ไม่ได้ลองทา”
เช่น She could have married anybody she wanted to.

*could not have + V3 = ไม่สามารถทาได้ แม้จะพยายามแล้ว
เช่น I couldn’t have enjoyed myself more. It was a perfect day.

ใช้ใน if clause
5 may/might have + V3
พูดถึง past possibility (บอกความเป็นไปได้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นใน
อดีต
เช่น P’Nan is late. She may have missed her train.

might ใช้พูดถึง past ability (สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึน้ ได้ในอดีต แต่มันสามารถเกิดได้)
กรณีนี้ might have + V3 = could have + V3 (ไม่ใช้ may นะโดยเฉพาะใน BrE)
เช่น You were so stupid to try climbing up there. You might have killed yourself.

บางทีก็อาจจะพูดถึง present หรือ future ก็ได้
เช่น I’ll try to call him, but he may have gone home by now.
By the end of this year, I might have saved some money.

6 can’t have + V3
พูดถึง past certainty แต่พูดว่า มันต้องไม่เป็นแบบนั้นแน่ๆ (มันจะตรงข้ามกับ
กรณีของ must have + V3)
เช่น You can’t have lost it.

7 needn’t have + V3 กับ didn’t need to + Vinf
needn’t have + V3 พูดถึงการกระทาที่ไม่จาเป็นในอดีต แต่ได้ถกู ทา
didn’t need to + Vinf พูดถึงการกระทาที่ไม่จาเป็นในอดีต และไม่ได้ถูกทา
เช่น You needn’t have paid all at once. (แต่ก็จ่ายไป)
I didn’t need to go to the dentist again, luckily.
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สรุป modal v. ตามความหมาย
Present
Obligation must
(ความจาเป็น) have to
should (strong)
Ability
can
(ความสามารถ) could
*(could ใช้กับ general
ability เท่านั้น)
Possibility can
(ความเป็นไปได้) could
may
might
Uncertainty may
might
Certainty
-

Regret

-

Past
had to
could have + V3
(ทาได้ แต่ไม่ได้ลองทา)
might have + V3
may have + V3
might have + V3
must have + V3
(มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ)
(แน่นอนว่าไม่ =
can’t have + V3)
should have + V3
(น่าจะทา แต่ไม่ได้ทา)
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Subject and Verb Agreement
1 ประธานพหูพจน์ ไม่เติม s/es (Vพหู)
ประธานเอกพจน์ เติม s/es (Vเอก)
เช่น I love you the most.
She loves you the most.

2 V.ผันตาม S ตัวหลัง
Neither….nor
Either....or
Not only….but also…
…or …
เช่น Either I or she is going to lose hope.

3 คาต่อไปนี้ + N.พหู แต่ + Vเอก
each
neither of
either of
เช่น Either of the girls has to go.

4 one of + Nพหู + Vเอก
one of + Nพหู + relative ProN. + Vพหู
the only one of + Nพหู + relative ProN. + Vเอก
เช่น One of my fear is being disposed.
She is one of those who are close to you.
The only one of those who d you love is her.

5 V.ผ้นตาม S ตัวแรก
along with
together with
including
as well as

besides
not
except
excluding

เช่น I as well as she am still waiting.

6 คาต่อไปนี้ + Vเอกเสมอ
every/any/some/no + one/body/thing
each/every a ….
เช่น Every a man has instinct.

7 A number of + Nพหู + Vพหู
แต่ The number of + Nพหู + Vเอก
เช่น A number of people have told me.
The number of people who does like me is lower.
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8 collective N. (นามทีเ่ ป็นกลุม่ ) เช่น team, committee, cabinet, family
-ใช้ Vพหู เมื่อ แต่ละคนทา (individuals)
-ใช้ Vเอก เมื่อ ร่วมกันทา (a unit)
เช่น Your family like her.
Your family moves to the house next to her.

9 and
-เชื่อมของ 2 สิ่งขึ้นไป + Vพหู
เช่น The stress and the fear are buried in me.

-ถ้าของ 2 สิ่งนึ้นเป็นสิ่งเดียวกัน + Vเอก
เช่น The loser and fool is what I seem to be.

*บางทีก็อาจจะดูได้จาก the เพราะถ้ามี the แยกกันก็เป็น 2 สิ่ง ถ้ามี
อันเดียวก็เป็นสิ่งเดียวกันหรือสิ่งที่คู่กนั
-ถ้าของ 2 สิ่งนั้นเป็นของผสม หรือ ของที่คกู่ ันอยู่แล้ว + Vเอก (เช่น Soda and
Whisky / Bread and butter / Peanut butter and jelly)
เช่น Soda and Whisky is what I need to forget everything.

10 police และคายกเว้นอืน่ ๆ
-ถ้าเป็นตารวจทั่วไปใช้ Vพหู
เช่น The police prohibit drinking.

-ถ้าเป็นตารวจคนเดียว ใช้ Vเอก
เช่น A policeman is standing there.

11 the + a./V3 (= คน/พวก...) +V พหู
เช่น The old have to tell me to calm down.

12 คาต่อไปนี้ + Nพหู + Vพหู
แต่ + Nนับไม่ได้ + Vเอก
fraction
some
all

most
half
none

เช่น Two thousand bucks is the money that I have got.

13 ชื่อหนังสือ/ระยะทาง/เงิน/เวลา
+ Vเอก
(the name of the book/distance/money/time)
เช่น All of my money is gonna be spend on guys.
All of those guys are gonna take your place.
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Non-finite Verb
มันคือ V. ที่ไม่ใช่ V.แท้ แต่ใช้เป็นส่วนขยาย (มักตามหลังตัวที่มันขยาย)

ขยาย N.
1 N. เป็นคนทาเอง > Ving
เช่น The man kicking my brother was arrested yesterday.

2 N. นัน้ ถูกกระทา > V3
เช่น The boy killed in the accident is Harry.

3 เพือ่ ทีจ่ ะทา > to INF
เช่น I told her about my decision to leave.

*มีสานวน
A life to come = ชีวิตหลังความตาย
His wife to be = his future wife

ขยาย V.
(อันนี้ไม่มหี ลัก แต่ต้องดูตาม V. ตัวหน้าว่าจะใช้อะไร)

Vinf (Infinitive without to)
1 ตามหลัง Helping Verb + Vinf
เช่น I could swim.

*หลัง do + Vinf เน้นว่า “เป็นเช่นนั้นจริงๆ”(really)
เช่น I do love you.

2 หลัง have/make/let + Vinf
help/know + Vinf/to INF
เช่น I let him do my homeworks.

แต่ ถ้าใช้ในรูป passive จะเป็น to INF เท่านัน้
เช่น He was made to pay back the money.

**have และ get ในความหมาย “ให้คนอืน่ ทาให้”
have + so. + do (Vinf) + sth.
แต่ get + so. + to do (to INF) + sth.
หรือจะใช้ในรูป have/get + sth. + done (V3)
เช่น I have my maid wash the dishes.
I get my maid to wash the dishes.
I get/have the dishes washed.

have กับ get จะต่างกันตรงที่ get จะเน้นว่า มันควรทา หรือพูดเชิงโล่งใจว่าใน
ที่สุดมันก็ทาซะที
3 หลัง V.of perception + Vinf
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หลังคาพวก see/hear/smell/notice/observe/watch + Vinf
Ving
ถ้าเป็น Ving จะได้อารมณ์เห็นภาพในขณะทีท่ ามากกว่า
ขณะที่ Vinf จะเป็นการเห็นเหตุการณ์สั้นๆ หรือเห็นเหตุการณ์จนจบ
แต่ถา้ V.of perception + Vinf เปลี่ยนเป็น passive ต้องเปลี่ยนเป็น to INF
เช่น I see him cross the road and run away.
He was seen to cross the road and run away.

4 หลัง why/why not ในการถามคาถาม หรือ ข้อแนะนา (introduce question
and suggestion)
เช่น You are looking tired. Why not take a holiday?

5 ใช้ในโครงสร้าง parallelism เมื่อมีคาเชื่อม and, except, but, than, as, or,
like และตัวหน้าเป็น to INF ตัวหลังมักจะละ to เป็น Vinf เฉยๆ
เช่น I’d like to lie down and go to sleep.

6 หลัง rather (than) แปลว่า “แทนที่จะเป็นเช่นนั้น”
เช่น Rather (than) wait any more, I decided to go home by taxi.

7 หลังคาแสดงอารมณ์ เช่น All I did was, What I do is สามารถตามได้ด้วย Vinf
หรือ to INF ก็ได้
เช่น All I did was (to) give him a little pain.

to INF (Infinitive with to)
*สามารถใช้เป็น Infinitive Cl. ทาหน้าที่ S, O, C
เช่น To make mistake is easy.

**สามารถใช้บอกจุดประสงค์ (purpose) โดย
to INF = so as to INF = in order to INF
เช่น I sat down to rest.

1 หลัง V. ต่อไปนี้
-ตามด้วย to INF ทันที
attempt
try
happen
pretend
manage
hurry
offer
determine
decide
appear
arrange
agree
deserve
plan
prove
claim
fail
fall

struggle
prepare
refuse
intend
seem
consent
hesitate
demand
begin

เช่น Other girls but P’Nan fail to win Prince Andrea’s heart.

threaten
care
wait
mean
hope
swear
afford
learn
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-ตามด้วย O + to INf
advice
invite
cause
challenge
command
remind
instruct
get
encourage
teach
cause
command
order
permit

allow
force
warn
lead
ask
forbid

order
persuade
tell
urge
beg
force

เช่น The rain caused us to be in an isolated cabin.

-ตามได้ทั้ง 2 แบบ(แต่ความหมายอาจจะต่าง)
want
ask
would
beg
wish
request
promise
help
choose

like
expect
prefer

เช่น I want to rape him. / I want him to rape me.

2 หลังคา who, what, how, when (Question words)
-ใช้ในประโยคย่อย เป็น N.cl
เช่น I don’t know what to do.

แต่ถา้ เป็นคาถามประโยคหลัก ใช้ไม่ได้
เช่น How shall I tell her? (ไม่ใช้ How to tell her)

ยกเว้นกรณีเป็นชื่อเรื่อง ชื่อบทความต่างๆ ซึ่งจะใช้แบบนี้ก็ได้ แม้จะเป็นประโยคหลัก
เช่น How to lose a guy in ten days

3 ใช้ในความหมายทีเ่ ป็น past/perfect ทีเ่ ป็นจริง(real) หรือในความหมาย unreal
past ในรูป to have + V3
เช่น I’m glad to have left school.
= I’m glad that I have left school.
He was to have become the new ambassador, but he fell ill.

4 หลัง V.to be + to INF = ควรจะต้อง
เช่น Someone at my age is to be married.

Ving (Gerund / Present Participle)
-เมื่อใช้เป็น N. เราจะเรียกว่า Gerund
-เมื่อใช้เป็น V./a./adv. เราจะเรียกว่า Present Participle
*เราสามารถทา Ving มาเป็น modifier ขยาย N. ได้ทั้ง 2 แบบ
เช่น A waiting room (waiting เป็น N. ขยายว่า ห้องใช้สาหรับรอ)
A waiting train (waiting เป็น participle ขยายว่ารถไฟกาลังรอ)

**Ving สามารถนามาใช้แทน N. ได้ (gerund) เป็นได้ทงั้ S, o, C
เช่น Smoking is bad for your health.
I hate packing.
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ใช้ตามหลังคาต่อไปนี้
mind
mention
miss
admit
resist
fancy
finish
risk
recollect
object to
be opposed to be used to
admit to
take to
look forward to be accustomed to
do you mind? would you mind? detest
delay
deny
defer
discuss
consider
dislike
feel like
recognize
report
resent
postpone
prevent
pardon
leave off
recommend
recall
be worth
devote (sth.) to understand can’t stand
can’t bear
can’t help
can’t resist
compare
complete
confess
be useless
endure
suggest
adore
appreciate
avoid
enjoy
escape
excuse
tolerate
anticipate
be busy
be familiar with give up
forgive
practice
It’s no use
It’s no good put off
keep on
carry on
imagine
insist on
เช่น Would you mind closing the door.

to INF vs VIng
มี V. ประหลาดอยู่กลุม่ นึง ที่ตามได้ทงั้ to INF และ Ving ซึ่งจะมีความหมายไม่เหมือนกัน
1 try to do = พยายาม
try doing = ลอง
เช่น Mummy tries to help me because I have a headache.
She asks me “why don’t you try taking an aspirin?”

2 mean to do = ตัง้ ใจ
mean doing = หมายความ
เช่น I mean to get over.
Taking an aspirin means killing my pain.

3 need to do sth. = need doing sth. = sth. need to be done = จาเป็น
เช่น I need to go to school.
My shoes need polishing.
They need to be polished before I wear them to school.

4 regret/forget/remember + to do sth. ถือเป็น future action (ยังไม่ได้ทา)
regret/forget/remember + doing sth. ถือเป็น past action (ทาไปแล้ว)
เช่น My mom forgets to tell me that she forgot polishing my shoes last night.

5 stop doing sth. = หยุดทาสิง่ ๆนัน้
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stop to do sth. = หยุด(สิง่ อืน่ )เพือ่ จะทาสิง่ ๆนัน้
*go on + to INF = ทาสิ่งใหม่หลังจากหยุดสิ่งเดิม
go on + Ving = ทาสิ่งเดิมต่อ
เช่น I stop playing games.
I stop to read the books.

6 love/hate/like/prefer + to do sth. = future action (ยังไม่ทา) /
particular occasion (โอกาสบางโอกาส)
love/hate/like/prefer + doing sth. = นิสยั ชอบทาสิง่ นัน้
เช่น I don’t like studying hard.
I like to go shopping now.

7 advise/allow/permit/forbid + doing sth.
= advise/allow/permit/forbid + so. to do
= to be + advised/allowed/permitted/forbidden + to do
เช่น Mum advised me to stay home.
She advises staying at home.
I am advised to stay home.

ขยาย a.
หลัง a. + Vinf
1 หลัง a. + to INF
เช่น It’s easy for me to fall in love with the guy.

2 enough : (a.) + enough + to INF = พอทีจ่ ะ
เช่น I found a guy who’s smart enough for me to see.

3 too : too + (a.) + to INF = มากเกินกว่าที่จะ
เช่น It’s too hard to find a guy to marry me.

ขยาย prep
หลัง prep. ต้องตามด้วย Ving เท่านั้น
เช่น You can’t make an omelet without breaking an egg.

** ยกเว้น to ต้องดูว่า มันเป็น to INF หรือ เป็น to ที่เป็น prep. ทัว่ ไป + Ving
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Noun Tree
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Article
A/An (Indefinite : ไม่เฉพาะเจาะจง)
1 ใช้นาหน้า N.เอกพจน์ นับได้
-a ใช้กับคาที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (consonant sound)
-an ใช้กับคาที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (vowel sound)
*วิธีการดูเสียงง่ายๆ คือดูว่าเมื่อเขียนเป็นภาษาไทย ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว “อ” จะเป็น
เสียงสระ
เช่น an hour, a uniform, a union, an heir

2 ใช้กบั N.ทีก่ ล่าวขึน้ ครัง้ แรก ไม่เฉพาะเจาะจง
3 a hundred, a thousand, a million ใช้บอกจานวนคร่าวๆ
เช่น There’s a thousand injured in this accident.

4 ใช้นาหน้า proper N. (N.ชีเ้ ฉพาะ) ให้มคี วามหมายเป็น common N. (N.ทัว่ ไป)
เช่น He’s an Einstein. = เขาโคตรฉลาด
He’s a Superman in this class. = เขาโคตรถึก

5 a/an + มาตราชัง่ ตวง วัด ในกรณีนี้ a/an = per (ต่อ)
เช่น fifty miles an hour

6 ใช้นาหน้านาม เพือ่ แสดงถึง N.นัน้ ทัง้ หมด
เช่น A lion is a dangerous animal.
7 ใช้นาหน้าอาชีพ และสัญชาติของคน
เช่น Paula is an actress.
Taksin is a Thai.

8 such a = อะไรประมาณนัน้
เช่น No one will accept such a bad boy like him.

9 not a/an + N.เอกพจน์ = ไม่เลย
เช่น I have not a pound.

The (Definite : เฉพาะเจาะจง)
1 นามทีม่ เี พียงหนึง่ เดียว
เช่น the sun, the world

2 นามทีเ่ ป็นพหูพจน์เสมอ
เช่น The Social Democrats, The Rolling Stones

3 นามทีก่ ล่าวขึน้ ซ้าสอง
เช่น A boy is standing there. The boy is wearing read T-shirt.

4 นามทีเ่ ป็นทีร่ ดู้ รี ะหว่างทีผ่ พู้ ดู และผูฟ้ งั ว่าอันไหน
เช่น Could you pass me the pepper? (คือรู้ว่ามันเป็นอันที่อยู่บนโต๊ะ)

5 หน้าเลขลาดับที่
เช่น He was the second runner-up of the singing contest.

29

6 พูดถึงของรวมๆทัว่ ไป
เช่น the weather, the human race, the sea

7 หน้า N. ทีม่ ปี ระโยคขยาย (Relative Cl, Adj Cl, Participial Phrase)
เช่น The girl standing there is my sister.
The wallet that I bought last month has been stolen.

8 หน้า N. ทีม่ ี prep. phrase ขยาย
เช่น The water in the Thames is very clean.
He studies at the university of Leeds.

แต่ ถ้าจะเน้นว่า สื่งนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียว/คนเดียว ให้ใช้ a แม้ว่าจะมี prep.
phrase ต่อท้ายก็ตาม
เช่น She is a girl in this school who loves this teacher.

9 หน้าชือ่ ประเทศทีม่ ี S
เช่น The United States of America, The Netherlands

ยกเว้น Laos
10 นาหน้าชื่อสถานทีส่ าคัญ
เช่น The Pentagon, The White House

11 หมวดหมูข่ องรวมกัน
เช่น The export companies in Thailand

12 ชือ่ เฉพาะ
เช่น The Titanic

13 ชื่อทางภูมศิ าสตร์ ได้แก่ ภูเขา หมูเ่ กาะ คลอง แม่นา้ มหาสมุทร ช่องแคบ เท่านัน้
นอกนัน้ จะไม่ใช้ the
เช่น The Pacific, Lake Michigan, Caribbean Sea

14 นาหน้าตาแหน่ง ในรูป “คน + the ยศ”
เช่น Aragon, the King of Gondor

15 ชื่ออวัยวะ
เช่น the lungs

16 ชือ่ ลัทธิ (มักลงท้ายด้วย –ism)
เช่น the Capitalism, the Nazism

17 ชื่อจังหวะ
เช่น the Waltz, the Latin

18 ชื่ออาณาจักร
เช่น the United Kingdom, the Roman Empire

19 the + a. = พวก
เช่น the rich, the old

20 the + superaive (comparison ขัน้ สูงสุด)
เช่น the best, the biggest

21 the + ขัน้ กว่า, the + ขัน้ กว่า = ยิง่ ... ยิง่ ..
เช่น The more I try, the better the result.
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No Article
1 ฤดูกาล
เช่น spring, summer, winter, fall, autumn

ยกเว้น the cold season, the rainy season
2 มื้ออาหาร
เช่น breakfast, lunch, brunch

3 วัน เดือน ปี
เช่น in July, on Sunday, in 1985

ยกเว้น ช่วงปี
เช่น in the 1990s

4 กีฬา
เช่น She like the guy playing basketball.

5 วิชา (มักลงท้ายด้วย ics) , ภาษา
เช่น Mathematics, Economics, English

ยกเว้น มี subject/language ต่อท้าย
เช่น the English subject

6 ชือ่ ถนน
เช่น Wireless Road, Sathorn Road

7 ยศ+คน
เช่น Prime Minister Tony Blair
Queen Elizabeth

แต่ ถ้า คน+ยศ ต้องมี the
เช่น Elizabeth the Queen

8 นามนับไม่ได้
เช่น Water is essential for our lives.

9 พหูพจน์ลอยๆ
เช่น Women like shopping.

10 kind of / sort of
เช่น What kind of man do you like?

11 นามเฉพาะบางคา ได้แก่ school, church, bed, prison, market, sea,
hospital
เช่น I go to school. (ไปเรียนหนังสือ)

ยกเว้นใช้ผิดจุดประสงค์จะมี the
เช่น She goes to the school. (ไปจีบครู)

12 โรคภัยไข้เจ็บ
เช่น She has cancer.

ยกเว้น a cold, an ache
เช่น I’ve a headache.
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13 นามมีตวั เลข
เช่น Lord of the Rings part 3

แต่ถ้าเป็นลาดับที่จะเป็น the
เช่น The third part of Lord of the Rings
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Genitive Adj.
Genitive คือการแสดงความเป็นเจ้าของ โดยใช้รูป ’s และ s’ โดยจะแตกต่างกัน
ดังนี้
-’s เมื่อตามหลัง N.เอกพจน์
เช่น This is Susan’s house.

-s’ เมื่อตามหลัง N.พหูพจน์
เช่น There are teachers’ room in this building.

แต่ถ้าลงท้ายด้วย s แต่เป็นคนเดียว จะใช้ได้ทั้ง 2 แบบ
เช่น Louis’s หรือ Louis’ ก็ได้

*บางครัง้ genitive ก็บอกจานวนของสิ่งของนัน้ ได้
เช่น Noi’s and Nid’s houses are here. (แปลว่ามีของน้อย และของนิด คนละหลัง)
Noi and Nid’s house is here. (แปลว่า 2 คน มีบ้านหลังเดียวกัน)

**เราสามารถเอา genitive a. มาทาเป็น compound a. ได้ แต่เราจะไม่เติม s
ที่ compound a.
เช่น a day’s drive > one-day drive.
five miles’ walk > five-mile walk
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Quantifier
1 some / any
-ใช้บอกจานวนที่แน่นอน แต่ไม่ถูกระบุ
-ใช้ได้ทั้ง Nนับได้ และ Nนับไม่ได้
-ปกติ some ใช้ในบอกเล่า และ any ใช้ในคาถาม/ปฏิเสธ/ความหมายเชิง (-)
เช่น I have some money.
Do you want any bread?

แต่ some ในคาถาม > หวังให้ตอบ yes และ any ในบอกเล่า > อะไรก็ได้
เช่น Do you want some food? (หิวมากกก ต้องตอบ yes แน่ๆ)
Which is the best? Anything will do. (อะไรก็ได้)

-ทั้ง 2 คาอาจจะมาใช้ใน if cl. ได้
2 few/a few/little/a little
-few/a few + Nพหู
-little/a little + Nนับไม่ได้
-ถ้ามี a ความหมายจะเป็น (+) = พอมีบ้าง
-ถ้าไม่มี a ความหมายจะเป็น (-) = แทบไม่มี
เช่น Few people can say that they always tell the truth.
I have little interest in politics
Could I try a little of your wine?

-quite a few (informal) แปลว่า “ไม่น้อยเลยทีเดียว” = มากพอควร
เช่น We’ve got quite a few friends in the village.

3 much/many
-แปลว่า “มาก” มักใช้ในประโยคคาถาม
-much ใช้กับ Nนับไม่ได้
-many ใช้กับ Nพหู
เช่น How many girls in this class?
How much sugar you want?

4 every
-แปลว่า “ทุกๆ”
-every + Nเอก ( + Vเอก )
(หลักนี้ก็ใช้กับ everyone, everybody, everything, everywhere)
เช่น Every student here has to work hard.

แต่ every + …(ตัวคัน่ ).. + Nพหู
เช่น There’s a meeting every six months.

*everyday (a.) = usual, routine
every day (adv.) = ทุกวัน
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5 neither/neither of
-แปลว่า “ไม่ทั้งสอง”
-neither + Nเอก + Vเอก
-neither of + Nพหู + Vเอก (แต่จะใช้ Vพหู ก็ได้ถ้า informal)
เช่น Can you come on Monday or Tuesday? I’m afraid neither day is possible.
Neither of my brothers can sing.

-จะใช้ neither โดดๆก็ได้
เช่น Which one do you want? Neither.

6 none of
-แปลว่า “ไม่มี”
-none of + Nพหู + Vเอก (แต่จะใช้ Vพหู ก็ได้ถา้ informal)
-none of + Nนับไม่ได้ + Vเอก
เช่น None of my friends is interested.
None of the money is mine.

7 a lot of/lots of/plenty of
-แปลว่า “จานวนมาก”
-a lot of/lots of/plenty of + Nพหู + Vพหู
-a lot of/lots of/plenty of + Nนับไม่ได้ + Vเอก
-a lot of จะดูเป็นทางการกว่า ใช้ในการเขียน กว่า lots of
เช่น There are a lot of books in the library.
I’ve lots of works to do.

8 all/all of
-แปลว่า “ทั้งหมด”
-ใช้กับ N.นับได้ และนับไม่ได้
-all + N. เลย
แต่ all (of) + Determiner + N
เช่น All children can be naughty.
All (of) her children are lovely.

-all + personal pron.
เช่น all of us, all of you, all of them

-pron. + all
เช่น I have invited them all.
P’Nan sends her love to you all.

* not all ไม่เท่ากับ no
not all = ไม่ทั้งหมด (มีบ้าง)
no = ไม่มีเลย
เช่น Not all birds can fly.
No birds can play chess.
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9 several/several of
-แปลว่า “หลายๆ”
-ใช้กับ Nพหู + Vพหู
เช่น Several of glasses have been broken.

10 each/each of
-แปลว่า “แต่ละ”
-each + Nเอก + Vเอก
-each of + Nพหู/plural ProN.(us,them,you) + V เอก
each of + determiner + Vเอก
เช่น Each new day is different.
Each of them has problems.
Each of these is good.

-ใช้เป็นโครงสร้างอื่นๆได้ เช่น เป็น adv.
เช่น You are each right in a different way.

**each/both/some + of + N.ชี้เฉพาะ (ใส่ the/demonstrative/เจ้าของ)
11 both/both of
-แปลว่า “ทั้งสอง”
-ใช้กับ N.พหู ที่มีเพียง 2
เช่น Both (of) my parents like cycling.

-ใช้แทนกันได้ทุกกรณี
ยกเว้น ตามด้วย personal proN. ต้องใช้ both of
เช่น both of us, both of them, bout of you, both of them

12 a +… + number/quantity/amount/deal of
-a + … + number of + Nพหู + Vพหู
-a + … + quantity/amount/deal + of + Nนับไม่ได้ + Vเอก
ใน ... เติม large/good/great โดย great>good
-deal ไม่ค่อย formal
-a good many = a large number of
เช่น A great number of men are after me.
A great deal of money is spent on nonsensical things.
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Other/Another
มีวิธีการใช้ 3 กรณี ตามความหมายดังต่อไปนี้
1 “อีกหนึง่ ”
-ใช้ another + Nเอก
ยกเว้น มีตัวอื่นมาคั่น ใช้ another + …..+ Nพหู
เช่น Though I used to want another 5 guys, now, I don’t want another guy.

2 ใช้แจกแจงสิง่ ของ
-สิ่งแรกใช้ “one”
-สิ่งต่อๆมา ใช้ “another”
-สิ่งสุดท้าย ถ้าเป็นเอกพจน์ใช้ “the other” ถ้าเป็นพหูพจน์ใช้ “the others”
เช่น In the past I collected 3 boyfriends. One’s you. Another is Owen. The other
is Mr.Ken.
I had kept 3 boyfriends. One’s you. The others are Own and Ken.

3 “อื่นๆ”
-ใช้ 4 ตัว คือ other, others, the other, the others
-มี N ตามหลัง ไม่มี S
-ถ้าชี้เฉพาะจะมี the
เช่น There are 6 guys. 3 are handsome. The other guys are awesome. The others
are awesome.
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Pronoun
proN. คือ คาที่ใช้เรียกแทน N. แบ่งเป็น

1 ProN. ทั่วไป
Subject
ProN.
I
We
You

Object
ProN.
me
us
you

Possessive
Adj.
ProN.
my
mine
our*
ours*
your*
yours*

They
them
their*
theirs*
He
him
his
his
She
her
her*
hers*
It
it
its
One**
one
ones
*มี N. ไม่มี s / มี s ไม่มี N. ตาม
Possessive Adj. ไม่ใช่ pron. ใช้นาหน้า N. เฉยๆ
**one เป็น proN. แทนคน(เอกพจน์)
***หลัง prep. + Obj. ProN.

Reflexive
ProN.
myself
ourselves
yourself
yourselves
themselves
himself
herself
itself
oneself

2 Relative ProN.
-who = ผู้ซงึ่ (เป็นได้ทงั้ S และ O)
เช่น Jane is the girl who likes to watch TV.

-whom = ผู้ซงึ่ (เป็นได้แค่ O)
เช่น The woman whom I marry will have a good sense of humour.

-whose > แสดงความเป็นเจ้าของ (เป็น possessive relative proN.) จะ
ค่อนข้าง formal เพราะไม่มี determiner มาคั่น
*เราสามารถใช้ N + of which / that… of/ of which….+ N. = whose ได้
เช่น He’s written a book whose name I’ve forgotten.
He’s written a book the name of which I’ve forgotten.
He’s written a book that I’ve forgotten the name of.
He’s written a book of which name I’ve forgotten the name.

-which > ใช้แทนได้ทั้ง N. และ Cl. (ทั้งพวง) ซึง่ that,what,how ใช้แบบนี้ไม่ได้
เช่น He got married again last year, which surprised everybody.

-that > ใช้แทนสิ่งของ (things) บางทีก็ใช้แทนคนได้ (informal)
เช่น This is the room that I was born in.
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*what (และ other nominal relative cl.) จะใช้เป็น N.Cl ใช้เป็น S,O,Cไม่ได้
เป็น M
**what ไม่ได้พูดถึง N. ที่มาก่อนมัน แต่เป็น “N.+what” = the thing(s) that
เช่น What she said made me angry.
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Relative Clause
เป็น Cl ที่เริ่มต้นด้วย relative ProN. มักไว้ขยาย N/ProN. เพื่อระบุคน สิ่งของ
หรือบอกข้อมูลเพิ่งขึ้นเกีย่ วกับสิ่งนั้น แบ่งเป็น 2 แบบได้แก่
Defining/Restrictive Cl.
1 เป็น Cl ชี้เฉพาะ
ขยาย N ไม่ชี้เฉพาะ
2 ตัดทิ้งไม่ได้
ไม่มี ,
3 ใช้ that แทน relative proN. ได้
ละ relative proN. ได้

Non-defining/Non-restrictive Cl.
1 เป็น Cl ไม่ชี้เฉพาะ
ขยาย N ชี้เฉพาะ
2 ตัดทิ้งได้
มี ,
3 ใช้ that แทน relative proN. ไม่ได้
ละ relative proN. ไม่ได้

เช่น People who take physical exercise
live longer.

เช่น That is Mr. Rogers, who is joining the

firm next week.

Note:
1 ตาแหน่งของ prep. ใน relative cl. นั้น เราสามารถวางได้ 2 ตาแหน่ง คือ
-หน้า relative proN. (more formal)
-หลัง relative cl. (less formal)
เช่น This is the room in which I was born.
This is the room (that) I was born in.

2 ใน Non-defining Cl. เราสามารถใช้ “quantifier + of whom/which/whose”
ได้ มักจะค่อนข้าง formal
เช่น They have 3 children, all of whom are studying music.
(=They have 3 children, of whom all are studying music.)

นอกจากนีย้ ังใช้กับ other expressions of quanity ได้ เช่น A number of
whom, three of which, half of which, the majority of whom, the
youngest of whom
3 สามารถลดรูปได้
Ving > ทาเอง (active)
V3 > ถูกกระทา (passive)
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Adjective / Adverb Tree

Difference
1 Adjective
คือ คาที่ขยาย/อธิบายคา N. แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
-Attributive adj. = a. ที่อยู่หน้า N. เช่น former, actual
-Predictive adj. = a. ที่อยู่หลัง LV เช่น awake, able
แต่สว่ นมาก adj. เป็นได้ทั้งสองแบบ
*ใช้ขยาย N. ไว้หน้า N. หรือหลัง LV
2 Adverb
คือ คาที่ขยาย V./a./adv./phrase/cl. แบ่งได้เป็น 6 ชนิด คือ
-Adv. of frequency (บอก How often) เช่น at times, always
-Adv. of time (บอก When) เช่น now, today, in March
-Adv. of duration (บอก Howl long) เช่น up to tomorrow morning
-Adv. of place (บอก Where) เช่น here, to bed, in London
-Adv. of manner (บอก How) เช่น sadly, badly
*Adv. ชนิดนี้มักเป็น Adj.+ly
-Adv. of certainty (บอก How sure) เช่น certainly, definitely, clearly
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Comparison
เป็นการเปรียบเทียบ โดยมี 3 ขั้น (ใช้ได้กับ a./adv.)
1 ขัน้ เท่า
ใช้ as…..... as
** the same ....(N.)… as
รูปปฏิเสธ not + so/as……… as
เช่น This box is as big as that box.
John has the same height as Mary.
I am not so tall as you

*เราสามารถใช้ twice/.....times + as……. as ได้ ตรงกลางจะใส่เป็นขั้นเท่า ไม่ได้
ใส่เป็นขั้นกว่า
เช่น He is twice as tall as you.
2 ขัน้ กว่า
ใช้ more ….. than
…-er than
เช่น I’m more beautiful than you
P’Peachy is fatter than P’Nan

3 ขัน้ สูงสุด (ใช้กบั ของทีม่ ากกว่า 2 สิง่ )
ใช้ the most……..
the …-est
เช่น Of all ladies, I am the most beautiful girl.

*จะเติม –er/-est เมื่อมีน้อยกว่า 3 พยางค์ และจะใช้ more/most เมื่อมีตั้งแต่ 3
พยางค์ขนึ้ ไป
***the more…. , the more…. = ยิ่ง... ยิ่ง
เช่น The more I learn, the more I forget.

Word Order
1 การเรียง a./adv./N. ให้เอาตัวที่จะขยาย ไปวางหน้าตัวที่ถูกขยาย
-a. ขยาย N.
a. + N.
-a. ขยาย N. / มี a. 2 ตัว ซึ่งทั้ง 2 ตัวขยาย N. ตัวเดียวกัน
a. + a. + N.
เช่น These are sexy beautiful girls.

-a. ขยาย N. / adv. ขยาย a. (ตัวที่ขยาย N.)
adv. + a. + N.
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เช่น These are extremely beautiful girls.

2 การเรียงลาดับ Adj. เมื่อเรามี a. หลายๆตัวในการขยาย N.ตัวเดียว เราจะใช้หลักการ
เรียงตามลาดับดังนี้
-Determiner
-Quantity a.
-Descriptive :
ความรู้สึก
quality
characteristic
size
shape
age
weight
colour
-Nationality:
color
origin
material
-Adj. ที่มาจาก N./gerund
-Noun
เช่น a beautiful old wooden table
a small old black Turkish box
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Subjunctive

Present Subjunctive
ไม่ว่า S จะเป็นเอกหรือพหู ไม่ว่าจะเป็น tense ไหนในประโยคนา ในประโยคย่อย
เราจะใช้รูป [ Vinf ] เสมอ(รวมถึง be) ซึ่งลดรูปมาจาก should + Vinf จะใช้หลังคา
ประเภท express the idea that something important or desirable
(แนะนา/สั่ง/ขอร้อง/เสนอ/สาคัญ/จาเป็น) และเมื่อเป็นรูปปฏิเสธ เราจะใช้แค่ [ not +
Vinf ] เราจะไม่เอา V.ช่วยมาใช้
ใช้หลังคาต่อไปนี้
desire
require
request
recommend
suggest
advise
insist
beg
propose
prefer
urge
ask
order
demand
command
move(เสนอ)
plead
intend
stipulate(ระบุ) decree(บัญชา)
important
crucial
essential
vital
appropriate
obligatory
preferably
right
better
arrange
direct
เช่น It is essential that she run every day.
He ordered that she not make mistakes.

*ประโยคต่อไปนี้ใช้ในรูป subjunctive ตลอด
God bless you.
Long live the King.
Long live the bride and groom.
Be that as it may.
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So be it.
**ใน BrE เรามักจะใช้ รูป [ should + Vinf ] หรือใช้ present/past ผัน V.
ตามปกติ

Past Subjunctive
มี 2 กรณี
more past ในการพูดถึง unreal situations
-พูดถึง unreal present : [ S + V2 ] (past simple)
-พูดถึง unreal past : [ S + had + V3 ] (past perfect)
-พูดถึง unreal future : [ S + would/could + Vinf ] (future in the
past) *สาหรับ would/could จะต่างกันตรงที่ ถ้า S ตัวเดียวกัน จะใช้ could ถ้า S
คนละตัว จะใช้ would
เราจะใช้กับเรื่องต่อไปนี้
1 wish (แสดงความปรารถนา ที่เป็นไปไม่ได้) wish = It would be nice if…
เช่น I wish I could go there tomorrow.

แต่ wish ก็มีการใช้กรณีอื่น ได้แก่
-wish to + Vinf = would like to do sth.
เช่น I wish to see Mr.Simpson, please.

-wish + so. + sth.
เช่น We wish you a Merry Christmas.
I wish you all the best.

-wish …. would จะมีความหมายเบากว่า will
เช่น I wish you would stop smoking.

2 if only = I wish ใช้เหมือน wish แต่มักจบประโยคด้วย “!”
เช่น If only I was better-looking.

3 as if / as though = ราวกับว่า
เช่น I feel as if you had been with me all the time.
I feel as though I were alone.

4 if ในกรณีที่สมมุติสิ่งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ (if#2,3,4)
เช่น If I were you, I would take that course.

ใช้ V2 เสมอ ได้แก่
1 หลังสานวนต่อไปนี้
It’s time
It’s high time
It’s about time
It’s noon
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It’s high hoon
เช่น It’s high time that you did this work.

2 would rather
มีความหมายเหมือน prefer คือ “ชอบมากกว่า” แต่ would rather จะเป็นไป
ไม่ได้ ส่วน prefer จะเป็นไปได้
เราจะใช้ในรูป
S + would rather + S’ + V2
แต่ S + would rather + Vinf
เช่น I would rather you did your homework.

*ส่วน prefer จะใช้
S + prefer + sth. to sth.
แต่ S + prefer to + Vinf + rather than + (to) INF
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if
เป็นการสมมุติสิ่งต่างๆ มีดังนั้น
#0 ใช้กบั สิง่ ต่างๆทีเ่ ป็นจริงเสมอ
if + V1, V1
เช่น If the temperature reaches 100 degree Celsius, water boils.

#1 ใช้สมมุตสิ งิ่ ทีเ่ ป็นไปได้
if + V1, will + Vinf
เช่น If you study hard right now, you will be a doctor.

#2 ใช้สมมุตสิ งิ่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้
if + V2, would + Vinf
เช่น If I were a bird, I would fly around the would

*สาหรับ V ของประโยคif จะใช้เป็น were เสมอเมื่อเป็น V.to be
#3 ใช้สมมุตสิ งิ่ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้ในอดีต (อดีต, อดีต)
if + had + V3, would have + V3
เช่น If I studied hard those days, I would have studied medicine.

#4 ใช้สมมุตสิ งิ่ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้ในอดีตและผลในปัจจุบนั (อดีต, ปัจจุบนั )
if + had + V3, would + Vinf
เช่น If I studied hard those days, I would be rich and happy.

*บางทีเราอาจจะสมมุติ (ปัจจุบนั , อดีต) ได้เหมือนกัน ใช้เป็น
if + V2, would have + V3
แบบนี้บางทีก็เรียกว่า mixed type
*ใน unreal เราใช้
could = would be able to (เน้นความสามารถ)
might = would perhaps / would probably (เน้นเป็นไปได้)
เช่น If I had more money, I could buy a car.
If you asked me nicely, I might get you a drink.

*บางทีเราสามารถละ if ได้ในภาษาพูด มักใช้กับขู/่ เงื่อนไข (conditions/
threats) หรือโดยใช้การ inversion มักจะใช้ในภาษาวรรณกรรม และภาษาแบบเป็น
ทางการ (formal and literary styles)
#1 > Should + S + V1, …
#2 > Were + S, … / Were + S + to INF, ….
#3 > Had + S + V3, ….
*if ก็มีการใช้กรณีอื่นๆ
-if + will/would = are willing to (polite request) ซึ่ง would จะสุภาพ
กว่า will
เช่น If you will come this way, I’ll take you to manager’s office.
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Indirect speech
เป็นการนินทา โดยการเอาคาพูดของคนอื่นมาพูดอีกรอบนึง จะเปลี่ยนดังนี้

*การละ that เราจะละได้ ยกเว้นหลัง V. บางตัว (เช่น reply, telegraph, shout)
และหลัง N.
**สาหรับรูปประโยค “คาสั่ง” จะรวมไปถึง promises, agreements, orders,
offers, requests, advice, suggestion
***โครงสร้างพิเศษ “Question Word + to INF”
เช่น I asked her how to make a blueberry cheese cake.
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การเปลีย่ น Adv. of time & Place
this
> that
these
> those
here
> there
there
> at that place
now
> then
…ago
> …before / previous…
today
> that day
tonight
> that night
tomorrow
> the next day/the following day
yesterday
> the previous day/ the day before
last…
> the previous…
then
> at that time
the day before yesterday > 2 days before/ 2 days earlier
next …
> the following…
การเปลีย่ น tense เป็น more past
present simple
> past simple
present continuous > past continuous
present perfect
> past perfect
present perfect continuous > past perfect continuous
past simple
> past perfect
past perfect
> past perfect (เปลีย่ นไม่ได้แล้ว!)
future simple
> future in the past (should,would + Vinf)
*กริยาช่วยก็จะเปลีย่ นเป็นรูป past แต่ถ้าเป็น past อยูแ่ ล้วหรือเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เปลี่ยน
**เราจะไม่เปลี่ยน tense เป็น more past ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่เป็นจริงเสมอ
ตัวอย่าง
บอกเล่า/ปฏิเสธ : She said (that) she loved him.
They said (that) I should rest.
คาถาม : She asked me if I was free.
I asked whether he can swim.
He wanted to know when I was leaving.
คาสั่ง : He ordered her to do his homework.
Ann has offered to baby-sit tonight.
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Inversion
คือการกลับประโยค โดยเอา V. มาวางไว้ก่อน S
1 Vช่วย ก่อน S
V.ช่วย + S + Vแท้
-หลัง negative & restrictive expression (หลังคาที่มีความหมายเป็นเชิง
(-)) เช่น
never, rarely, seldom, hardly, scarcely, only, little, no sooner… that,
not until
เช่น Never have I heard a weaker excuse!
No sooner had I reached the door than I realized that it was locked.

-หลังคาว่า as, than, so, such ในการเปรียบเทียบ
เช่น She was very religious, as were most of her friends.
So ridiculous did she look that everybody burst out laughing.

-ใน if clause (เมื่อละ if)
2 Vทัง้ พวง ก่อน S
V+S
-เมื่อ cl ขึ้นต้นด้วย adv. บอกสถานที่ หรือทิศทาง (place/direction) เรา
มักจะกลับประโยคเป็น V + S โดยเฉพาะเมื่อแนะนาประธานตัวใหม่ มักใช้มากใน literary
and descriptive writing (วรรณกรรม และเขียนบรรยาย)
เช่น Along the road came a strange procession.
Up into the air went the ballon.

-ใช้กับคาพวก here, there, sort adverbs
เช่น Here comes P’Nan.
There goes your brother.

-ใช้ในการเล่าเรื่อง
เช่น “I love you” whispered Harry.
Long live the King. มาจาก The King live long.

***ถ้าประธานเป็น ProN. ไม่ว่าจะเป็นข้อใด ก็ไม่สามารถใช้ inversion แบบนี้ได้
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Connector Tree

เชือ่ มความขัดแย้ง
1 แต่อย่างไรก็ตาม
but
yet
nevertheless
on the other hand

still
however
nonetheless

+ Cl

เช่น I care for him so bad; nonetheless, I don’t love that man.

2 แม้วา่ /ทัง้ ๆที่
though
even though
in spite of
notwithstanding

though
even if
despite

+ Cl
+ Cl

เช่น Despite her beauty, she has no boyfriend.

3 ในทางกลับกัน
on the other hand
in contrast

on the contrary
conversely

+ Cl

เช่น I’m so pretty. In contrast, she’s ugly.

4 ในขณะที่
while
where

whereas

เช่น I’m hot whereas she’s boring

+ Cl
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5 เกิดขึน้ พร้อมกัน
while

as

+ Cl

เช่น As I’m running, she’s driving.

6 แทนทีจ่ ะเป็นเช่นนัน้
rather

instead (of)

+ Cl

เช่น I don’t buy a ring. Instead, I buy shoes.

เชือ่ มความคล้อยตาม (=นอกจากนี)้
what’s more
moreover
in addition
apart from
as well as
in addition to
besides

further more
besides

+ Cl

aside from
not to mention
likewise

+N

เช่น I love you as well as your family.

** besides (conn.) + Cl/N. = นอกจากนี้
แต่ beside (adv.) = ข้างๆ

เชือ่ มบอกเหตุ (=เพราะว่า)
on the ground of
as a result of
because of
due to
owing to
because since
seeing that

in consequence of
on account of
by reason of
thanks to
resulting from
for
as
now that

+ N.

+ Cl

เช่น Now that I love you, I give you this gift.

เชือ่ มบอกผลลัพธ์ (=ดังนัน้ )
consequently
therefore
thus
so
as a consequence

accordingly
thereby
so that hence
as a result

เช่น You’re so warm; as a result I love you.

+ Cl
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เชือ่ มบอกตัวอย่าง (=เช่น/ได้แก่)
for example
i.e.
namely
To illustrate

for instance
like
including

e.g.
such as

+Cl/N.
+N.
+Cl

เช่น There’s only one who can win my heart, namely Mr. Doobey Doo.

เชือ่ มบอกจุดประสงค์
1 เพื่อว่า เพือ่ ทีจ่ ะ
to
in order that
2 เพือ่ จะได้ไม่
lest

in order to
so that

so as to

for fear that

+ Vinf
+ Cl
+ Cl

เชือ่ มบอกเงือ่ นไข
1 ถ้า/เผือ่ ว่า/สมมุตวิ า่
if
in case
should
on condition (that) providing (that)
provided (that)
supposing (that)
in case of
2 ตราบเท่าที่
as long as
so long as
3 ถ้าไม่
unless ( =if… not)

+ Cl
+ N.
+ Cl
+ Cl

เชือ่ มข้อความให้เลือก
1 หรือมิฉะนัน้ แล้ว
or
or else
otherwise
+ Cl
2 ได้แก่/หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
or
that is (to say) in other words + Cl/N
namely
+ N.

เปลีย่ นเรือ่ งพูด
by the way

any way

+Cl
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เชือ่ มบอกสรุปความ
1 สรุป
to conclude
to summarize
in summary
in brief
2 สุดท้ายนี้
finally
lastly
in the end

to sum up
in conclusion
in short

+ Cl

eventually
+ Cl
at last
last but not least (important)

Coffeemate Structure (Correlative Conjunction)
คือคาเชือ่ มที่ใช้คู่กันเสมอ
either……or
ไม่... ก็...
neither….nor
ไม่ทั้ง ... และ...
not only…. but (also)… ไม่เพียงแต่.... แต่ยัง... ด้วย
from….. to
จาก....สู่...
both….and….
ทั้ง... และ...
between…..and…..
ระหว่าง.... กับ
no sooner… than… ทันทีท.ี่ ... ก็....(ใช้ inversion)
***** so + (a./adv.) + that + Cl
such + (N./-) + that + Cl
= มากเกินกว่าที่จะ
too + (a./adv.) + to + Vinf

Parallelism
เมื่อเชื่อมด้วย and, but, or, as, than, like, except หน้าคาเชื่อม และหลัง
คาเชื่อม มักจะอยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน ยกเว้น หน้าเป็น to INF หลังเป็น Vinf ได้
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Punctuation
1 Period/Full stop .
-ใช้จบประโยค
2 Comma
,
-ใช้แยก cl. หรือ phrase โดยเฉพาะ cl. with conn.
-ใช้แจกแจงสิ่งต่างๆ
-ใช้กับ direct quotation
-ใช้แยก appositive (กลุ่ม N.ที่มาขยาย N.ข้างหน้า)
3 Question Mark
?
-ใช้จบประโยคคาถาม
4 Exclamation Point !
-ไม่ค่อยใช้ในภาษาแบบเป็นทางการ (formal)
5 Semicolon
;
-ใช้แยก cl. สองอันทีส่ มบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ทั้ง 2 อันมันสั้นและเกี่ยวข้อง
กับเรื่องเดียวกัน
-แยกกลุ่มคา (เมื่อมีกลุ่มที่เล็กกว่าแยกด้วย comma แล้ว)
-ใช้กับ however, nevertheless, nonetheless, therefore, thus,
hence, consequently, accordingly, instead, for example
6 Colon
:
-ใช้กับคาอธิบายเพิ่มเติม
-ใช้กับ direct quotation (เหมือนกับ comma)
7 Dash
*ไม่ใช้ในภาษาแบบทางการ (formal)
-ใช้แยกกลุ่มคา (formal ใช้ semicolon)
-ใช้เน้น ตัวอย่าง คาจากัดความ appositive หรือความขัดแย้ง (formal ใช้
comma)
8 Apostrophe
’
-ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ
-ใช้เขียนคาย่อของ 2 คา (informal)
9 Quotation marks “ ”
-ใช้เขียน direct quotation
-ในบางกรณีใช้เน้นว่าคาๆนี้ใช้ต่างจากปกติ
-ใช้บอกชื่อ/ตอน หรือ คาภาษาต่างประเทศ เมื่อไม่มีตัวเอนหรือตัวหนา
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10 Hyphen
-ใช้ต่อเมื่อหมดบรรทัดแล้วคาไม่พอเขียน โดยแบ่งคาตาม syllables (การออก
เสียง)
-แยก compound word
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Miscellaneous
the first + Nเอก
in + ปี/เดือน
on + วัน/วันที่
at + เวลา
เกือบจะ
most + N.
most of + N.
almost + all/every + N.
almost of + N.
almost + N.
*mostly = ส่วนใหญ่
almost = เกือบจะ
ระหว่าง
2 สิ่ง : between …. and ….
3 สิ่ง : among …. , ….., and ……
กรรมตรง vs กรรมรอง
ตรง = ของ
รอง = คน
ถ้าคนอยูห่ น้าของ งั้นรองอยู่หน้าตรง
no sooner…. than กับ by the time
มีใช้ 2 กรณี
- past simple , past perfect.
- present simple/present perfect, future perfect
คน own ของ
แต่ ของ belong to คน
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การใช้ tense กับ think
-opinion (ความเห็น) ใช้ simple เท่านั้น
-contemplate decide (การพิจารณาตัดสินใจ) ใชได้ทั้ง simple และ
continuous
ให้ยมื
B ยืมของ A
-A lend B
-B borrow from A
economic (a.) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
economical (a.) ที่ประหยัด
economy (n.) เศรษฐกิจ
economics (n.) วิชาเศรษฐศาสตร์
N. นับไม่ได้บางครัง้ ก็นบั ได้
damage (Nนับไม่ได้) = ค.เสียหาย
(Nนับได้) = ค่าเสียหาย
work (Nนับไม่ได้) = งาน
(Nนับได้) = ผลงาน
lie lay lain (lying)
=นอนราบ/วางรับ
lie lied lied (lying)
=โกหก
lay laid laid (laying)
=วางอย่างระมัดระวัง
คาบางคาทีล่ งท้าย ly แต่เป็น a. ก็มี
เช่น costly, deadly, friendly, likely, lively, lonely, lovely, silly, ugly
คาบางคาที่ไม่มี adv. ก็จะใช้ a. แทน โดยเปลีย่ นรูปประโยค
คาบางคาก็เป็นทั้ง a. และ adv. เช่น daily, weekly, monthly, yearly, early,
fast
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dead (adv.) = มาก
(a.) = ตาย
deadly (adv.) = เป็นอันตรายถึงตาย
die (v.) = ตาย
death (N.) = ค.ตาย
hard (a./adv.) = หนัก
*hard ไม่เท่ากับ hardly(adv.)=แทบจะไม่
high (a.) = สูง
highly (adv.) = อย่างมาก
sharp (a.) = คม
(adv.) = punctually (adv.) = ตรงเวลา
sharply (adv.) = ดุดนั เฉียบขาด โกรธ
wrong (a.) = ผิด (บางทีก็เป็น adv. ใน informal)
wrongly (adv.)
wide (a.) = กว้าง
(adv.) = อย่างกว้าง
widely (adv.) = แสดงถึงความห่าง หรือการแยก
(expression) wide awake = ตื่นเต็มตา
ตรงข้ามกับ fast asleep = หลับอุตุ
Question Tag
ใช้เติมคาถามท้ายประโยค เพื่อเน้นถึงสิ่งทีพ่ ูด โดยเอา V.ช่วยตัวเดียวกับ ประโยคมา
เปลี่ยนรูปจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ/จากปฏิเสธเป็นบอกเล่า
เช่น He is a boy, isn’t he?
She is not there, is she?
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