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adapted from  
https://www.dogonews.com/2020/7/28/scientists-get-ready-to-explore-a-425-foot-deep-blue-
hole-off-�oridas-gulf-coast

 Pre-test

     ขีดเส้นใต้เครื�องหมายในบทความทั�งหมด

1. The massive underwater sinkholes, which host a diverse biological community,
   can be found in some part of the world. 

2. The US National Oceanic and Atmospheric Administration sponsored 
   the exploration of a mysterious blue hole off Florida's Gulf Coast. 

3. The nitrogen doesn't try to bubble out of your blood. 

4. The Green Banana's hour-glass shape, which has a restriction about mid-way
   down, will be a burden.

   นอกเหนือจากเครื�องหมายจุด full stop เครื�องหมายตกใจ ! และเครื�องหมายคําถาม ? ยังรู้จักเครื�อง
หมายอื�นๆ ที�ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษกันอีกไหมคะ? เราลองมาทําแบบทดสอบเบื�องต้นกันก่อนดีกว่าค่ะ
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1. ใช้แทนจุด full stop ระหว่างประโยคสองประโยค เพื�อให้คนอ่านรู้ว่าสองประโยคนี�มีความเชื�อมโยงกัน
และทั�งสองประโยคนั�นมีไอเดียที�มีความสําคัญเท่าๆ กัน

Semicolon  ;

     หรือในภาษาไทยเรียกว่า อัฒภาค คือเครื�องหมาย ; ซึ�งมีการใช้งาน 2 แบบคือ

Emanuel has been to New Delhi, India; Wisconsin, USA and Jakarta, Indonesia 
  when he was young.
 

Colon    :

     หรือในภาษาไทยเรียกว่า ทวิภาค คือเครื�องหมาย : เพื�อใช้บอกว่าจะมีลิสต์ตามมาหลังจากเครื�องหมาย

เช่น 

She loves eating noodles; I love eating chocolate. 
 Those sneakers were so expensive; they are also old. 
 Dorothy is friendly; however, she does not like to talk to strangers.

 





 I learned how to bake many kinds of cake today: carrot cake, chocolate cake, 
   and tiramisu. 
 There are many provinces in Thailand that have beautiful beaches: Phuket,     

   Krabi, Trang, etc.





2. ใช้แบ่งลิสต์ที�ยาวๆ ออกจากกัน ครูจิ�บจะเขียนตัวอยางประโยคที�ใช้เครื�องหมาย ; ให้ดูนะคะ
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     หรือในภาษาไทยเรียกว่า จุลภาค คือเครื�องหมาย , ซึ�งสามารถใช้ได้ในหลายกรณี เช่น

5. เราใช้เครื�องหมาย , เพื�อคั�นชื�อของคนจากประโยคหลัก ในขณะที�เราเรียกใครโดยตรง เช่น

 Mary, would you like something to drink?
 Have you considered our offer to transfer you to the new of�ce yet, John? 
 Sir, you dropped your wallet here.







Comma    ,

 We were staying at a hotel by the beach, but they were camping in the forest. 
 She missed the �rst part of the show, for she was sick. 
 They could not participate in the show, nor they could show up on the day of 

   the performance.







3. เรายังสามารถใช้เครื�องหมาย , เพื�อแบ่งส่วนขยายตอนต้นของประโยคความซ้อน หรือหน้า relative
pronoun เช่น which

 On May 29th, 2020, we had guests over at our house. 
 I will turn 20 on October 30th, 2025.





1. ในประโยคความรวม เราจะต้องใส่เครื�องหมาย , หน้าคําเชื�อม FANBOYS เช่น

2. ในกรณีต่อมา เราจะใช้เครื�องหมาย , เพื�อแบ่งรายการหรือลิสต์ในประโยค เช่น

 Can you buy me carrots, lemons, and dragon fruits from the store?
 The members include Jackson, Tiara, and Noah. 
 Paul gifted me a watch, a pen, and a notebook for my graduation.







 Seeing him suffer like that, she cried. 
 Being so successful for so long, he recently became the CEO of the company. 
 The ocean surface, which is littered with plastic waste, is now being cleaned.







4. เราใช้เครื�องหมาย , เพื�อเขียนวัน เดือน ป� เช่น
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นอกจากนี� เรายังใช้บอกความเป�นเจ้าของของคํานามได้ เช่น

   Parentheses ( )

    หรือในภาษาไทยเรียกว่า นขลิขิต คือเครื�องหมายวงเล็บ (  ) ใช้สําหรับครอบข้อมูลที�ไม่ได้มีความสําคัญ
กับความหมายของประโยค ครูจิ�บหมายความว่าถ้าเราดึงวงเล็บและข้อความด้านในออก ความหมายของ
ประโยคก็ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะ เช่น 

= ถ้าเราตัดวงเล็บออก เหลือประโยคแค่ Dora the Explorer is educational for young children.

 Dora the Explorer (a cartoon on TV) is educational for young children.

ใจความสําคัญของมันยังอยู่ครบถ้วน ลองดูประโยคอื�น ๆ เพิ�มดูค่ะ

     คือเครื�องหมาย ’ ปกติ ไม่มีการใช้เครื�องหมายนี�ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้กับการเขียน
คํากริยาในรูปย่อ เช่น

 I had better = I’d better 
 do not = don’t 
 is not = isn’t 
 I am = I’m 
 Who is = Who’s











 Adam’s bags were left at home. 
 Mira and Ken’s briefcase was deposited at the entrance. 
 Children’s textbooks are approved by the Minister.







 Kim Kardashian (or Kimberly) is well-known for her reality TV series.
 Augmented reality (AR) is not a new technology.
 Thailand (previously called Siam) welcomes more than 30 million visitors

   each year.







Apostrophe  '
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 Mr. Morgan has been a kind-hearted person at my school. 
 This pet-friendly cafe welcomes any kind of pets. 
 I bought that second-handed sweater at a shop in Korea. It’s a steal! 
 My mother received twelve-packed batteries for free.









   

          ในภาษาอังกฤษ มีการใช้เครื�องหมายหลายรูปแบบ เราจึงต้องฝ�กใช้เครื�องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยที�
สามารถดูการใช้เครื�องหมายต่างๆ จากเจ้าของภาษาได้ ผ่านสื�อต่างๆ เช่น CNN หรือ BBC ได้ค่ะ

หากต้องการทําความเข้าใจเรื�องการใช้ Punctuation Marks หรือ เครื�องหมายวรรคตอน ในประโยคภาษา
อังกฤษเพิ�มเติม ครูจิ�บแนะนําให้เข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี� 

*บทสรุปท้ายบท*

     + How to use a semicolon - Emma Bryce

      https://www.youtube.com/watch?v=th-zyfvwDdI

1.  หมั�นตรวจสอบดูเครื�องหมายต่างๆ ว่าใช้เพื�อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
2. เมื�อเขียนประโยคในภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถละเครื�องหมายต่างๆ ได้ 
3. การใช้เครื�องหมายที�ถูกต้องจะทําให้เราเขียนประโยคความรวม และประโยคความซ้อนได้ถูกต้อง

     + Punctuation song from Grammaropolis - "Punctuation.?!”

      https://www.youtube.com/watch?v=9In5lUUCzAA

        หรือในภาษาไทยเรียกว่า ยัติภังค์ คือเครื�องหมาย – มีหน้าที�เชื�อมคําสองคํา หรือวลีเข้าไว้ด้วยกัน เพื�อ
ให้อ่านแล้วเข้าใจได้

ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ลองดูตัวอย่างการใช้ – เชื�อมคําหรือวลีด้านล่างกันเลยค่ะ

  Hyphen    -
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   Exercise

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

     ใส่เครื�องหมายในประโยคให้ถูกต้อง

1. Dr. Leighton is the author of a book The Beginning of Aggression. 
2. All �les were stored in Kellys grandparents house before the breach. 
3. However it didnt take us long to reach the conclusion. 
4. They took a road trip across Mexico (a big country). 
5. Her six year old son could attend a school this year. 
6. The new car has a number of extras sunroof tinted windows A/C and wing         
   mirrors. 
7. This is a dangerous sport but many people choose to play it. 
8. Dr. Brian told parents something important “Playing a video game is bene�cial 
   for kids.” 
9. Wearing a uniform at school was from the pre Civil War era. 
10. We went to Khao Yai a popular national park for vacation on our trip. 
11. Jacklyns ancestry was Asian American. 
12. When I read my feelings include joy peace and amazement.
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    Answer

 เฉลย: Pre-test

1. The massive underwater sinkholes, which host a diverse biological community. 
2. The US National Oceanic and Atmospheric Administration is sponsoring to 
   explore a mysterious blue hole off Florida's Gulf Coast. 
3. The nitrogen doesn't try to bubble out of your blood. 
4. The Green Banana's hour-glass shape, which has a restriction about mid-way 
   down, will pose an additional challenge.

 เฉลย : แบบฝ�กหัดท้ายบท

1. Dr. Leighton is the author of a book: The Beginning of Aggression. 
2. All �les were stored in Kelly’s grandparents’ house before the breach. 
3. However, it didn’t take us long to reach the conclusion. 
4. They took a road trip across Mexico (a big country). 
5. Her six-year-old son could attend a school this year. 
6. The new car has a number of extras: sunroof, tinted windows, A/C, 
   and wing mirrors. 
7. This is a dangerous sport, but many people choose to play it. 
8. Dr. Brian told parents something important: “Playing a video game is bene�cial 
   for kids.” 
9. Wearing a uniform at school was from the pre-Civil War era. 
10. We went to Khao Yai (a popular national park for vacation) on our trip. 
11. Jacklyn’s ancestry was Asian-American. 
12. When I read, my feelings include joy, peace, and amazement.
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     เราได้เรียนประโยคความเดียว และประโยคความรวมกันไปแล้วในคอร์ส Basics for Beginners 
เราลองมาทําแบบฝ�กหัดก่อนเริ�มเรียนเรื�องประโยคความซ้อน ก่อนที�เราจะไปดูรายละเอียดกันค่ะ

 Pre-test

     ขีดเครื�องหมายถูกหน้าประโยคความซ้อน

________ 1. Until you change your mind, you have to put up with them.
________ 2. Danny took care of my dog very well. 
________ 3. You can come to my house. 
________ 4. When our teachers were young, they listened to songs 
                on cassette tapes

     ประโยคความซ้อนเป�นประโยคขั�นสูงในภาษาอังกฤษ ซึ�งจะมีความซับซ้อนเหมือนชื�อของประโยคเลยค่ะ
แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เราจะมาดูรายละเอียดองค์ประกอบของประโยคความซ้อนกันในบทเรียนนี�กันค่ะ
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 When I traveled in Egypt 
 At the Drive-through by complying with the social distancing measure 
 Which caused trouble to theaters







      เนื�องจากเราต้องรวมส่วนต่างๆของประโยคเข้าด้วยกัน เพื�อสร้างประโยคความซ้อน ซึ�งเราจะต้องใช้
คําเชื�อมต่างๆ ในการสร้างประโยคความซ้อน คําเชื�อม คือ  โดยมี
ตัวอย่าง เช่น because, before, even though, although, if, until, since และ when
      ตัวอย่างเช่น

Subordinating Conjunction

 Complex Sentence    
        ประโยคความซ้อน

       คือ ประโยคที�มีส่วนของประโยคที�สมบูรณ์  (Independent Clause) และส่วนขยายมากกว่า 1
หรือ 2 ส่วนขึ�นไป ซึ�งส่วนขยายนี�เราจะเรียกว่า dependent clause

Independent clause

     ประโยคที�สมบูรณ์ หรือ independent clause คือ ประโยคที�มีประธานและคํากริยา และสามารถอยู่
ได้ด้วยตัวมันเองโดยที�เราสามารถเข้าใจข้อความนั�นได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เช่น

    Dependent clause

     ส่วนขยายหรือที�เราเรียกว่า dependent clause คือ วลีที�ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง เพราะมัน
ไม่ใช่ประโยคที�สมบูรณ์ค่ะ เนื�องจากมีความหมายไม่ครบ เช่น ขาดประธาน หรือขาดกริยา เช่น

Subordinating Conjunction

 Around 150 Parisians sat on 38 electric boats. 
 The deck chairs were set up on the Chao Phraya river bank. 
 The Olympic Games were held in Greece �rst.







 Although I was a university student, I decided to volunteer in a rural school. 
 International organizations were set up after there were con�icts between     

   regions.  
 Public trains are under repair because there were frequent disruptions. 

   People had to stay at home until the quarantine period was over.
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 We should save the forests  we can delay global warming.
 Taking subjects related to Science and Technology is recommended 

students want to work in those �elds later. 
 The town was known as historical heritage  the developer came in.

 because


    if 
 before

 หลังจากที�เราได้ดูประโยคความซ้อนกันไปแล้ว 
เรามาดูเรื�องของการใช้เครื�องหมายคอมม่าในประโยคความซ้อนกันด้วยค่ะ 



 

      ถ้าส่วนขยายมาก่อนประโยคที�สมบูรณ์ เราจะต้องใส่เครื�องหมายคอมม่าเพื�อแยกส่วนขยายและ
ประโยคที�สมบูรณ์ออกจากกัน 
      ยกตัวอย่างเช่น 

 (dependent clause)  
 (independent clause).

 (dependent clause)  
(independent clause).

  Before mom attended the meeting , she had prepared her 
      presentation the night before
 Unless we were late for the interview , we would see the   

    host of the show 

       แต่ถ้าส่วนขยายตามหลังประโยคที�สมบูรณ์แล้ว เราไม่จําเป�นต้องใส่เครื�องหมายคอมม่าในประโยคนั�นค่ะ
ยกตัวอย่าง เช่น

 ข้อสังเกต

     สิ�งที�เราจะต้องดูให้ละเอียดมากขึ�นอีกนิดนึง ก็คือข้อสังเกตระหว่างประโยคความรวมและประโยคความ
ซ้อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื�อไม่ให้เกิดความสับสนในการเขียนหรือพูดค่ะ
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 เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 

 She left the university,  her brother decided to stay. 
 More visitors came to the castle,  it was the �lm location. 
 We are advised to wear a mask,  wash our hands regularly.

 but
 for
 and

 Students would have been safe  they had not attended the party during       
    COVID-19. 

 going abroad costs a lot, a lot of people see that bene�ts outweigh 
    the costs.  
 We spent the whole summer at our grandparents’ house  we went back 

    to our city.

 if

 Although

 before

 Compound Sentence  

         ประโยคความรวม 

     หากสามารถเขียนประโยคความซ้อนได้อย่างถูกต้องจะเป�นประโยชน์อย่างมากในการเขียนในระดับสูง
หรือการเขียนเชิงวิชาการที�ต้องใช้ในระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัยเพื�อทํางานวิจัยหรือ
เขียนเรียงความ ดังนั�น เราจะต้องฝ�กเขียนประโยคความซ้อนให้ได้ค่ะ 

     ประโยคความรวมมีสองส่วนของประโยคที�เป�นประโยคที�สมบูรณ์ (independent clause)       
และจะใช้คําเชื�อมที�เรียกว่า coordinating conjunction หรือ  ในการเชื�อมทั�งสองประโยค
เข้าด้วยกันค่ะ ซึ�งเราได้เรียนกันไปแล้วในคอร์สที�แล้ว 

FANBOYS

     นอกจากนี� 2 ส่วนของประโยคไม่เท่ากัน เนื�องจากส่วนหนึ�งเป�นวลี และอีกส่วนหนึ�งเป�นประโยคที�
สมบูรณ์ ดังนั�น เราจึงต้องใช้คําเชื�อมที�เรียกว่า subordinating conjunction มาเชื�อมทั�งสองส่วนเข้า
ด้วยกัน 

     แต่ประโยคความซ้อน จะมีประโยคที�สมบูรณ์และส่วนขยายที�ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง 1 ส่วนหรือ
มากกว่า 1 ขึ�นไป 
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หากต้องการทําความเข้าใจเรื�องประโยคความซ้อน ในประโยคภาษาอังกฤษเพิ�มเติม ครูจิ�บแนะนําให้เข้าไปดูคลิป
วีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี�

1. การใช้เครื�องหมายคอมมาในประโยคความซ้อนขึ�นอยู่กับตําแหน่งของวลีหรือส่วนขยาย
2. คําเชื�อมในประโยคความซ้อนจะไม่เหมือนกับคําเชื�อมในประโยคความรวม 
3. เราต้องเลือกใช้คําเชื�อม subordinating conjunction ให้ถูกต้องกับความหมายของประโยคความ   
  ซ้อนนั�น

 Complex Sentence 

      https://www.youtube.com/watch?v=EHNBlHXWLho

  The Subordinate Clause Song (Subordinating Conjunctions)

      https://www.youtube.com/watch?v=8rZAdeOgWDk

บทสรุปท้ายบท 
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Exercise

6. These fossils showed traces of bacteria, which interested archaeologists.           
    ________ 

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

7. If we adopt a child, we need to move to a safer neighborhood. ________ 

    ดูประโยคด้านล่าง เขียน S หากประโยคนั�นเป�นประโยคความเดียว C หากประโยคนั�นเป�นประโยคความ
รวม และ X หากประโยคนั�นเป�นประโยคความซ้อน

8. Before you travel, you have to renew your passport �rst. ________ 

1. Scientists are working in the lab to invent a vaccine. ________ 

9. People demand clean air to breathe. ________ 

2. The town center features local shops, which are famous for their handcrafted   
      products. ________ 

10. Fashion designers release their collections every season, for mass production 
     is possible. ________

3. She prefers a minuscule bag, but I like a humongous bag. ________ 

4. Plants and animals rely on one another. ________ 

5. The oldest documents in the museum were written approximately 3,500 years   
      ago. ________ 
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Answer

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

____✓____1. Until you change your mind, you have to put up with them. 
_________ 2. Danny took care of my dog very well. 
_________ 3. You can come to my house. 
____✓____4. When our teachers were young, they listened to songs on cassette     
                 tapes.

1. Scientists are working in the lab to invent a vaccine. ___S___ 
2. The town center features local shops, which are famous for their handcrafted   
      products. ___X___ 
3. She prefers a minuscule bag, but I like a humongous bag. ___C___  
4. Plants and animals rely on one another. ___S____ 
5. The oldest documents in the museum were written approximately 3,500 years   
      ago. ____S____ 
6. These fossils showed traces of bacteria, which interested archaeologists.           
    ___X_____ 
7. If we adopt a child, we need to move to a safer neighborhood. ____X____ 
8. Before you travel, you have to renew your passport �rst. ___X____ 
9. People demand clean air to breathe. ___S____ 
10. Fashion designers release their collections every season, for mass production
is       possible. ____C____

 เฉลย: Pre-test
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     ประโยคอดีตกาลต่อเนื�อง อาจจะไม่ใช่ประโยคหลักที�เราจะได้ใช้กันเป�นประจํา แต่ก็จะมีใช้บ้าง
ในการเขียนเรื�องราว บทความหรือในภาษาพูด

 Pre-test

     เลือกใช้คํากริยา was/were ให้ถูกต้อง

1. What ..................Tim and Matt doing when you saw them? 

2. On Saturday between 10.00 and 10.30 I .................. having brunch. 

3. But I don't know that Kevin ................... shopping at 12 p.m. on Sunday.  

4. On Monday at 3 p.m. they .................. visiting the dentist's of�ce.

 Pally was baking brownies when her guests arrived at her house. 
 They were watching a movie when it rained. 
 She broke the glass when she was walking to the living room.







     จากตัวอย่างข้างต้น เราจะสังเหตเห็นได้ว่า verb จะอยู่ในรูปแบบของ was / were + V. ing ซึ�งเป�น
คํากริยาที�ใช้ใน Past Continuous Tense หรือมีอีกชื�อว่า Past Progressive Tense ซึ�งมีโครงสร้าง
ประโยค ดังนี�

     ก่อนที�จะไปดู กฎการใช้ Past Continuous Tense เราลองมาดูตัวอย่างประโยคในอดีตกาล
ต่อเนื�องกันก่อนดีกว่าค่ะ

 Subject + was/ were + V.ing  
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 Kevin  off when he realized that he lost his passport. 
 Those boys  after their team had their �rst goal.

 was getting
 were celebrating

2.  เหตุการณ์ที� เกิดก่อนหรือหลัง เวลาที�เฉพาะเจาะจง (ในอดีต)

Past Continuous Tense

มีหลักการใช้ หรือจะใช้เพื�อสื�อสารเหตุการณ์ ดังต่อไปนี�

     เพราะฉะนั�นก่อนที�เราจะเลือกใช้ Past continuous tense อย่าลืมกลับมาดูถึงหลักการใช้ว่าประโยค
ที�เราต้องการจะสื�อสารตรงกับหลักการข้อใดข้อหนึ�งหรือไม่ด้วยนะคะ

I  Chinese when I received your call . 
 Doctor Watson  with this family after New Year’s Day.

 was speaking
 was partying

3.  เหตุการณ์ที�เกิดขึ�น ซํ�ามาสักพักแล้ว (ในอดีต)

4.  เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นซํ�าบ่อยๆ (ในอดีต)

5.  ใช้บอกเหตุการณ์ที� มีการเปลี�ยนแปลง (ในอดีต)

 I  always  my money. 
 Hannah  her bus again.

 was losing
 was missing

 Sherlock Holmes  for a new house to live in.
 She  up so fast when she was a teen.

 was looking
 was growing

1.   เหตุการณ์ที� เกิดก่อนหรือหลัง อีกเหตุการณ์หนึ�ง (ในอดีต)

 The government  the taxes to cover the loss. 
 The storm  a small town.

 was raising
 was hitting



Past Continuous Tense
 ประโยคอดีตกาลต่อเนื�อง

20
pglearn.comk

was/ were ใช้กับประธานที�ต่างกันออกไป

 They were driving fast when the accident happened. 
 Brenda was cleaning her house when a bird tapped on her window. 
 The mailman fell when he was approaching our door.







 ใช้กับประธานที�มีมากกว่า 1 เช่น classmates, security guards และสรรพนาม we, you,   
       they
were

 เมื�อเราเลือก was/ were  ได้ถูกต้องแล้ว เราต้องใส่-ing ที�คํากริยาต่อ เช่น

ประโยคปฏิเสธ

     ครูจิ�บจะอธิบายวิธีการสร้างประโยคใน Past continuous tense  ที�จําง่าย ๆ แบบนี�นะคะ เรา
สามารถเติมคําว่า not หลัง was/were ได้เลย โดยที�เราไม่ต้องใช้คําอื�นเข้ามาช่วยในการทําประโยค
ปฏิเสธที�กริยา เป�น was/ were

 Subject + was/ were + not + V.ing  

ประโยคบอกเล่า

was  ใช้กับประธานที�มี 1 เดียว เช่น I หรือชื�อคนๆ เดียว เช่น Miranda, Jose, Lilly เป�นต้น

วิธีการสร้างประโยค  Continuous TensePast
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 ข้อสังเกต  

     ภาษาอังกฤษมีข้อควรระวังอีกนิดใน Past Continuous Tense ในเรื�องของการเติม ing

ข้อสังเกต  

     รูปย่อของ was not/ were not สามารถใช้ได้ในภาษาพูด หรือภาษาที�ไม่เป�นทางการนะคะ

 was not = wasn’t  /  were not = weren’t  

ประโยคคําถาม

     ในการทําประโยคคําถามใน was/were เราจะต้องสลับตําแหน่งของประธานกับกริยา was/were 
เช่น

 อย่าลืมสลับเอา was/ were มาไว้ก่อนหน้าประธานนะคะ

 Was/ Were + subject + V.ing ? 
 Wh-question + was/ were + subject+ V.ing? 

 

 

 What was she doing in her bedroom? 
 Were you reading the book? 
 Were they wandering without my supervision? 
 Was he preparing for his speech?









 Jessica was not performing when I visited her. 
 The President was not listening to the speech when he was on stage. 
 North Korea was not signing the deal with its counterpart after the con�ict in

April.







 เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะ
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dye – dyeing

dislike   ไม่ชอบ  know รู้ like ชอบ

prefer ชอบมากกว่า hate เกลียด love รัก

recognise จําได้ wash หวัง want ต้องการ

suppose สมมติ think (ในกรณีที�แปลว่าเชื�อ) sound ฟ�งดู

appear ปรากฏ seem ดูเหมือน look ดูเหมือน

taste มีรสชาติ smell มีกลิ�น ดม be เป�น อยู่ คือ

possess เป�นเจ้าของ belong เป�นของ need ต้องการ

owe เป�นหนี� own เป�นเจ้าของ feel รู้สึก

believe เชื�อ remember จําได้ understand เข้าใจ

realize นึกขึ�นได้ agree ตกลง disagree ไม่เห็นด้วย

2. ถ้าคํากริยาที�เราจะเติม -ing ลงท้ายด้วย e ต้องตัด e ก่อนเติม -ing

make - making create - creating

bake - baking type - typing

shake - shaking smile - smiling

come - coming dine - dining

* แต่กฎนี�ก็ยังมีข้อยกเว้น เพราะบางคํา เช่น free, dye, tiptoe ไม่ต้องตัด e เราเติม -ing ได้เลย

free – freeing

1.  = stative verb หรือคํากริยาบอกสภาพ มีคําว่ากริยาที�เปลี�ยนเป�น V.ing ไม่ได้
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เช่น 
          run – running sit – sitting

                     ship – shipping (sh = 1) plan – planning

           stop – stopping                    rub – rubbing

           wrap – wrapping                   beg – begging

       สิ�งที�เราจะต้องดูให้ละเอียดมากขึ�นอีกนิดนึง ก็คือเราจะเห็นได้ว่าการใช้ 
Past Continuous Tense นั�นมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าที�เราเคยเข้าใจ อย่าลืมลองเอา 
Past Continuous Tense ไปฝ�กเขียนและพูดกันบ่อยๆ และกฎการเติม -ing อาจจะเยอะไปสักนิด 
แต่หากว่าเราลองฝ�กพูดและเขียนด้วยประโยคใน Past Continuous Tense บ่อย ๆ ก็จะชินเองนะคะ



3. บางคําเราจะต้องเติมตัวอักษรตัวท้ายอีกครั�ง ถ้าคํากริยานั�นมีพยัญชนะ สระ และตัวสะกด               
  อย่างละ 1 ตัว แต่ไม่ทุกคํานะ)

tiptoe – tiptoeing

�ee – �eeing



Past Continuous Tense
 ประโยคอดีตกาลต่อเนื�อง

24
pglearn.comk

 Past Continuous Tense vs. Past Simple: The Mysterious Stalker (Suspense Thriller
Short - ESL Video) 


      https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc

1. ต้องเปลี�ยนคํากริยาตามประธานในประโยคให้เหมาะสม โดยใช้was หรือ were และกริยาต้องมี -ing 
2. การทําประโยคคําถามใน Past continuous tense เราต้องสลับคํากริยา was/were ไว้หน้าประธาน
ใน ประโยค  
3. คํากริยาบางตัวไม่สามารถใช้ -ing ได้

 What were you doing? - Past Continuous

      https://www.youtube.com/watch?t=25&v=etvW0FOD_so&feature=youtu.be

หากต้องการทําความเข้าใจเรื�องประโยค Past Continuous Tense ในประโยคภาษาอังกฤษเพิ�มเติม 
ครูจิ�บแนะนําให้พวกเราเข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี�

บทสรุปท้ายบท 



Past Continuous Tense
 ประโยคอดีตกาลต่อเนื�อง

25
pglearn.comk

4. Mina were catching �sh in the lake, while her mother was cooking. 

____________________________________________________________________________ 

5. Were you buy me a gift when I called? .

____________________________________________________________________________ 

Exercise

3. Protestors were runing away from the police. 

____________________________________________________________________________ 

2. Miss Kitsch was prepare her notes before the speech. 

____________________________________________________________________________ 

1. They was brewing tea in the kitchen after they woke up. 

____________________________________________________________________________ 

     ในแต่ละประโยค จะมีจุดที�ผิดอยู่ 1 จุด เขียนประโยคที�ถูกต้องลงบนเส้นที�ให้ไว้

 แบบฝ�กหัดท้ายบท
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10. We were eating pizzas outside the restaurant when you came. 

____________________________________________________________________________

6. Owen and Robert were swimming in the ocean when I saw a shark. 

____________________________________________________________________________ 

8. Benny was trying Disney’s holiday treats when his father came home. 

____________________________________________________________________________ 

9. I were turning over a new leaf after my breakup. 

____________________________________________________________________________ 

7. Olivia was �xing my computer. 

____________________________________________________________________________ 
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Answer

 เฉลย : Pre-test

1. What ..were...Tim and Matt doing when you saw them? 
2. On Saturday between 10.00 and 10.30 I .....was...... having brunch. 
3. But I don't know that Kevin ....was... shopping at 12 p.m. on Sunday. 
4. On Monday at 3 p.m. they ...were.... visiting the dentist's of�ce.

 เฉลย : แบบฝ�กหัดท้ายบท

1. They were brewing tea in the kitchen after they woke up. 
2. Miss Kitsch was preparing her notes before the speech. 
3. Protestors were running away from the police. 
4. Mina was catching �sh in the lake, while her mother was cooking. 
5. Were you buying me a gift when I called? 
6. Owen and Robert were swimming in the ocean when I saw a shark. 
7. Olivia was �xing my computer.  
8. Benny was trying Disney’s holiday treats when his father came home. 
9. I was turning over a new leaf after my breakup. 
10. We were eating pizzas outside the restaurant when you came.
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____________ 1. Have you taught English in England? 
____________ 2. You are working at this college at the moment. 
____________ 3. How long has he driven this car? 
____________ 4. They disliked this loud concert in the national park.

ก่อนที�เราจะไปดูรายละเอียดของ Present perfect เราลองมาทําแบบฝ�กหัดกันค่ะ ว่ารู้จัก tense นี�กัน
มาก น้อยแค่ไหน

 โครงสร้างดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่ต้องระวังเรื�องโครงสร้างกันด้วยนะ 
 ห้ามลืมเติม Verb เป�นช่อง 3 และต้องใส่ has/have หน้า Verb ช่อง 3 ด้วย 

                        เรามาเริ�มจากหลักการใช้ Present perfect กันก่อนดีกว่า





 Pre-test

     ใส่เครื�องหมายถูกหน้าประโยคที�เป�น Present perfect

 เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนดีกว่าค่ะ

 Simon hasn't lived in Bangkok for years. 
 My mother has volunteered at a church for 2 years. 
I have driven the same old truck for years. 
 Have I known you since you were in college?









ประโยคที�ใช้ Present Perfect Tense มีโครงสร้างประโยค ดังนี�

 Subject+ has/ have + Verb ช่อง 3  



 
ป�จจุบันกาลสมบูรณ์
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 I  doing my laundry. 
 The attorney  out of the court.

 have just �nished
 has just come

      *เพราะฉะนั�นก่อนที�เราจะเลือกใช้ Present perfect อย่าลืมกลับมาดูถึงหลักการใช้ ว่าประโยคที�เรา
ต้องการจะสื�อสารตรงกับหลักการข้อใดข้อหนึ�งหรือไม่ด้วยนะคะ ซึ�งจะใช้สลับกับ Past Simple tense ไม่
ได้นะคะ

4. เหตุการณ์ที� เพิ�งจบไป มักจะมีคําว่า just อยู่ด้วย

5. ใช้บอกเหตุการณ์ที� ไม่สําคัญ

Present Perfect Tense

หลักการใช้ Present Perfect Tense จะใช้เพื�อสื�อถึง

1. เหตุการณ์ที� เ และยังคงกิดขึ�นในอดีต เกิดขึ�นต่อเนื�องมาจนถึงป�จจุบัน

2. เหตุการณ์ที� ยังดําเนินต่อเนื�องและยังไม่สิ�นสุด

 He  three contracts with this company. 
 Jane  in Europe twice.

 has signed
 has traveled

 She  her house yellow. 
 I  those cookies.

 has painted
   have tasted

 My grandparents  for four decades. 
 I  here all my life

 have been married
 have studied

3. เหตุการณ์ที� เกิดขึ�นโดยไม่มีเวลากําหนดแน่ชัดตั�งแต่อดีตถึงป�จจุบัน

 I  here since March. 
 Children  in the band since they were young.

 have worked
 have played
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ประโยคปฏิเสธ

     เราสามารถเติมคําว่า  หลัง has/have ได้เลย โดยที�เราไม่ต้องใช้คําอื�นเข้ามาช่วยในการทํา 
 ประโยคปฏิเสธ 

not

 Subject + has/ have +  not + V ช่อง 3 

    เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะ

    เมื�อเราเลือก has/ have ได้ถูกต้องแล้ว เราต้องใส่คํากริยาช่อง 3 ต่อ เช่น

 She  her keys in another town. 
 My mother  shopping at a supermarket.

 has lost
 has gone

 People    the statement published by the government. 
 We   back from the swimming pool.

 have not doubted
 have not just got 

ประโยคบอกเล่า

has    ใช้กับประธานที�มี 1 เดียว หรือชื�อคนๆ เดียว เช่น a preacher, a police of�cer เป�นต้น

have   ใช้กับประธานที�มีมากกว่า 1 เช่น reporters, newspaper, textbooks 
        และสรรพนาม I, we, you, they  

วิธีการสร้างประโยค Present Perfect 

เราจะใช้กริยาช่วย has/ have กับประธานที�ต่างกันออกไป
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 he ever  to Martin? 
 When you  reading this book?
  Has listened

 have started

     ใน Past Simple Tense เราจะใช้กริยาช่อง 2 ในประโยคบอกเล่า แต่ใน Present Perfect
Tense เราจะใช้กริยาช่อง 3 ซึ�งคํากริยาส่วนใหญ่จะสามารถเติม ed ได้เลย 
ยกเว้นคํากริยาในตารางด้านล่างที�ต้องผัน

เราลองไปดูคํากริยาช่อง 3 เหล่านี�กันเลยค่ะ


 ข้อสังเกต  

รูปย่อของ has not/ have not สามารถใช้ได้ในภาษาพูด หรือภาษาที�ไม่เป�นทางการนะคะ

คํากริยาช่อง 3

    อย่าลืมสลับเอา has/ have มาไว้ก่อนหน้าประธานนะคะ

has not = hasn’t
have not = haven’t

 has/ have + subject+ V ช่อง 3 ? 
 Wh-question + has/ have + subject+ V ช่อง 3? 

 

 

ประโยคคําถาม

     ในการทําประโยคคําถาม เราจะต้องสลับตําแหน่งของประธานกับกริยา   เช่นhas/ have
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กริยาช่อง 3 ที�ต้องผัน
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   *AE: American English, BE: British English
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 Songs in present perfect

      https://www.youtube.com/watch?v=OUSEa2WAhoM

หากต้องการทําความเข้าใจเรื�องประโยค Present perfect ในประโยคภาษาอังกฤษเพิ�มเติม 
ครูจิ�บแนะนําให้ เข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างน

 What have you done lately? Present Perfect Tense

      https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I

1. ต้องเปลี�ยนคํากริยา has/have ตามประธานในประโยคให้เหมาะสม และตามด้วยกริยาช่อง 3 
2. การทําประโยคคําถามใน Present perfect เราต้องสลับคํากริยา has/ have 
    ไว้หน้าประธานในประโยค 
3. เราต้องผันกริยาช่อง 3 ให้ถูกต้อง

บทสรุปท้ายบท 
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1. Google has become the most popular search engine. (ปฏิเสธ) 

____________________________________________________________________________ 

2. They have never returned to their house. (คําถาม) 

____________________________________________________________________________ 

3. Edward and his son have become rich. (คําถาม) 

____________________________________________________________________________ 

4. I have written three reports this semester. (ปฏิเสธ) 

____________________________________________________________________________ 

5. Has there been a decrease in the number of visitors over the years? (บอกเล่า) 

____________________________________________________________________________ 

เปลี�ยนประโยคด้านล่างให้เป�นประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ หรือคําถามตามกําหนด

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

Exercise
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6. Loren has lived in the U.S. all her life. (คําถาม) 

____________________________________________________________________________ 

7. You have used my computer many times. (ปฏิเสธ) 

____________________________________________________________________________ 

8. Have we probably been to the city of Vikings? (บอกเล่า) 

____________________________________________________________________________ 

9. I have been interested in marketing for many years. (ปฏิเสธ)

____________________________________________________________________________ 

10. Has my aunt had this e-mail account since she got a computer. (บอกเล่า)
____________________________________________________________________________
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1. Google  the most popular search engine. 
2.  to their house?
3.  rich? 
4. I  three reports this semester. 
5. There  a decrease in the number of visitors over the years. 
6.  in the U.S. all her life? 
7. You  my computer many times. 
8. We  to the city of Vikings. 
9. I  interested in marketing for many years. 
10. My aunt  this e-mail account since she got a computer.

has not become
Have they never returned
Have Edward and his son become
have not written

has been
Has Loren lived

have not used
have probably been

have not been
has had

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

_____✓_____ 1. Have you taught English? 
___________ 2. You are working at this college at the moment. 
_____✓_____ 3. How long has he driven this car? 
___________ 4. They disliked this loud concert in the national park.

 เฉลย: Pre-test

Answer
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 เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนนะคะ

 The T-shirts designed by Murakami  out. 
 Traf�c laws in our city  to enforce stricter rules. 
 My cousin from her job because of COVID-19.

 were sold
 were changed
 was �red 

 Pre-test

ขีดเครื�องหมายถูกหน้าประโยคที�เป�น Passive Voice

_________ 1.She walked us around her new house in Florida. 
_________ 2.The woman’s teeth were cleaned at the dentist’s of�ce. 
_________ 3.We were given a tour in the Natural History Museum at night. 
_________ 4.The snake on the tree scared her.

   จะใช้เพื�อบอกว่าประธานที�เป�นคน หรือสิ�งของนั�นถูกทําอะไร แทนการบอกว่าใครเป�น
คนทํากริยานั�นค่ะ
Passive Voice

โครงสร้างของ Passive Voice ก็คือ

 Subject + verb to be + past participle  

     เราได้เรียนประโยคที�ประธานเป�นผู้กระทํากันไปแล้ว ในบทนี�เราจะเรียนเรื�อง Passive Voice ซึ�ง
เป�นการสื�อสารประโยคที�ประธานเป�นผู้ถูกกระทํา หรือประโยคที�ไม่ต้องการพูดถึงผู้กระทํา แต่ก่อนอื�น เรา
ลองมาทําแบบฝ�กหัดทดสอบความเข้าใจเบื�องต้นเกี�ยวกับ Passive Voice กันก่อนค่ะ
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     เราจะเห็นว่าโครงสร้างประโยคจะต้องมี verb to be + คํากริยาช่อง 3 เสมอ

เราลองมาดูการใช้ verb to be ในประโยค ใน Tense ต่างๆ กันค่ะ

โครงสร้างประโยค Present Simple Tense : 
                                   Subject + is/am/are + V.3

หลักการใช้ Passive Voice

 ในรูปแบบ Present Simple Tense Passive Voice

1.   เพื�อเน้นวัตถุหรือสิ�งของที�ทําหน้าที�เป�นประธานของประโยค

 Coffee  before being brewed for customers. 
 Fake news  on the platform because it is misleading.

 is roasted
 is banned

    to attend the service at church. You are required

        แต่หลักที�จะต้องทําให้แน่ใจก็คือ เราจะต้องเปลี�ยน V.to be ตามไวยากรณ์ในเรื�องของ tense ที�
บอกเวลาให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้พูด เช่น Past Simple Tense, Present Simple Tense
หรือ Present Perfect Tense เป�นต้นค่ะ 

2.   ในกรณีที�เราไม่รู้ว่าใครเป�นคนทํากริยานั�น

    to Thailand from Japan. Second-handed products were imported

3.   ในกรณีที�เราไม่จําเป�นต้องรู้ว่าใครเป�นคนทํากริยานั�น

    during a �ght last night in an illegal casino. The victim was injured
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 ในรูปแบบ Future Simple Tense Passive Voice

 ในรูปแบบ Present Continuous Tense Passive Voice

โครงสร้างประโยค Present Continuous Tense : 
                                Subject + is/am/are + being + V.3

โครงสร้างประโยค Past Simple Tense : 
                                Subject + was/were + V.3

     นอกจากนี� verb to be ยังสามารถใช้ตามหลังกริยาช่วยที�เราเรียกว่า modal verbs ได้อีกด้วย
เช่น may, might, will, ought to และ can หรือคํากริยาอื�นๆที�จําเป�นจะต้องตามหลังด้วยคํากริยา
in�nitive

 ในรูปแบบ Past Simple Tense Passive Voice

 The bridge  at the moment so it can be repaired. 
 She  in a hospital after the accident.

 is being closed
 is being treated

 After my father  to see my business, he was impressed 
   by my success. 
 Stray cats  by the council to stop the increase of 

   their population.

 was taken

 were neutered

 The weather forecast section during the show  in the next 
    few days. 
 Her computer  next week at a computer store.

 will be canceled

 will be �xed

โครงสร้างประโยค Future Simple Tense : 
                                 Subject + will + be + V.3
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 ข้อสังเกต  

 ลองไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ

     บางครั�งเรายังสามารถใช้รูปกริยา Verb to be ที�เติม ing ได้อีกด้วยในกรณีที�เราต้องการจะพูดถึง
Passive Voice ที�ตามหลังคํากริยาที�ต้องตามหลังด้วย verb ing หรือคําบุพบท 

 ลองดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ

     จะเห็นได้ว่ารูปแบบจะสามารถใช้ได้ทั�งตามหลังคํากริยาช่วยที�เรียกว่า modal verbs หรือหลังกริยาที�
ต้องการ Gerund และคําบุพบทค่ะ 

     แต่ในการพูดหรือการเขียนภาษาอังกฤษเราต้องดูความเหมาะสมของการใช้ด้วยค่ะ เนื�องจากในบาง
ครั�งการเขียนเป�นประธานที�ประโยคคํากริยานั�นเองจะเหมาะสมกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเขียนข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ 

     เราต้องจําโครงสร้างของ Passive Voice ให้ได้นะคะ ว่าจะต้องมีคํากริยา Verb to be และ verb
ช่อง 3 ในกรณี ที�เราต้องการใช้โครงสร้างประโยคว่าประธานถูกกระทํา

     แต่ในบางครั�งครูจิ�บจะเห็นว่าบางคนลืม verb to be หรือ verb ช่อง 3 ในประโยค ทําให้โครงสร้าง
ไม่ถูกต้องดังนั�น เราจึงต้องทําให้แน่ใจว่าโครงสร้างของ Passive Voice ของเราถูกต้องแล้ว

 Obese children dislike  bullied at school. 
 My grandfather was excited about  visited without notice. 
 The boy cried after  punished for something he did not do.

 being
 being
 being

 International travelers  after their arrival. 
 Students’ homework  online nowadays. 
 The ceremony for all graduates  until further notice.

 have to be quarantined
 can be submitted
 will be postponed



Passive voice 
รูปประโยคแบบถูกทํา

49
pgleran.comk

 Passive Voice Song - Rockin' English

      https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng

 ลองมาดูประโยคตัวอย่าง Passive Voice ที�ผิดโครงสร้างที�กําหนดการค่ะ

 Cacao from Africa  at a low price. ❌ 
 Cacaol from Africa  at a low price. ✔ 
 Credits  instead of cash if you decide to return your order. ❌ 
 Credits  instead of cash if you decide to return your order. ✔

 sold
 is sold
 given
 are given

-เราสามารถย้อนกลับไปดูคํากริยาช่อง 3 ที�ไม่ผันตามปกติได้ในบทเรียนที� 4 ของคอร์สนี�ค่ะ-

 Active versus Passive Voice

      https://www.youtube.com/watch?v=W1_IRU6zx9g

หากต้องการทําความเข้าใจเรื�อง Passive Voice ในประโยคภาษาอังกฤษเพิ�มเติม ครูจิ�บแนะนําให้เข้าไปดูคลิป
วีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี�

1. โครงสร้างของประโยค Passive Voice จะต้องมีVerb to be และ verb ช่อง 3 
2. กริยา verb to be จะผันตาม tense ต่างๆ ขึ�นอยู่กับความต้องการของผู้พูด หรือผู้เขียน 
3. คํากริยา verb to be สามารถอยู่ตามหลังกริยาช่วย modal verbs ได้

บทสรุปท้ายบท 

     *หากเราเขียนประโยค Passive Voice ได้อย่างถูกต้อง จะเป�นประโยชน์อย่างมากในการเขียนในระดับ
สูง หรือ การเขียนเชิงวิชาการที�เราต้องใช้ในระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัย เพื�อทํางานวิจัย หรือเขียน
เรียงความ ดังนั�น เราจะต้องฝ�กเขียนประโยค Passive Voice ให้ได้ค่ะ
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1. Many students will start their trainings in September.

___________________________________________________________________

2. My mother washed that shirt for me last tonight. 

___________________________________________________________________

3. The chef prepared the food for all guests.
  
__________________________________________________________________

4. This factory produces millions of shoes each month. 

__________________________________________________________________

5. The employer believed that they should examine him again. 

__________________________________________________________________

 เปลี�ยนประโยค Active Voice ให้เป�นประโยค Passive Voice ให้ถูกต้อง

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

Exercise
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6. I think that the government should provide help and support to new
immigrants. 

___________________________________________________________________ 
 
7. That criminal got away with the crime. There was no punishment.

___________________________________________________________________ 
 
8. We could not solve our �nancial problem because we did not know that it
existed. 

___________________________________________________________________

9. The magazine published stories about haunted houses. 

___________________________________________________________________

10. I forgot to empty my trash can so it is still full. I should do it now. 

___________________________________________________________________
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1. Students’ trainings will be started in September. 
2. That shirt was washed for me last tonight (by my mother). 
3. The food was prepared for all guests (by the chef). 
4. Millions of shoes are produced each month.  
5. The employer believed that he should be examined again. 
6. I think that help and support to new immigrants should be provided. 
7. That criminal was not punished. 
8. Our �nancial problem was not solved because we did not know that it existed. 
9. Stories about haunted houses were published in the magazine. 
10. My trash should be emptied now.

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

_________ 1.She walked us around her new house in Florida. 
____✔ ___ 2.The woman’s teeth were cleaned at the dentist’s of�ce. 
____✔ ___ 3.We were given a tour in the Natural History Museum at night. 
_________ 4.The snake on the tree scared her.

 เฉลย: Pre-test

Answer
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     โดยปกติแล้ว เรามักจะเลืกใช้คําคุณศัพท์ที�เราคุ้นชิน มาใช้ในการเขียน เข่นคําว่า good, bad, nice
แต่ถ้าหาก ต้องการยกระดับการเขียนของเราให้ดูสละสลวยมากขึ�น เราจะต้องเลือกใช้คําที�ยากมากขึ�นค่ะ

 Pre-test

ขีดเส้นใต้คําที�มีความหมายต่างจากพวก

1. Accomplishment    Defeat    Ending     Initiate 

2. Crave                 Ful�l       Require     Wish 

3. Prefer                Abhor     Despise    Loathe 

4. Festivity              Ball        Round      Gala

Advanced Adjective หรือ คํา
คุณศัพท์ขั�นสูง 

     ในชีวิตประจําวัน เรามักจะต้องเจอบทสนทนาในบริบทต่างๆ หรือต้องเขียนรายงานในหัวข้อเหล่านี�ใน
การสอบ เช่น TOEFL หรือ IELTS ดังนั�น ครูจิ�บจะเลือกกลุ่มคํา 

ที�เราจะได้ใช้บ่อยๆ มาอธิบาย และยกตัวอย่างการใช้ในประโยคให้ดูค่ะ
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อธิบายบุคลิกภาพ

 After having been living abroad for several years, Jane is very  . open-minded

     = หลังจากที�อยู่ต่างประเทศมาหลายป� เจนเป�นคนที�ยอมรับฟ�งความคิดเห็นของผู้อื�น 

 It is dif�cult to convince someone who is not   since he or she will 
  only hold his or her belief.
 open-minded

      = มันเป�นการยากที�จะชักจูงใคร ผู้ที�ซึ�งไม่ยอมรับฟ�งความคิดเห็นของผู้อื�น เนื�องจากเขาหรือเธอจะ 
         ยึดติดกับความคิดของตนเอง 

 To make your reasoning more  , you need to �nd supports from other     
  sources.
 reliable

     = เพื�อให้การให้เหตุผลของเธอน่าเชื�อถือมากขึ�น เธอต้องหาสิ�งที�มาสนับสนุนจากหลายๆแหล่ง 

 Paul is a   business owner; he never breaks his business deals. reliable

     = พอลเป�นเจ้าของธุรกิจที�น่าเชื�อถือ เขาไม่เคยไม่ทําตามสัญญาทางธุรกิจ 

 –  Open-minded   ที�ยอมฟ�งความคิดเห็นผู้อื�น

  –  Reliable   ที�เชื�อถือได้
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 Rita and her friends are very  , for they can meet new people and     
    become friends easily.
 outgoing

     = ริตาและเพื�อนของเธอเป�นคนที�เข้าสังคมง่ายมาก เพราะว่าพวกเขาสามารถเจอคนใหม่ๆ และ     
        กลายเป�นเพื�อนได้อย่างง่ายได้ 

 Introducing children to a new environment can help them become      
  later in life.
 outgoing

      = การแนะนําเด็กกับสิ�งแวดล้อมใหม่สามารถช่วยให้พวกเขากลายเป�นคนที�เข้าสังคมได้ง่ายใน     
         อนาคต 

 Sean does not have many friends as he is  . self-centered

     = ฌอนไม่ค่อยมีเพื�อนมากเพราะว่าเขาเป�นคนเห็นแก่ตัวเอง 

 Moana and her family are despised by the townspeople because they are       
  known to be  .


self-centered

     = โมอาน่าและครอบครัวของเธอถูกคนในเมืองเกลียดชัง เพราะว่าพวกเขาเป�นที�รู้จักกันว่าเป�นคน 
         เห็นแก่ตัว

 Students who are   can cause disruption in the class. disobedient

      = นักเรียนคนที�ไม่เชื�อฟ�งสามารถทําให้เกิดความวุ่นวายในชั�นเรียนได้ 

        Outgoing  – ที�เข้าสังคมได้ง่าย

       Self-centered  – เห็นแก่ตัวเอง

      –  Disobedient  ซึ�งไม่เชื�อฟ�ง
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 The   decrease in the �gure of the incomes resulted from the natural   
   disaster.
 dramatic

     = บางครั�งครูไม่สามารถจดจ่อในชั�นเรียนได้เพราะนักเรียนที�ก่อความวุ่นวาย 

อธิบายกราฟ

    Remarkable   –  อย่างมาก/ไม่ธรรมดา

 The country saw a   increase of the number of tourists. remarkable

     = ประเทศเห็นการเพิ�มขึ�นของจํานวนนักท่องเที�ยวอย่างมาก 

 The work by the artist is   ; many people were impressed when they 
  saw it with their own eyes.
 remarkable

     = การลดลงอย่างมากในจํานวนของรายได้เป�นผลมาจากหายนะทางธรรมชาติ 

 The government prefers its citizens to be obedient rather than  . disobedient

     = งานของศิลป�นไม่ธรรมดาเลย หลายๆคนรู้สึกประทับใจ เมื�อพวกเขาได้เห็นงานชิ�นนี�ด้วยตาของ 
        ตัวพวกเขาเอง 

    Dramatic   –  อย่างมาก

     = รัฐบาลชอบให้ประชาชนของเขาเป�นคนที�เชื�อฟ�ง แทนที�จะเป�นคนที�ไม่เชื�อฟ�ง 

 Sometimes teachers cannot concentrate on the class because of disruptive     
   students.


    –  Disruptive  ที�ก่อความวุ่นวาย
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    Slight   –  เล็กน้อย

 A   change in the brightness can disrupt the growth of the plants. slight

     = การเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเรื�องของความสว่างสามารถเป�นอุปสรรคต่อการโตของพืชได้ 

 The new phone would have just a   adjustment from the previous one. slight

        = โทรศัพท์รุ่นใหม่จะมีการปรับเปลี�ยนเพียงเล็กน้อยจากรุ่นก่อน 

    Marginal   –  เล็กน้อย

 The poor treatment toward the   people was unacceptable. marginal

 Pandas are   because they have a low reproduction rate. endangered

     = การปฏิบัติที�ไม่ดีกับคนที�เป�นชนกลุ่มน้อยเป�นที�ยอมรับไม่ได้ 

     = แพนด้าเป�นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื�องจากมันมีอัตราการผสมพันธุ์ตํ�า 

 The loss of this quarter was   so the manager was not that upset. marginal

     = การขาดทุนในไตรมาสนี�มีเล็กน้อย ดังนั�น ผู้จัดการจึงไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ 

     = พวกเราเห็นพัฒนาการอย่างมากของการแสดงของนักเรียนของเรา 

 We witnessed the   improvement of the performance of our students. dramatic

อธิบายป�ญหาสิ�งแวดล้อม

 Endangered     –  ใกล้สูญพันธุ์
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 Poaching animal parts cause several species to be  . endangered

     = การล่าสัตว์เพื�อเอาอวัยวะของสัตว์ทําให้สัตว์หลายสายพันธุ์ต้องใกล้สูญพันธุ์ 

    Arid   –  แห้ง

 Without the rain, the land in the area becomes  arid.

     = ถ้าไม่มีฝน ผืนดินในบริเวณนี�จะแห้งแล้ง 

 Contaminated    –  ที�ปนเป�� อน

     = การกระทําที�ผิดกฎหมายของโรงงานบางแห่งทําให้นํ�าปนเป�� อนมากเกินกว่าที�จะบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย 

 The medical team found it hard to reach the   slums in Mumbai. overcrowded

     = คณะแพทย์รู้สึกยากที�จะเข้าไปยังสลัมที�มีประชากรอยู่อย่างแออัดในมุมไบ 

 The   season causes the rise in the price of clean water. arid

     = ฤดูแล้งทําให้ราคาของนํ�าสะอาดสูงขึ�น 

 Illegal practices by some factories make the water too   for safe
consumption.
 contaminated

สังคมป�ญหา

    Overcrowded   –  ซึ�งแออัด
 Because of centralized development, Bangkok has become  . overcrowded

     = เพราะว่าการพัฒนาที�มุ่งแต่จุดศูนย์กลางของประเทศ กรุงเทพฯได้กลายเป�นเมืองแออัด 
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  Urbanized   –  ที�ถูกทําให้เป�นย่านชุมชนเมือง

     = ป�ญหาการเมาแล้วขับในประเทศไทยเป�นป�ญหาที�แก้ไขไม่ได้

 Major   cities around the world are built to accommodate more         
   residents.
 urbanized

    Polluted   –  ที�เป�นมลพิษ

 The air in big cities is   due to the jammed traf�c. polluted

     = อากาศในเมืองใหญ่ๆเป�นมลพิษเนื�องจากการจราจรที�ติดขัด 

 Burning crops after harvesting is a big problem in developing countries as       
  people suffer from   air.


polluted

 More efforts from the public should be put to solve  issues. insoluble

     = ภาคประชาชนควรพยายามมากกว่านี�เพื�อแก้ไขประเด็นที�แก้ไขไม่ได้

    = เมืองใหญ่หลายๆแห่งทั�วโลกที�ถูกทําให้กลายเป�นย่านชุมชนเมืองถูกสร้างขึ�นเพื�อรองรับผู้ที�อยู่   
       อาศัยที�เพิ�มขึ�น 

 My   hometown has been different: no more old buildings but only     
     high-rise ones.
 urbanized

     = บ้านเกิดของฉันที�ถูกทําให้กลายเป�นย่านชุมชนเมืองเปลี�ยนไป ไม่มีตึกเก่าอีกแล้ว มีแต่ตึกสูง     
        เท่านั�น 

     = การเผาพืชหลังจากการเก็บเกี�ยวเป�นป�ญหาใหญ่ในประเทศกําลังพัฒนา เพราะว่าคนต้องทน     
        ทรมานจากอากาศที�เป�นพิษ 

  Insoluble   –  ที�แก้ไขไม่ได้

 The problem of drunk driving in Thailand has been . insoluble
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 The   budget for our educational scholarships can now be put to good 
   use.
 excessive

     = คนที�มาจากครอบครัวที�มีรายได้น้อยไม่สามารถซื�อประกันสุขภาพได้ 

 The government has proposed a measure to support   students. low-income

     = รัฐบาลได้เสนอมาตรการเพื�อช่วยเหลือนักเรียนที�มีรายได้น้อย 

 High-paid    –  ที�ได้รายได้มาก
 We all want to get a   job. That’s why people are so competitive. high-paid

     = พวกเราทุกคนต้องการงานที�ให้รายได้มาก นั�นคือเหตุผลที�คนต้องแข่งขันกันอย่างมาก 

 There is no guarantee that a   job can make us happy. high-paid

     = ไม่มีการรับประกันว่างานที�ให้รายได้มากจะทําให้พวกเรามีความสุข 

     = งบประมาณที�มีมากเกินไปด้านการแจกทุนการศึกษาสามารถถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้ตอนนี�

อธิบายเรื�องเงิน

 Low-income    –  ที�มีรายได้น้อย

 People from   families cannot afford medical insurance. low-income

 Excessive    –  ที�มีมากเกินไป

 Mr. Gatsby has an   amount of money; he hosts a lavish party every   
   weekend.
 excessive

     = คุณแกสบี�มีเงินเยอะเกินไป เขาจัดงานปาร์ตี�อย่างหรูหราทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ 
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 Progressive teachers in our school started following teaching methods from     
   the Finnish curriculum.


อธิบายการศึกษา

 Self-empowering    –  ที�ให้ตนเองมีอํานาจ

 Education should allow students to be self-empowering.

     = การศึกษาควรให้เด็กมีอํานาจในตนเอง 

 Advantageous    –  ที�เป�นประโยชน์

     = ครูที�มีหัวก้าวหน้าในโรงเรียนของเราได้เริ�มทําตามวิธีการสอนของหลักสูตรในประเทศฟ�นแลนด์ 

 Studying online can be advantageous if students live in a remote area.

     Traditional   –  แบบดั�งเดิม

 A traditional learning approach was to give lectures to students.

     = การเรียนแบบดั�งเดิมคือการให้คําบรรยายกับนักเรียน 

 Underachieving    –  ที�เรียนช้ากว่าเพื�อน 

 If a student is an underachieving child, parents should seek help from the       
   teachers.


     = ถ้านักเรียนเป�นเด็กที�เรียนช้ากว่าเพื�อน พ่อแม่ควรต้องปรึกษาครู 

     = การเรียนออนไลน์เป�นประโยชน์กับนักเรียนที�อยู่ในพื�นที�ห่างไกล 

     = เงินของจูลี�น้อยมีน้อยมากจนทําให้เธอต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย

 Julie’s money is so scarce that she has to work during study.

     Scarce   –  ที�มีน้อย

    Progressive   –  ที�ก้าวหน้า
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     = การกินอาหารที�ดีต่อสุขภาพเป�นประโยชน์กับคนที�กังวลเรื�องนํ�าหนักของเขา 

อธิบายสุขภาพ

 Medicinal    –  ที�เป�นยา
 Herbs in Thailand are known to have   qualities such as cumin. medicinal

หลังจากที�พวกเราได้ดูคําคุณศัพท์ต่างๆกันไปแล้ว พวกเราต้องอย่าลืมนําคําต่างๆ เหล่านี�ไปใช้เขียนหรือพูด
ทั�งในชีวิตประจําวันและในงานเชิงวิชาการกันด้วยนะคะ

   = สมุนไพรในประเทศไทยเป�นที�รู้กันว่ามีคุณสมบัติเป�นยา เช่น ยี�หร่า 

Advanced Adjective หรือ คําถ้าหากเราต้องการหา  คุณศัพท์ขั�นสูง เพิ�มเติมเพื�อให้การเขียนภาษาอังกฤษของเราสละ
สลวย และใช้คําศัพท์ที�หลากหลาย เราสามารถหาคําเพิ�มเติมได้ใน www.thesaurus.com หรือตามพจนานุกรมที�น่าเชื�อ
ถือเช่น www.dict.cambridge.org หรือ www.oxfordlearnersdictionaries.com ค่ะ

 Life-threatening    –  ที�เป�นอันตรายต่อชีวิต
 Some underlying diseases can be   if patients do not seek
medical help.
 life-threatening

     = โรคประจําตัวบางประเภทสามารถเป�นอันตรายต่อชีวิตได้ หากผู้ป�วยไม่พบแพทย์ 

 Bene�cial    –  ที�เป�นประโยชน์
 Eating healthy diets can be   to anyone who is concerned about his or
her weight.
 bene�cial
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Exercise

approximate     chronic      costly     ambiguous   detrimental 
    even           �exible     graceful      plain          marked 
obligatory       reluctant    scarce    widespread

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

เลือกคําคุณศัพท์ที�มีความหมายตรงข้ามกับคําที�ให้ไว้

1. The instructions on how to assemble the IKEA cupboard are . 

______________ 

2. According to his co-workers, Mr. Rash was a very  boss to work with. 

______________ 

3. I have never seen a designer’s costume which is so . 

______________ 

4. The changes in the working rules of our of�ce were  to us as a whole. 

______________ 

5. The board of directors needs  �gures before they sign the deal. 

______________ 

clear

awkward

sophisticated

bene�cial

exact
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6. After the mother opened the door, she found that her  son was playing
with soap. 

______________ 

7. The ledge seems to be tilted. I think it would not be safe to put anything on it. 

______________ 

8. Despite the economic crisis, the neighbor seems to be living a  life. 

______________ 

9. College students can enjoy choosing their preferred  subjects. 

______________ 

10. The elderly in the community suffered from some serious  health
conditions.  

______________

guilty

plentiful

elective

temporary
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 Answer

1. ambiguous 
2. graceful 
3. plain 
4. detrimental 
5. approximate 
6. innocent 
7. even 
8. scarce 
9. obligatory 
10. chronic

 เฉลย: Pre-test

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

1. initiate 
2. ful�l 
3. prefer 
4. round



Ebook Author
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ก่อนที�เราจะไปดูกริยาวลีและสํานวนต่างๆในบทเรียนนี�เราลองมาทําแบบฝ�กหัดเพื�อทดสอบความเข้าใจของ
สองประเด็นนี�กันก่อนดีกว่าค่ะ ก่อนที�ครูจิ�บจะอธิบายเรื�อง Phrasal verbs และสํานวนอย่างละเอียด

 Pre-test

ขีดเส้นใต้กริยาวลีหรือ Phrasal verb ในประโยค

1. It’s time to get on the train for Madrid now. 
2. She will think up something soon. 
3. The company is working out the solution to its huge loss this year. 
4. Because of COVID-19, we had to put off our trip until we got the vaccine.

 เป�นกริยาวลีที�บ่งบอกถึงการกระทํา ซึ�งใช้ในภาษาอังกฤษที�เราใช้กันในชีวิตประจํา
วันและ ภาษาที�ไม่เป�นทางการ
     Phrasal Verb

     โครงสร้างของ Phrasal verb จะประกอบด้วยคํากริยา และคําบุพบท หรือคําวิเศษณ์ซึ�งโดยทั�วไป
แล้วความหมายของ Phrasal verb อาจจะแตกต่างไปจากคํากริยาตั�งต้นเล็กน้อย หรือในบางครั�งอาจจะ
แตกต่างไปเลย

ดังนั�น เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า Phrasal verb ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง
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 ความหมาย Phrasal Verbs 

1. มีความหมายตามตัวอักษร

     ซึ�งคํากริยาวลีในกลุ่มนี�จะมีความหมายตามตัวอักษรซึ�งเข้าใจได้ง่าย โดยที�คําบุพบทจะบอกทิศทางของ
การกระทํา 

2. ความหมายเป�นแบบสํานวน

     Phrasal verb ยังสามารถมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมย หรือสํานวน ซึ�งหมายความว่า Phrasal
verb มีความหมายที�แตกต่างกันอย่างสิ�นเชิง จากคํากริยาที�เราคุ้นเคยกันซึ�งอาจจะทําให้เข้าใจยาก หากเรา
ไม่รู้ความหมายของมันค่ะ 

 การใช้ Phrasal Verbs 

     เนื�องจากกริยาวลีจะมีคํากริยา และคําบุพบท หรือคําวิเศษณ์ ที�ใช้ร่วมกัน บางครั�งเราจําเป�นจะต้องใช้
กรรมตามคํากริยาที�เราเขียนไปก่อนหน้านั�น จึงมีกฎเรื�องของตําแหน่งการวางกรรมไว้คู่กับ 
Phrasal verb ดังนี� 

 When it rained, my young son  the door to see the wet ground.
 the town, she found that it was very lovely and charming.

 looked outside
 Walking across

 People will  crude oil if we do not cut down our usage. 
 Immigrants who are  are unhappy about the poor treatment 

    by the natives.

 run out of
 looked down on
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 Children who  with technology will be able to use it without relying on 
   a manual. 
 If you have some symptoms, do not  at school to prevent the spread   

   of the disease.  
 When the car , I have to call the service for a haul. 
 I was lucky to be  with positivity, which always helps me look on     

   the bright side.

 grow up

 show up

 breaks down
 brought up

      เนื�องจากเป�นกริยาใน Phrasal verb ไม่ต้องการกรรมอยู่แล้ว ดังนั�น เมื�อเราใช้คําบุพบทตามหลัง
จึงไม่ต้องใช้กรรมตามหลังด้วย 

1.  Phrasal verb ที�เราสามารถวางกรรมไว้ก่อนหรือหลังคําบุพบทได้

 It is hard to  children nowadays due to technological distractions. 
 Don’t forget to  the topic  during the meeting tomorrow. 
 The airline   my �ight back to Italy due to the outbreak. 
 The manager  the meeting  abruptly without giving any notice.

 bring up
 bring up
 called off
 called off

2.  กรรมจะต้องอยู่หลังคํากริยาและคําคุณศัพท์

3.  Phrasal verb ที�ม ี3 คํา ซึ�งบางคําต้องมีสามส่วน

4.  Phrasal verb ที�ไม่ต้องการกรรม

 My professor quickly  my report and provided positive feedback. 
 If you adopt pets, you have to  them. 
 After I  the situation, I realized that I was just paranoid.

 went through
 look after
 looked into

 Some students  Mark Zuckerberg because of his success. 
 Mr. Lennon  a new song that captured the heart of his fan. 
 Nowadays people  their unused possessions and donate them to

charities.

 look up to
 came up with
 get rid of
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 They  house to check whether I was ok.
 I wished I had looked the information up before I answered your question. 
 dropped by my

 The computer was  after the temporary blackout. 
 The lecture classes were  after the quarantine period was over.

 shut down
 made up

หลังจากที�ได้ดูกฎการใช้ Phrasal verb กันไปแล้ว เราลองมาดูความหมายของ Phrasal verb ใน
ตารางการค่ะ 

2. กริยาวลีสามารถใช้ใน passive voice ได้

1. เราจะต้องผัน Tense ของ Phrasal verb ตามกาลเวลาในประโยคเช่น Past Simple Tense หรือ
Present Perfect Tense แต่เฉพาะส่วนของคํากริยาเท่านั�น โดยที�คําบุพบทจะต้องใช้เหมือนเดิม 

ข้อสังเกต เกี�ยวกับ Phrasal Verbs
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ตาราง Phrasal Verbs
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Idiom หรือสํานวน 

 = มันทําให้ฉันโกรธมาก5. It makes my blood boil

     ในภาษาอังกฤษก็มีสํานวนเช่นเดียวกันค่ะ ซึ�งสํานวนเหล่านี�เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวัน เพื�อการ
สื�อสารได้ หรือบางครั�งเราสามารถนําไปใช้ในพาร์ทข้อสอบพูดของข้อสอบ IELTS หรือ TOEFL เพื�อเพิ�ม
คะแนนได้ค่ะ

 = ทําเกินกว่าที�กําหนด2. Go the extra mile

 = ทําทุกวิถีทางเพื�อให้ได้มา3. At all costs

 = มีความสุขมากที�สุด4. To be over the moon

 The way the waiter was treated by that customer . made my blood boil

 = มันทําให้ฉันรําคาญมาก6. It drives me crazy

 Students who skip class . drive me crazy

 = ยิ�งฝ�กยิ�งเก่ง7. Practice makes perfect

 The young successful pianist believes that . practice makes perfect

 เราลองมาดูสํานวนที�สามารถนําไปใช้ได้ข้อสอบนะคะ 

 = นานๆ ทีไม่บ่อยครั�ง1. Once in a blue moon

 We dine out . once in a blue moon

 Most parents will do anything  to send their kids to a good       
  school.
 at all costs

 Rihanna  mile for her previous job that she got home late
every night.
 went the extra

 Jim  when he received an award for the best writer of   
   the year.
 was over the moon
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 You should never lie in the workplace because . honesty is the best policy

 If you , you will know that my childhood was rough. put yourself in my shoes

 All factory workers are working  to produce the new       
   laptops.
 against the clock

 Talking about Daily Routines with Phrasal Verbs

     https://www.youtube.com/watch?v=NxyITVv_qbE

 English Phrasal Verbs for Everyday Life

     https://www.youtube.com/watch?v=G2NwmcNKaHk

 = ทํางานแข่งกับเวลา9. Against the clock

 = ความซื�อสัตย์เป�นนโยบายที�ดีที�สุด8. Honesty is the best policy

 = จินตนาการตัวเองว่าเป�นคนอื�นเพื�อให้เข้าใจความรู้สึก
ของผู้นั�น
10 Put yourself in somebody’s shoes

บทสรุปท้ายบท 

ในบทเรียนนี�ครูจิ�บรวมเรื�องของ Phrasal verb และสํานวนเข้าไว้ด้วยกันเพื�อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
เนื�องจากเราต้องท่องจําความหมายของคําต่างๆค่ะ นอกจากนี�เรายังได้: 

1. ดูความหมายของ Phrasal verb ว่ามีทั�งแบบแปลตรงตัวและแบบโวหาร ซึ�งเราต้องนําไปใช้ให้ถูกต้อง
2. เรียนรู้กฎการวางกรรมไว้ในประโยคที�มีPhrasal verb และ Phrasal verb ก็ไม่ต้องการกรรม 
3. ดูความหมายเฉพาะของ Phrasal verb และจําให้ได้เนื�องจากความหมายต่างกัน 
4. หากเราใช้สํานวนในการพูดได้ดีจะทําให้การพูดของเราสละสลวยขึ�นค่ะ

ถ้าหากต้องการศึกษาการใช้Phrasal Verb เพิ�มเติมในชีวิตประจําวัน สามารถเข้าไปดูเพิ�มเติมได้ที�
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try on           switch on           believe in           turn down 
take off          got on               look for               �ll in 
put out          throw away

1. When Rosa Park _________________ the bus, she couldn’t sit in the front. 

2. After graduation, we have to _________________ a job. 

3. Don’t forget to _________________ the light when you come in so it will not be   
   too dark. 

4. These applications are ready for you to _________________ the blanks. 

5. She wants to save some cash for her shopping habit. Why doesn’t she               
    _________________ these used clothes on sale?  

6. If you do not _________________ your shoes when you are at a house in Japan, 
      you will be considered rude. 

7. These socks you always wear are really old. You can _________ them ________ .  

8. I’m trying to concentrate on my book. Can you _________________ the T.V a bit? 

9. The passerby _________________ the �re in the camping area. 

10. Do you _________________ that humans can acquire supernatural power?

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

เลือก Phrasal verb ที�เหมาะกับประโยคและเติมลงในช่องว่าง

Exercise
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 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

1. got on 
2. look for 
3. switch on 
4. �ll in 
5. try on 
6. take off 
7. throw away 
8. turn down 
9. put out 
10. believe in

1. It’s time to get on the train for Madrid now. 
2. She will think up something soon. 
3. The company is working out the solution to its huge loss this year. 
4. Because of COVID-19, we had to put off our trip until we got the vaccine.

 Answer

 เฉลย: Pre-test
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     ในการใช้ภาษาอังกฤษเราต้องใช้คําเชื�อมประโยค เพื�อทําให้ประโยคของเราสอดคล้อง และเข้าใจได้ง่าย
มากขึ�นทั�งในการพูด อ่าน เขียน และฟ�ง ดังนั�น ก่อนที�เราจะไปดูคําเชื�อมต่างๆ ในประโยคในภาษาอังกฤษ
กันเรา ลองมาทําแบบฝ�กหัดกันดีกว่าค่ะ

 Pre-test

     ขีดเส้นใต้คําเชื�อมในประโยค

     อย่างที�ครูจิ�บได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องมีการใช้คําเชื�อมประโยคให้เหมาะ
สมกับความหมาย เพื�อความเข้าใจที�ง่ายขึ�น คือ มีเนื�อหาอย่างชัดเจนเรียงตามลําดับอย่างถูกต้อง 
และมีเนื�อความทีสอดคล้องซึ�งกันและกัน หรือพูดอีกอยางหนึ�งก็คือ ไม่ออกนอกประเด็น

1. Because of an economic crisis, it would be necessary for the company to reduce 
   any additional expenses. As a result , no-one was getting a pay rise. 

2. There are some slight variations in satisfaction levels from our customers.         
    Therefore, the report showed an impressive performance in the last quarter. 

3. Even though it has been shown that studying abroad is rather affordable, the   
      unexpected expenditure should not be completely discounted. 

4. Essays must be handed in by the deadline. Otherwise, they will not be marked.
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 คือ คําเชื�อมประโยค เป�นสิ�งจําเป�นในTransition Words  ประโยคในภาษาอังกฤษ

     ในภาษาไทยมีคําเชื�อม เช่น ที�จริงแล้ว นอกจากนี� ในทางกลับกัน ซึ�งในภาษาอังกฤษมีคําเชื�อมเหล่านี�
เช่นเดียวกันค่ะ คําเชื�อมมีหลายตัวมากๆ และมีชื�อเรียกที�แตกต่างกันออกไป ดังนั�น เราลองมาดูประเภท
ต่างๆ ของคําเชื�อมกันก่อนดีกว่าค่ะ 

 Adverb+ as+ subject + verb, ประโยคหลัก  

 เราลองมาดูประโยคตัวอย่างที�ใช้ส่วนขยายที�เป�นวลีกันค่ะ 

 Sadly as she was, she attended her ex-boyfriend’s wedding.

หน้าที�ของ Transition Words ในประโยค 

    ใช้เพื�อบอกว่าเนื�อความใน 2 ประโยคนั�น มีความสัมพันธ์เชื�อมโยงกันอย่างไร เพื�อให้การเขียนของเรามี
ความสอดคล้องกันหรือที�เราเรียกว่า cohesion

ลองไปดูกลุ่มของคําเชื�อมแต่ละประเภทตามความหมายกันค่ะ 

 conjunction คําเชื�อม 
 adverb คําวิเศษณ์ที�สามารถบอกความเปลี�ยนแปลงของเนื�อความในประโยคได้ 
 adverbial ส่วนขยายที�เป�นวลี ซึ�งทําหน้าที�เชื�อมประโยค ซึ�งมีโครงสร้างเช่น
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 การบอกความแตกต่าง  

 การบอกใจความที�เหมือนกัน  

 การบอกลําดับ  
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 การบอกผลลัพธ ์ 

 การยกตัวอย่าง 
ทุกคําในกลุ่มนี�แปลว่า เช่น
 

 การบอกเพื�อเน้นความหมายของประโยค  
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 ข้อสังเกต

ยังมีคําเชื�อมอีกมากมายที�สามารถนําไปใช้ในภาษาพูด และภาษาเขียนอย่างเป�นทางการได้เพื�อที�การเขียน
ของเราจะได้หลากหลาย ดังนั�น เราจึงควรหลีกเลี�ยงการใช้คําเชื�อมซํา

 Although she was stubborn, Rosa agreed to volunteer at the community         
   service center. 
 Because �lm directors support the decision, the award ceremony was             

   postponed to next year.





 Eventually, he admitted that he was the cause of the problem. 
 Honestly, this journey was the most dif�cult one I have experienced.




 3. ถ้าคําเชื�อมต้องตามด้วยประโยคที�สมบูรณ์ซึ�งสวนนี�จะเรียกว่าส่วนขยาย เช่นคําว่า even though, 
       although, because, while, whereas เราจะต้องใส่เครื�องหมายคอมม่าก่อนที�จะตามด้วย     
       ประโยค หลัก เช่น



 2. ในกรณีที�คําเชื�อมประโยคเป�นคําวิเศษณ์ขึ�นต้นประโยคเราจะใช้เครื�องหมายคอมม่าตามหลัง เช่น

 Although she had missed her �nal exam, her grade was acceptable. 
 While she was talking on the phone, a package arrived at her front door.




 1. การใช้Tense ในประโยคสองประโยคที�เราเชื�อมเข้าไว้ด้วยกัน เราควรจะใช้Tense ตามลําดับ
เหตุการณ์เช่น 
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 Linking words (contrast)

     https://www.youtube.com/watch?v=MGyi1Ezh33M

หากต้องการดูหลักการใช้คําเชื�อมเพิ�มเติม ครูจิ�บแนะนําให้ลองไปดูที�สื�อประกอบการเรียนด้านล่างนี�ค่ะ

 What are cohesive devices? | Oxford Owl 

     https://www.youtube.com/watch?v=CQBcWXO_oVQ

1. เราต้องเลือกใช้คําเชื�อมให้เหมาะกับเนื�อความของ 2 ประโยคที�เรานํามาเชื�อมโยงกัน 
2. เราต้องใส่เครื�องหมายคอมม่าในจุดที�จําเป�นตามกฎการใช้ 
3. หากเราเขียนเรียงความเพื�อสอบเช่นในข้อสอบ IELTS หรือ TOEFL เราไม่ควรเลือกใช้คําเชื�อมซํา

บทสรุปท้ายบท 
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Exercise

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

เลือกคําเชื�อมที�เหมาะสมกับประโยค แล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. Tommy’s condition was very severe. He went out for a walk. 

__________________________________________________________________________ 

2. It was a dif�cult assignment that the teacher gave. She solved it easily. 

__________________________________________________________________________ 

3. All employees can �nish all the tasks on time. They still have to work overtime     
   on a special occasion. 

__________________________________________________________________________ 

4. Jane has to �nish her homework before 6 p.m.. She can go out with her friends   
   afterward. 

__________________________________________________________________________ 

5. They forgot to call me to let me know that they could not come. I found out       
    from the email. 

__________________________________________________________________________ 
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6. My parents forgot to look at the time. They missed the last bus. 

__________________________________________________________________________ 

7. My essay received a good grade. I made only a few tiny mistakes on my paper.

__________________________________________________________________________ 

8. The nurses’ working hours would be increased by 25%. Fewer trainee nurses are 
      expected to join the profession. 

__________________________________________________________________________ 

9. Sales of DVDs have experienced a drastic fall over the past 12 months.             
    Those of vinyl records have seen an increase. 

__________________________________________________________________________ 

10. Education in Brazil will improve slowly. The educational problems in Japan         
      have shown more optimistic solutions.

__________________________________________________________________________
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 Answer

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

 เฉลย: Pre-test

1.  an economic crisis, it would be necessary for the company to reduce 
   any additional expenses.  no-one was getting a pay rise. 

2. There are some slight variations in satisfaction levels from our customers.         
     the report showed an impressive performance in the last quarter. 

3.  it has been shown that studying abroad is rather affordable,         
    the unexpected expenditure should not be completely discounted. 

4. Essays must be handed in by the deadline.  they will not be marked.

Because of
As a result,

Therefore,

Even though

Otherwise,

1. Tommy’s condition was very severe. , he went out for a walk. 

2. It was a dif�cult assignment that the teacher gave,  she solved it easily. 

3.  all employees can �nish all the tasks on time, they still     
    have to work overtime on a special occasion. 

4. Jane has to �nish her homework before 6 p.m.,  she can go out with               
    her friends afterward. 

5. They forgot to call me to let me know that they could not come. , I       
    found out from the email.  

However

but/yet

Even though/Although

so

However
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6. My parents forgot to look at the time. , they missed   
    the last bus. 

7. My essay received a good grade  I made only a few tiny mistakes         
    on my paper. 

8. The nurses’ working hours would be increased by 25%. ,   
    fewer trainee nurses are expected to join the profession. 

9. Sales of DVDs have experienced a drastic fall over the past 12 months. 
, those of vinyl records have seen     

      an increase. 

10. Education in Brazil will improve slowly,  the educational problems in Japan   
     have shown more optimistic solutions.

As a result/ Consequently

because

Therefore/ Thus/ Hence

On the   
    other hand/ In contrast/ On the contrary

but





คําพูดรายงาน
Reported Speech 

91
pglearn.comk

     การใช้ Reported Speech หรือที�เรียกว่า Indirect Speech จําเป�นก็ต่อเมื�อเราต้องการอธิบาย
สิ�งที�เป�นคําพูดของคนอื�น แล้วเราต้องการนํามาพูดอีกครั�งหนึ�ง ก่อนที�เราจะไปดูรายละเอียดของ
Reported Speech เราลองมาทําแบบฝ�กหัดทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะ ว่าพวกเรารู้จัก Reported
Speech กันมากน้อยแค่ไหน

Pre-test 

ขีดเครื�องหมายถูกหากประโยคนั�นเป�นประโยค Reported Speech

________ 1. Michael said that he had bought the new game. 
________ 2. Kelly said, “Diana is my niece." 
________ 3. We said, “We are certainly coming to the party." 
________ 4. Jack said he had found it underneath the bed.

     คือ คําพูดรายงาน การใช้ Reported Speech หรือที�เรียกว่า Indirect
Speech จําเป�นก็ต่อเมื�อ เราต้องการอธิบายสิ�งที�เป�นคําพูดของคนอื�น แล้วเราต้องการนํามาพูดอีกครั�ง
หนึ�ง

 Reported Speech
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 He says, “  dad mows the lawn.” 
     เป�น  
 She said, “ ’ll come later.” 

     เป�น 
 They advised, “Why don’t  take the shortcut?” 

     เป�น 

 My
 He says that his dad mows the lawn.

 I
 She said that she would come later. 

 you
 They advised me why I did not take the shortcut.

1. คําสรรพนาม 
2. Tense 
3. สถานที�และเวลา

คําสรรพนาม  

     ทุกครั�งที�เราทําประโยค Reported Speech เราจะต้องเปลี�ยนคําสรรพนามที�เป�นประโยคตั�งต้น 
เพื�อสื�อถึงผู้พูดค่ะ

     ซึ�งทั�ง 3 ส่วนนี�จะต้องเปลี�ยนไปจากประโยคต้นฉบับเพื�อให้ทราบว่าประโยคที�เรากําลังสื�อถึงเป�นเพียง 
Reported Speech 

เมื�อเราทําประโยคของเราเป�น Reported Speech แล้ว เราจะไม่ต้องใส่เครื�องหมายคําพูด หรือ
เครื�องหมาย คําถาม เนื�องจากเราได้สามารถเปลี�ยนประโยคต้นฉบับมาเป�นประโยค Reported Speech
แล้วค่ะ 

เราลองมาดูวิธีการเปลี�ยนทั�ง 3 ส่วนใน  Reported Speech ที�เป�นประโยคบอกเล่ากันค่ะ 

     การทําประโยคตั�งต้นหรือที�เราเรียกว่า Direct Speech ให้เป�น Reported Speech เราจะต้องดู
ทั�งหมด 3 กรณีค่ะ คือ 

วิธีการทํา Reported Speech
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 Tense  

     การใช้ Tense ใน Reported Speech จะต้องถูกเปลี�ยนให้เป�นอดีตมากขึ�นในกรณีที�ประโยคนั�น
เริ�มต้นด้วย Past Simple Tense 

มาดูวิธีการเปลี�ยนประโยคบอกเล่าของ Tense ใน Reported Speech กันค่ะ 
ครูจิ�บเลือกมาเฉพาะ Tense ที�เราใช้กันบ่อยๆ นะคะ
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             คําที�ใช้บอกสถานที�และเวลาในประโยคต้นฉบับจะต้องถูกเปลี�ยนให้เป�นอดีตมากขึ�นเพื�อทําให้ผู้
ฟ�งหรือผู้อ่านเข้าใจได้ว่าประโยคนี�เป�น Reported Speech 
                         เราลองดูวิธีการเปลี�ยนคําต่างๆในตารางด้านล่างเลยนะคะ

 สถานที�และเวลา  
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     เนื�องจากต้นฉบับที�เป�นประโยคคําถาม จะต้องถูกเปลี�ยนให้เป�นประโยคบอกเล่าค่ะ หรือที�เราเรียกว่า
indirect question แต่เราไม่จําเป�นจะต้องจําชื�อนี�ก็ได้ค่ะ 

การเปลี�ยนประโยคคําถาม

     หลังจากที�เราได้ดูประโยคบอกเล่าที�เป�น Reported Speech กันไปแล้ว เรามาดูส่วนที�ยากขึ�นกว่า
ประโยคบอกเล่ากันค่ะ ซึ�งก็คือประโยคคําถาม

     แต่ประโยคคําถามที�ต้องการคําตอบว่า Yes หรือ No ที�ขึ�นต้นประโยคคําถามด้วย do/does/ 
verb to be หรือกริยา has หรือ have เราจะต้องเปลี�ยนส่วนนี�เป�น  if/whether ค่ะ 

 เราลองมาดูประโยคตัวอย่างให้เข้าใจกันมากขึ�นดีกว่าค่ะ 

 They asked, “  don’t you speak English?” 
       เป�น 
 His parents questioned, “  do you like to eat?” 

       
 She inquired, “  sick?” 

       เป�น 
 He asked, “  you know Sam?”  

       เป�น 

 Why
 They asked me why I did not speak English.  

 What
 เป�น His parents questioned him what he liked to eat. 

 Are you
 She inquired me whether I was sick. 

 Do
 He asked me whether I knew Sam.

     นอกจากนี�คําถามที�เรามักจะใช้ในประโยค wh-question เช่น who, what, where, when, why,
how จะยังคงถูกนําไปใช้ใน Reported Speech ด้วยนะคะ

     ในกรณีที�เราต้องการเปลี�ยนประโยคต้นฉบับที�เป�นประโยคคําสั�งให้เป�น Reported Speech 
สามารถทําได้ง่ายๆ เลยค่ะโดยการใช้โครงสร้าง to/ not to + verb in�nitive 
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 คํากริยาที�ใช้ใน Reported Speech

ในการเขียน Reported Speech เราสามารถใช้คํากริยาต่างๆ เหล่านี�เพื�อเป�นการบอกถึงประโยคต้นฉบับได้

add advise

comment inform

explain point out

offer agree

admit insist

complain agree

ask promise

demand announce

note continue

reply interrupt

state protest

suggest answer
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    นอกจากนี�กริยาช่วยของเราหรือที�เราเรียกว่า Modal verb ก็ต้องถูกเปลี�ยนให้เป�นอดีตมากขึ�นด้วยค่ะ
ตามในตารางเลยค่ะ 

ซึ�งเราจะเปลี�ยนแค่คําว่า I เป�น he และคําว่า here เป�น there เท่านั�นค่ะ

แต่ถ้าประโยคนั�นเริ�มต้นด้วย Present Simple Tense เราไม่ต้องเปลี�ยนประโยคให้เป�นอดีตมากขึ�นค่ะ  
           เช่น

, “I decided to stay here for a while.” 
เป�น  he decided to stay there for a while.
He says

 He says
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1. เราต้องเปลี�ยน Tense ของประโยคตั�งต้นให้เป�นอดีตมากขึ�น 
2. เราต้องเปลี�ยนคําบอกเวลาและสถานที�เพื�อให้สื�อว่าเป�นประโยค Reported Speech 
3. เราต้องใช้เครื�องหมายให้ถูกต้อง ซึ�งใน Reported Speech เราจะใช้เพียงเครื�องหมาย full stop (.)

หากเราต้องการดูหลักการใช้Reported Speech เพิ�มเติม ครูจิ�บแนะนําให้ลองไปดูท่ีสื�อประกอบการเรียนด้าน
ล่างนี�ค่ะ

 Reported Speech

     https://www.youtube.com/watch?v=rcxytsa8CbI

 Reported speech. Introductory verbs, Say and tell.

     https://www.youtube.com/watch?v=Di33wMrFcrY

     เราสามารถละคําว่า that ใน Reported Speech ได้
เช่น Kate said that she loved street arts. 
หรือ Kate said she loved street arts.

ข้อสังเกต

การเปลี�ยนประโยคคําสั�ง 

 ตัวอย่างเช่น 

 “Come quickly, Adam!” 
       เป�น He told Adam to come quickly. 
 “Don’t enter this area, Noah”  

       เป�น He warned Noah not to enter that area. 
 “Finish your homework now, Sarah,” said Mom.  

       เป�น Mom told Sarah to �nish her homework then.













 บทสรุปท้ายบท  
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Exercise

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

1. “I have some bad news to tell you”, I suggested. 

____________________________________________________________________________ 

2. “My wife is leaving for Rome tomorrow”, he said. 

____________________________________________________________________________ 

3. “I went to Laos last month but I didn’t have time to visit you”, said Rob. 

____________________________________________________________________________ 

4. “I’ll call you back as soon as I can”, she promised.  

____________________________________________________________________________ 

5. “We usually provided documents for the course but we changed the rule”, they 
     admitted. 

____________________________________________________________________________ 

เปลี�ยนประโยคปกติให้เป�น Report Speech ให้ถูกต้อง
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6. “I have a meeting to attend tomorrow”, he explained. 

____________________________________________________________________________ 

7. “I loved the afternoon tea we had yesterday”, he said. 

____________________________________________________________________________ 

8. “Did you forget to bring your member card?”, asked Rita. 

____________________________________________________________________________ 
9. “What did you do after school?”, asked my mother. 

____________________________________________________________________________ 

10. He demanded, “Get lost because I am studying!” 

____________________________________________________________________________
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 Answer

 เฉลย: Pre-test

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท 

___✓___ 1. Michael said that he had bought the new game. 
_______ 2. Kelly said, “Diana is my niece." 
_______ 3. We said, “We are certainly coming to the party." 
___✓___ 4. Jack said he had found it underneath the bed.

1. I suggested I had some bad news to tell her. 

2. He said that his wife was leaving for Rome the following day. 

3. Rob said he had gone to Laos the month before but he had not had time to visit 
   me.  

4. She promised she would call me back as soon as she could. 

5. They admitted they had usually provided documents for the course but they     
    had changed the rule.  

6. He explained he had a meeting to attend the following day. 

7. He said he had loved the afternoon tea we had had the day before. 

8. Rita asked me whether I had forgotten to bring my member card. 

9. My mother asked me what I had done after school. 

10. He demanded that I get lost because he was studying.
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   คือ ประโยคเงื�อนไข เป�นบทเรียนเดียวกับเรื�อง If Clause ในการใช้
ภาษาอังกฤษ เวลาที�เราพูดประโยคสมมติ ด้วยคําว่า “ถ้า” เราจะต้องทําตามกฎซึ�งแตกต่างไปจากภาษาไทย
เนื�องจากภาษาไทยเราไม่ต้องมีกฎเรื�องของการเปลี�ยนคํากริยาในโครงสร้างประโยค ดังนั�น ในประโยคเงื�อนไข
ภาษาอังกฤษนี� เราจะต้องมาดูว่ามีกฎอะไรกันบ้าง

     Conditional Sentence

 Pre-test

เขียนเลข 0 ,1, 2 หรือ 3 เพื�อแทนโครงสร้างของประโยค Conditional Sentence

________ 1. If she needed your money, she would tell you directly. 
________ 2. Where will we stay if we go to Pattaya? 
________ 3. Suppose you went to Paris in summer, would you visit me? 
________ 4. If the teacher was not sick, we would have the test as planned.

       ในภาษาอังกฤษครูจิ�บต้องบอกเลยว่า มีโครงสร้างของประโยค Conditional sentence 
หลายแบบมากๆ ซึ�งพวกเราอาจจะต้องใช้วิธีการฝ�กใช้บ่อยๆ เพื�อทําให้เราจําได้ว่า โครงสร้างแต่ละประเภท
เป�นอย่างไรบ้าง และใช้ในโอกาสไหน เราลองมาดูประเภทต่างๆของ Conditional sentence กันดีกว่าค่ะ 
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 ประโยคเงื�อนไข แบบ 0

-------------------------

หรือ ที�เราเรียกว่า Zero conditional sentence

ประเภทของประโยคเงื�อนไข

                             
   

If + present simple, present simple
                                         (If+ V.1, V.1)            

     ซึ�งเราต้องเข้าใจโครงสร้าง Present simple tense ก่อนถึงจะใช้ประโยคเงื�อนไขแบบนี�
ได้ถูกต้องค่ะ หมายความว่าหากประธานในประโยคเป�นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ 

เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ  

 If the quality of air  dramatically, it  those who have asthma. 
 When you  ants scuttering around, the rain  about to fall. 
 If managers  to improve our performance, they  to start 

    an incentive scheme.

 drops affects
 see  is
 want need

 โครงสร้างคือ 

เราจะใช้ประโยคเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เราพูดถึงสิ�งที�เป�นความจริงเสมอ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป�นต้น
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หรือ First conditional sentence

-------------------------

 ประโยคเงื�อนไข แบบที� 1

 โครงสร้างคือ 

                  If + present simple, will/can/may + verb in�nitive
                       (If+V.1, will/can/may + V.ไม่ผัน/ไม่เปลี�ยนรูป)

 เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ

     เราจะใช้ประโยคเงื�อนไขแบบที� 2 ในกรณีที�เราสมมติสถานการณ์ที�เป�นไปได้ยากมากๆ หรือเป�นไปไม่ได้
เลยหรือการพูดถึงจินตนาการ ความเพ้อฝ�น เป�นต้น 

 โครงสร้างคือ 

                    If + past simple, would/could/might + verb in�nitive
                      (If + V.2, would/could/might + V.ไม่ผัน/ไม่เปลี�ยนรูป)

หรือ Second conditional sentence

 ประโยคเงื�อนไข แบบที� 2

 We  less meat if we  how the meat industry truly         
    causes global warming.  
 The judge  in favor of him if he  the VAR playback. 
 If the government  to students, they  on a march.

 will consume understand

 will rule sees
 listens will not go

     ในกรณีที�เราเห็นว่าสถานการณ์มีความเป�นไปได้ หรือสามารถเกิดขึ�นได้ในอนาคต เช่น เราอาจจะเห็นว่า
ท้องฟ �ากําลังมืดครึ�ม ก่อนที�ฝนจะตกหรือนํ�าในแม่นํ�าแห้งขอด ซึ�งเป�นหลักฐานว่าเหตุการณ์ที�เรา
สมมตินั�น จะเกิดขึ�นได้ เราสามารถใช้ประโยค Conditional Sentences แบบนี�ได้ค่ะ 
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 If I  you, I  from this horrible job. 
 If my grades  all As tomorrow, I  a month off from 

   my part-time work. 
 I  a car to drive to work if there  no traf�c problem in Bangkok.

 were would resign
 were would take

 would buy was

     ปกติแล้วคํากริยาช่อง 2 ของ verb to be จะมีทั�งรูปของ was หรือ were ซึ�งประธานที�เป�น
เอกพจน์รวมไปถึงคําสรรพนาม he she it และ I จะใช้คําว่า was แต่ในการเขียนประโยคเงื�อนไขแบบที� 2
ประธานทุกตัวเราจะใช้กริยาช่อง 2 ของ verb to be เป�น “were” แทนที�จะเป�น “was” เนื�องจาก
ต้องการบอกว่านี�เป�นประโยคสมมติที�ไม่เป�นจริง 

ข้อสังเกต

     เราจะใช้ประโยคเงื�อนไขนี�ในการที�บอกว่า เราเสียดายที�ไม่ได้ทําอะไรในอดีต และถ้าสามารถย้อนเวลา
กลับไปได้ เราจะทําสิ�งนั�น ปกติแล้วเราจะใช้เพื�อแสดงความเสียใจ หรือเสียดายค่ะ 

 โครงสร้างคือ 

                If + had + verb ช่อง 3 (Past perfect), would have + verb ช่อง 3
                                 (If + had + V.3, would have + V.3)

     โครงสร้างของประโยคเงื�อนไขแบบที� 3 อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั�นเราจะต้องฝ�กใช้จนคุ้นชินแล้ว
เราถึงจะทําได้ถูกต้องค่ะ 

หรือ Third conditional sentence  

 ประโยคเงื�อนไข แบบที� 3

 เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ 

-------------------------

        ซึ�งเราจะต้องทําให้แน่ใจว่าเรารู้วิธีการเปลี�ยนกริยาเป�นช่อง 2 ในส่วนขยาย if เนื�องจากการทําคํา
กริยาให้เป�นรูปอดีตสามารถทําได้โดยเติม ed หรือผันตามกฎกริยา 3 ช่องได้ค่ะ 
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ข้อสังเกต

 เมื�อ if-clause อยู่ก่อนประโยคหลักให้ใช้comma หลังจากที�เราเขียนส่วนขยายเสร็จ แต่เราจะไม่ใช้
เครื�องหมายคอมม่าเมื�อ if-clause อยู่หลัง main clause เช่น


 เราลองไปดูประโยคตัวอย่างเพื�อทําให้เข้าใจมากขึ�นค่ะ 

 If he  a professional lawyer earlier, his business 
 

 They abroad for their degree, if there            
     COVID-19. 
 If my father  on the other route, we                

   our destination hours ago.

 had found would have been     
   saved.
 would have gone had not been

 had driven  would have reached

 ส่วนขยายที�ขึ�นต้นด้วย if สามารถอยู่ท้ายประโยคหลักได้ เช่น

 Unless you �nish your homework, you will not get to take any break. 
 Doctors should treat patients equally unless, they cause harm to doctors.





พวกเราจะเห็นว่าการใช้ประโยคสมมติหรือที�เราเรียกกันว่าประโยคเงื�อนไขในบทเรียนนี�มีหลากหลายประเภท
ซึ�งเราจะต้องใช้ให้ถูกต้องกับความต้องการในการนําเสนอสถานการณ์

 คําว่า unless แปลว่า if not เช่น

 Suppose we arrive early at the hotel, we could go for a walk to wait for our     
   guests. 
 Suppose you have any question, please email me for more information.





 คําว่า suppose ก็แปลว่า if ด้วยเช่นเดียวกัน

 José had learned French when he was young he would have moved to Paris. 
 José would have moved to Paris,   he had learned French when he was young.
 If , 

 if

 If the children are not fed soon, they will be very grumpy. 
 They will be very grumpy, if the children are not fed soon.
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 First Conditional - Conditional Sentences: I want to watch Pokemon! (A
lighthearted ESL video story) 


     https://www.youtube.com/watch?v=gTOILG_do-E

 Zero Conditional - Conditional Sentences: Creative & engaging animated ESL
video for teachers to use 


     https://www.youtube.com/watch?v=r7UW7EJuR3o

1. เราต้องใส่เครื�องหมายคอมมาในกรณีที�เราขึ�นต้นประโยคด้วยส่วนขยาย if 
2. เราต้องเปลี�ยนคํากริยาให้ถูกต้องตามกฎ เช่น Present simple tense, Future simple tense,
Past simple tense หรือ Past perfect tense หากไม่แน่ใจเราสามารถกลับไปทบทวนในบทอื�นๆ ที�
เกี�ยวกับ Tense ต่างๆก่อนได้ค่ะ 
3. นอกเหนือจากคําว่า if ยังมีคําว่า suppose ที�แปลว่า if ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกัน

บทสรุปท้ายบท 
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Exercise

 แบบฝ�กหัดท้ายบท

เปลี�ยนคํากริยาที�ให้ประโยคให้ตรงตามกฎ Conditional Sentence ท้ั�ง 4 แบบ

1. If you (open) ………………… this parcel now, your mother (be)…………………… mad at you   
   when she comes home. 

2. If they (fail)…………………… this examination, they (not/ accept) …………………… to MIT. 

3. Meggy (go) ……………………… shopping with her friends if she (have) ………………………         
 extracash. 

4. Sam and Ben (�y) ……………………… to Berlin next month unless they (be) ……………………   
   sick. 

5. If my teacher (be) ………………………..kinder, we (love) …………………………him more. 

6. If the tennis competition (held) ……………….as usual, I (buy) …………………… the ticket. 

7. If the waiter (tell) ………………. me the list for dessert, I (select) …………………… cakes       
 instead of pudding.  

8. If she (be) …………………… younger than this, she (quit) …………………… her job and travel 
   around the world. 

9. A large celebration party (hold) …………………… if we (win) …………………… the match.       
    Unfortunately, we lost. 

10. Unless you (renew) …………………… your passport, you (not/leave) ……………………           
   the country.
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 Answer

 เฉลย: Pre-test

 เฉลย: แบบฝ�กหัดท้ายบท

____2____ 1. If she needed your money, she would tell you directly. 
____1____ 2. Where will we stay if we go to Pattaya? 
____2____ 3. Suppose you went to Paris in summer, would you visit me? 
____3____ 4. If the teacher had not been sick, we would have had the test 
                 as planned.

1. If you (open) ….. ….. this parcel now, your mother (be)….. ….. mad at you   
    when she comes home.  
2. If they (fail) ….. ….. this examination, they (not/ accept) …..

…..to MIT.  
3. Meggy (go) ..… ….. shopping with her friends if she (have) ..… …..               
    extra cash. 
4. Sam and Ben (�y) ….. ….. to Berlin next month unless they (be) ….. ….. sick. 
5. If my teacher (be) ….. ….. kinder, we (love) ….. ….. him more. 
6. If the tennis competition (held) ….. ..… as usual, I (buy) ….. …..             
    the ticket. 
7. If the waiter (tell) ….. ….. me the list for dessert, I (select) …..

….. cakes instead of pudding. 
8. If she (be) ….. ….. younger than this, she (quit) ….. ….. her job and       
    travel around the world. 
9. A large celebration party (hold) ….. ….. if we (win)               
    ….. ….. the match. Unfortunately, we lost. 
10. Unless you (renew) ….. ….. your passport, you (not/leave) …..

….. the country.

open will be

fail will not be               
    accepted

will go has

will �y are
was would love

is held will buy

had told would have     
    selected

were would quit

would have been held
had won

renew can/will not     
      leave
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 จบปริญญาตรี คณะอักษรศาตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับที� 2 
จบปริญญาโท จาก University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ 
     สาขาการศึกษาและเทคโนโลยี เกียรตินิยมอันดับที� 2 

 ได้รับใบวุฒิบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษรับรอง Teaching English to Speakers of             
   Other Languages (TESOL) จากเมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ได้เรียนการสอนออนไลน ์อย่างมีประสิทธิภาพ จาก University of Oxford 

     ครูจิ�บ ภัณฑิรา เป�นผู้ที�ครํ�าหวอดในวงการการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นใช้ได้จริงมามากกว่า 10 ป� มี
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