
Tenses 
Tense  ในภาษาอังกฤษนี้จะแบ่งออกเป็น 3 tense ใหญ่ๆ คือ 
               1.     Present tense         ปัจจุบัน 
               2.     Past tense              อดีตกาล 
               3.     Future tense           อนาคตกาล 
ในแต่ละ  tense ยังแยกย่อยได้ tense ละ 4  คือ 
               1.     Simple tense     ธรรมดา (ง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อน) 
               2.     Continuous tense     ก าลังกระท าอยู่ (ก าลังเกิดอยู่) 
               3.     Perfect tense      สมบูรณ์ (ท าเรียบร้อยแล้ว) 
               4.     Perfect continuous tense  สมบูรณ์ก าลังกระท า (ท าเรียบร้อยแล้วและก าลังด าเนิน
ด้วย) 

 
โครงสร้าง tense และ หลักการใช้แต่ละ tense มีดังนี ้

Present  Tense 
           [1.1]   S + Verb 1 + ……      (บอกความจริงที่เกิดข้ึนง่ายๆ ตรงๆไม่ซับซ้อน) 
           [1.2]   S + is, am, are + Verb 1 ing +.…    (บอกว่าเดี๋ยวนี้ก าลังเกิดอะไรอยู่) 
           [1.3]   S + has, have + Verb 3 + ….      (บอกว่าได้ท ามาแล้วจนถึงปัจจุบัน) 
           [1.4]   S + has, have + been + Verb1 ing + …. (บอกว่าได้ท ามาแล้วและก าลังท าต่อไปอีก) 

  [1.1]   Present simple tense    เช่น    He walks.    
1.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความจริงของธรรมชาติ และค าสุภาษิต ค าพังเพย     
2.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริงในขณะที่พูด (ก่อนหรือหลังจะไม่จริงก็ตาม) 
3.    ใช้กับกริยาที่ท านานไม่ได้  เช่น รัก, เข้าใจ, รู้  เป็นต้น 
4.    ใช้กับการกระท าที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ (จะมีค าวิเศษณ์บอกอนาคตร่วมด้วย) 
5.    ใช้ในการเล่าสรุปเรื่องต่างๆในอดีต เช่น นิยาย นิทาน 
6.    ใช้ในประโยคเงื่อนไขในอนาคตที่ต้นประโยคจะขึ้นต้นด้วยค าว่า If, unless, as soon as, till, whenever, 
      while  เป็นต้น  
7.   ใช้กับเรื่องที่กระท าอย่างสม่ าเสมอ และมีค าวิเศษณ์บอกเวลาที่สม่ าเสมอร่วมอยู่ด้วย เช่น always, often,  
       every day  เป็นต้น 
8.   ใช้ในประโยคที่คล้อยตามที่เป็น [1.1]  ประโยคตามต้องใช้ [1.1]  ด้วยเสมอ 
  [1.2]   Present continuous tense   เช่น   He is walking.   
1.    ใช้ในเหตุการณ์ที่ก าลังกระท าอยู่ในขณะที่พูด (ใช้ now ร่วมด้วยก็ได้ โดยใส่ไว้ต้นประโยค, หลังกริยา หรือ     
        ท้ายประโยค ก็ได้) 
2.    ใช้ในเหตุการณ์ที่ก าลังกระท าอยู่ในระยะเวลาอันยาวนาน  เช่น  ในวันนี้ ,ในปีนี้  
3.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีผู้พูดมั่นใจว่าจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น เร็วๆนี้, พรุ่งนี้ 
*หมายเหตุ   กริยาที่ท านานไม่ได้  เช่น  รัก ,เข้าใจ, รู้, ชอบ  จะน ามาแต่งใน  Tense  นี้ไม่ได้ 
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 [1.3]   Present perfect tense  เช่น   He has walked.   
1.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นแล้วในอดีต และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  และจะมีค าว่า since  (ตั้งแต่) และ 
       for (เป็นเวลา) มาใช้ร่วมด้วย                                   
2.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีได้เคยท ามาแล้วในอดีต (จะกี่ครั้งก็ได้ หรือจะท าอีกในปัจจุบัน หรือจะท าในอนาคต ก็ได้) 
       และจะมีค าว่า ever, never  มาใช้ร่วมด้วย                
3.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจบลงแล้วแต่ผู้พูดยังประทับใจอยู่  
4.    ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงจบไปแล้วไม่นาน(ไม่ได้ประทับใจอยู่) ซึ่งจะมีค าเหล่านี้มาใช้ร่วมด้วยเสมอ คือ just,   
       already, yet, finally  เป็นต้น 
 [1.4]   Present perfect continuous tense    เช่น  He  has  been  walking .   
*  มีหลักการใช้เหมือน  [1.3]  ทุกประการ เพียงแต่เน้นว่าจะท าต่อไปในอนาคตด้วย ซึ่ง [1.3] นั้นไม่เน้นว่าได้กระท า
อย่างต่อเนื่องหรือไม่  ส่วน [1.4]  นี้ เน้นว่ากระท ามาอย่างต่อเนื่องและจะกระท าต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 
Past Tense 

             [2.1]   S + Verb 2 + ….          (บอกเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต) 
            [2.2]   S + was, were + Verb 1 ing +…      (บอกเรื่องที่ก าลังท าอยู่ในอดีต) 
             [2.3]   S + had + verb 3 + …         (บอกเรื่องที่ท ามาแล้วในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง) 
             [2.4]   S + had + been + verb 1 ing + …  (บอกเรื่องที่ท ามาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่หยุด)  
 [2.1]   Past simple tense      เช่น   He walked.   
1.   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจบลงแล้วในอดีต มิได้ต่อเนื่องมาถึงขณะที่พูด และมักมีค าต่อไปนี้มาร่วมด้วย      
       เสมอในประโยค เช่น  yesterday, last year  เป็นต้น 
2.   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีท าเป็นประจ าในอดีตที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ ซึ่งต้องมีค าวิเศษณ์บอกความถี่ (เช่น always, 
        every day) กับค าวิเศษณ์บอกเวลา (เช่น  yesterday, last month)  2 อย่างมาร่วมอยู่ด้วยเสมอ   
3.   ใช้กับเหตุการณ์ท่ีได้เคยเกิดข้ึนมาแล้วในอดีต  แต่ปัจจุบันไม่ได้เกิดอยู่ หรือไม่ได้เป็นดั่งในดีตนั้นแล้ว  ซ่ึง 
       จะมีค าว่า  ago  ร่วมอยู่ด้วย  
4.   ใช้ในประโยคที่คล้อยตามที่เป็น [2.1]  ประโยคคล้อยตามก็ต้อง เป็น [2.1]  ด้วย 
         [2.2]   Past continuous tense   เช่น    He was walking .   
1.  ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดข้ึนไม่พร้อมกันในอดีต มีหลักการใช้ดังนี้ เกิดก่อนใช้ 2.2 เกิดทีหลังใช้ 2.1   
     เช่น   I was cleaning the house when my friends arrived at my house.   
2.  ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระท าอันเดียวที่ก าลังกระท าอยู่ในอดีต แต่ต้องระบุชั่วโมงและวันให้แน่ชัดไว้ในทุก   
      ประโยคด้วยทุกครั้ง  เช่น   She was having breakfast at eight o’ clock yesterday.  
3.   ใช้กบัเหตุการณ์ท่ีได้กระท าติดต่อกันตลอดเวลาที่ได้ระบุไว้ในประโยค ซึ่งจะมีค าบอกเวลาร่วมอยู่ด้วยใน  
        ประโยค  เช่น  all day yesterday etc.          
4.  ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่ก าลังท าในเวลาเดียวกัน (ใช้เฉพาะกริยาที่ท าได้นานเท่านั้น  หากเป็นกริยาที่ท า 
    นานไม่ได้ ก็ใช้หลักข้อ 1) ถ้าแต่งด้วย 2.1 กับ 2.2 จะดูจืดชืด  เช่น 
                       He was cleaning the house while I was cooking breakfast. 
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 [2.3]   Past perfect tense    เช่น   He had walked.   
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต ( 2.3  นี้ไม่นิยมใช้ตามล าพัง ถ้าเกิดก่อนใช้ 2.3   
ถ้าเกิดทีหลังใช้ 2.1)  เช่น   I had finished my homework before my mom came back home. 

 [2.4]   past perfect continuous tense    เช่น   He  had  been  walking. 
มีหลักการใช้เหมือนกับ  2.3  ทุกกรณี เพียงแต่ tense  นี้  ต้องการย้ าถึงความต่อเนื่องของการกระท าที่ 1 ว่าได้
กระท าต่อเนื่องไปจนถึงการกระท าที่  2  โดยมิได้หยุด  เช่น       
 When  we  arrived  at  the  meeting,  the  lecturer  had  been  speaking  for  an  hour.  

   Future Tense 
           [3.1]   S + will, shall + verb 1 +….   (บอกเรื่องที่จะเกิดข้ึนในอนาคต)                  
           [3.2]   S + will, shall + be   Verb 1 ing + ….  (บอกว่าอนาคตนั้นๆก าลังท าอะไรอยู่) 
           [3.3]   S + will, shall + have + Verb 3  +…  (บอกเรื่องที่จะเกิดหรือส าเร็จในช่วงเวลาใดเวลา
        หนึ่งในอนาคต)            
  [3.4]   S + will, shall + have + been + verb 1 ing +.... (บอกเรื่องที่จะท าอย่างต่อเนื่องใน
                                            เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตและจะท าต่อไปเรื่อยข้างหน้า)  
  [3.1]   Future simple tense   เช่น   He  will  walk.     
ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งจะมีค าว่า tomorrow, tonight, next week, next month เป็นต้น     
มาร่วมอยู่ด้วย 
             * shall   ใช้กับ     I, we 
                  will    ใช้กับบุรุษที่ 2, 3 และนามท่ัวๆไป 
will, shall    จะใช้สลับกันในกรณีท่ีจะให้ค ามั่นสัญญา, ข่มขู่บังคับ, ตกลงใจแน่วแน่ 
 will, shall     จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจงใจก็ได้ 
 be going to + V.1  จะใช้กับความจงใจของมนุษย์เท่านั้น (ห้ามใช้กับเหตุการณ์ของธรรมชาติและไม่ใช้ใน 
                               ประโยคเงื่อนไข) 
 [3.2]    Future continuous tense    เช่น   He  will  be  walking.     
1.     ใช้ในการบอกกล่าวว่าในอนาคตนั้นก าลังท าอะไรอยู่ (ต้องก าหนดเวลาแน่นอนด้วยเสมอ)  เช่น 
  She will be sleeping at 5.00 a.m. tomorrow. 
2.     ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดข้ึนไม่พร้อมกันในอนาคต  มีกลักการใช้ดังนี้ 
               -   เกิดก่อนใช้    3.2      S + will be,  shall be + Verb 1 ing 
                -  เกิดทีหลังใช้   1.1     S + Verb 1        เช่น 
  She will be sleeping when I arrive at her house at 5.00 a.m. tomorrow. 
         [3.3]   Future prefect tense   เช่น   He  will have walked.   
1.  ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือส าเร็จลงในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยจะมีค าว่า by น าหน้ากลุ่มค าที่   
      บอกเวลา  เช่น  by tomorrow, by next week  เป็นต้น    เช่น 
  I will have read this book by noon tomorrow. 
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2.  ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต มีหลักดังนี้ 
              -      เกิดก่อนใช้   3.3      S + will, shall + have + Verb 3 
     -      เกิดท่ีหลังใช้   1.1    S + Verb 1      เช่น 
  I will have read this book by the time my teacher come in this class. 
          [3.4]  Future prefect continuous tense   เช่น   He  will  have  been  walking.           
ใช้เหมือน 3.3  ต่างกันเพียงแต่ว่า 3.4  นี้เน้นถึงการกระท าที ่1 ได้ท าต่อเนื่องมาจนถึงการกระท าที่ 2 และจะ
กระท าต่อไปในอนาคต อีกด้วย 
           **Tense นี้ไม่ค่อยนิยมใช้บ่อยนัก โดยเฉพาะกริยาที่ท านานไม่ได้ อย่าน ามาแต่งใน  Tense  นี้เด็ดขาด 
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Exercises 
Exercise 1  Choose  the  best  answer. 
1.  Joe …………. away when he saw me. 
 1.  walk       2.  walks             3.  walked  4.  is walking 
2.  What time……………. his train ……….. yesterday? 
 1.  is / leaving  2.  did / leave  3.  was / leaving 4.  did / left 
3.  While he was living with us, he ………. us a lot. 
 1.  helps  2.  has helped  3.  helped  4.  had helped 
4.  Where ………… when the fire broke out? 
 1.  are you  2.  were you  3.  are you being 4.  were you being 
5.  While Linda was cooking, Julie ………. some vegetables 
 1.  washes  2.  is washing  3.  was washed 4.  was washing 
6.  Did he always ………. .his job with care when he worked with you? 
 1.  do        2.  did     3.  doing  4.  done 
7.  I ……… up early every day when I lived there. 
 1.  get       2.  got    3.  am getting  4.  was getting 
8.  English and French …………. all over Europe. 
 1.  speak      2.  spoke  3.  are spoken  4.  were spoken 
9.  Will they ……….. for us when we arrive? 
 1.  wait                2.  waiting   3.  be waited  4.  be waiting 
10.  I …………. to work hard next term. 
 1.  shall      2.  am               3.  will             4.  am going 
11.  The train has just ………… the station. 
 1.  leave      2.  leaves            3.  left             4.  is leaving 
12.  He has ……….. five accidents since he began driving. 
 1.  had       2.  having            3.  has           4.  have 
13.  More and more rice is …………. each year. 
 1.  eat       2.  ate   3.  eating            4.  eaten 
14.  We ……….. there yesterday. 
 1.  stop   2.  have stopped      3.  stopped 4.  have been stopping 
15.  ……… you ……… a good time last weekend? 
 1.  Did / have  2.  Did / had  3.  Have / had  4.  Have / have 
16.  They ………. married next summer. 
 1.  get        2.  gets     3.  are getting        4.  got 
17.  At six o’clock yesterday, I …………….. in my room. 
 1.  sleep      2.  was sleeping  3.  slept  4.  were sleeping 
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18.  I was …………. by a big dog yesterday. 
 1.  being chased 2.  chased  3.  chasing  4.  chase 
19.  The key ………… by the servant. 
 1.  has found       2.  has been found    3.  have found 4.  has been finding 
20.  Cows are ………….. sacred  in  India. 
 1.  consider        2.  considered       3.  considering       4.  considers 
21.  They ………….. six glasses this week. 
  1.  already break    2.  have already broken 
  3.  already broken    4.  have already been broken 
22.  When I ………… young, I liked to eat bananas. 
 1.  am      2.  was being        3.  was  4.  were 
23.  I ………. in the garden when it started to rain. 
 1.  work      2.  worked         3.  was working         4.  were working 
24.  As soon as the pickpocket ………….. the policeman, he ran away. 
 1.  sees    2.  were seen        3.  was seeing           4.  saw 
25.  Are you ready?  Not yet.  We …………. ready in ten minutes. 
 1.  have got    2.  were getting 3.  got   4.  will get 
26.  The maid …………….. the floor when the phone rang. 
 1.  was sweeping    2.  has swept   3.  sweeps  4.  swept 
27.  I ……………. the telephone bill yet. 
 1.  haven’t paid    2.  didn’t pay   3.  don’t pay  4.  wasn’t paying 
28.  I came back from school twenty minutes ………….  . 
 1.  since       2.  already   3.  ago   4.  then 
29.  Have you finished your homework?     - No, ………………….. . 
        1.  not  yet       2.  never    3.  ever            4.  then 
30.  Sam has ………… come back from school. 
 1.  ever      2.  just       3.  since   4.  yet 
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Exercise 2   In each of the following sentences, determine whether each sentence is correct.   
  If it is incorrect, correct it.  If it is correct, write “correct”. 
1.  The police has not decided whether or not to charge the three young men with possession of 
 illegal drugs. 
 ____________________________________________ 
2.  Nancy tried to tell me that all the things Bob said was true. 
 ____________________________________________ 
3.  When she came in she immediately sat the package on the nearest table. 
 _____________________________________________ 
4.  The gallery owner told us that he already returned the works of last month’s exhibition to  
     the various artists. 
 ____________________________________________ 
5.  The branches of a bush usually rises directly from the ground and do not spread out from  
     a central trunk. 
 _____________________________________________ 
6.  We got up early, ate breakfast, and cleaned the house – all before my aunt arrived. 
 ______________________________________________ 
7.  When you go to visit the Browns tomorrow, please give them these cake recipes. 
 ______________________________________________ 
8.  Rarely are animal products, such as meat, milk, or eggs, sold directly to the consumer. 
 _____________________________________________ 
9.  In ancient Egypt, Mesopotamia, and China, canals were built primarily to control floodwaters  
     and to irrigate the desert. 
 _____________________________________________ 
10.  They rose their hands above their heads when the teacher asked them to raise their hands. 
 _____________________________________________ 
11.  It’s fortunate that he hasn’t never forgotten how to speak his native language as he was  
      very young when  he left his country. 
 ____________________________________________ 
12.  My book had three torn pages, which I tried to tape before I left home. 

 ____________________________________________ 
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13.  Michael tried to get a large group to clean up the park but he had found only one person                           
 willing to help. 
 ____________________________________________ 
14.  If you had gone to last night’s game, I am sure that  you would have enjoyed seeing  
      our team win. 
 ____________________________________________ 
15.  Even though many people had already did it, she did not want to. 
 ____________________________________________ 
16.  A barometer is a device used to measure atmospheric pressure. 
 ____________________________________________ 
17.  My sister cut her finger rather deeply, so mother and I take her to hospital. 
 ____________________________________________ 
18.  When we visited the Bahamas last summer, we had seen some amazing fish. 
 ____________________________________________ 
19. This morning, all Bangkok banks in the capital announce that interest rates for all  
      Bua Luang Projects would be raised to 10%. 
 ____________________________________________ 
20.  When you arrived at the theater, please look for us. 
 ____________________________________________ 

****************************************************************************************************************** 
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INFINITIVES / GERUNDS / PARTICIPLES  

1. Infinitives มี 2 ประเภทคือ  
  - Infinitive with to  

  - Infinitive without to  
 1.1. Infinitive with to คือ กริยารูปธรรมดาที่น าหน้าด้วย to ( to + infinitive ) Infinitive with to  
มีการใช้ดังนี้ 
  1.1 เป็นประธานของประโยค เช่น 

   - To tell the truth is sometimes difficult. 
   - To love is to risk. 
  1.2 เป็นกรรมของประโยค เช่น 
   - She loves to cook. 
  1.3 เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคหรือ complement ซึ่งมักจะตามหลัง Verb to be เช่น 

   - The purpose of this valve is to control the flow. 
   - My plan is to finish this project by January. 
 หน้าที่ทั้งหมดที่กล่าวไว้ด้านบนจะเห็นว่าคือหน้าที่ของค านาม ฉะนั้น infinitive with to จึงท าหน้าที่
เสมือนค านามเหมือนกับ Gerund  
 การใช้ Infinitive with to ในลักษณะอ่ืน เช่น 
 1. ตามหลังค ากริยาต่อไปนี้ attempt (พยายาม), agree(เห็นด้วย), decide (ตัดสินใจ), forget (ลืม), 
hope (หวังว่า), intend (ตั้งใจ), plan (วางแผน), promise (สัญญา), pretend (แสร้งท า), begin (เริ่ม), 
continue (ท าต่อไป), etc เช่น 

   - We intend to move to Bangkok soon.    
   - After New Year, I plan to work harder. 
   - She agrees to come with us. 
** ค ากริยาบางค าสามารถมีกรรมตามหลังก่อนได้แล้วค่อยตามด้วย infinitive with to เช่น 
   - The travel agency allowed us to change our booking. 
   - Who taught the girl to dance?  
   - I warned him not to call me again.  

 2. เป็นค าขยายค านาม หรือ ค าคุณศัพท์ ซึ่งมักจะวางตามหลังนามหรือคุณศัพท์นั้นๆ เช่น 
  ขยายนาม - We’ve got a problem to discuss. 
    - This is a pill to help you sleep. 
  ขยายคุณศัพท์ - I’m so glad to see you. 
    - Are you ready to begin? 
    - I’m determined to get that job. 
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 3. ตามหลัง Wh -Question เพ่ือแสดงการสอบถาม การแนะน าหรือรับทราบ เช่น 

   - I don’t know what to do. 
   - Can you tell me how to get to the station? 
 

 1.2. Infinitive without to คือ กริยารูปธรรมดาที่ไม่มี to น าหน้า ซึ่งจะอยู่ตามหลัง modal verbs (กริยา
ช่วย)  เช่น can, could, will, would, may, might, shall, should, must, need, dare  
   - She may forget to call you.  
   - You should stop smoking.  
และบางครั้งก็วางไว้หลังวลีเหล่านี้ เช่น had better, would rather, had rather, would sooner, had sooner,  
cannot but เช่น 

   - You had better sleep early tonight. 
และตามหลังกริยาที่แสดงการรับรู้หรือกริยาต่อไปนี้ เช่น see, feel, hear, smell, watch, let, make, help, 
notice, observe, etc. 
   - I saw him walk across the road. 
   - You make me understand the lesson. 
   - She lets me go home early. 
 
2. Gerunds คือ กริยาเติม ing มีการใช้ดังนี้ 
  1.1 เป็นประธานของประโยค เช่น 

   - Telling the truth is sometimes difficult. 
   - Loving is to risk. 
  1.2 เป็นกรรมของประโยค เช่น 
   - She likes cooking. 
  1.3 เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคหรือ complement ซึ่งมักจะตามหลัง Verb to be เช่น 

   - The purpose of this valve is to control the flow. 
   - My duty is cleaning my room. 
 การใช้ Gerunds ในลักษณะอ่ืน 
 1. ตามหลังกริยาต่อไปนี้ 
   enjoy  ชอบ, สนุกสนาน  finish  เสร็จ, ท าเสร็จ 
  avoid  หลีกเลี่ยง  postpone เลื่อนออกไป 
  mind  รังเกียจ   look forward to     ตั้งหน้าตั้งตาคอย 
  be worth มีคุณค่า    
   - I enjoy listening to music. 
   - Have you finished doing your homework? 
   - He tried to avoid answering my question. 
  - I have postponed writing a letter so many times. I really must do it today. 
   - Would you mind closing the door? 
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   - I look forward to getting your letter. 
   - This book is worth reading. 
*** กริยาที่ตามได้ทั้ง กริยาเติม ing และ infinitive with to 
 กริยาที่ตามได้ทั้ง กริยาเติม ing และ infinitive with to แต่มีความหมายแตกต่างกัน ที่ควรจ ามี 3 ตัว คือ  
    stop, remember, forget 
  stop + ing  มีความหมายว่า หยุดท าสิ่งนั้น 
     stop + to inf.          มีความหมายว่า หยุดเพื่อท าสิ่งนั้น  
   - When the teacher came, everyone stopped talking. 
   - What are you doing?    Can you stop to help me first? 

  
  remember + ing มีความหมายว่า จ าถึงสิ่งที่ได้ท าไปแล้ว 
  remember + to inf. มีความหมายว่า จ าได้ถึงสิ่งที่ต้องท า 
   - I’m sure I locked the door.  I clearly remembered locking it. 
   - I remembered to lock the door when I left. 
    
  forget + ing  มีความหมายว่า ลืมถึงสิ่งท่ีได้ท าไปแล้ว 
  forget + to inf. มีความหมายว่า ลืมสิ่งที่ต้องท า 
   - I’m sorry I forgot borrowing you some money. 
   - Don’t forget to post the letter for me. 
   
  *need + ing  =  need to be + past participle (V.3) 
  ทั้ง 2 รูป มีความหมายเหมือนกันคือ ต้อง/จ าเป็นต้องได้รับการ……….. 
   - The roof needs fixing.  =    The roof needs to be fixed. 

 
3. Participles  เป็นรูปที่ไม่ใช่กริยาแท้ (non-finite verbs) มี 3 ชนิด 

 I. Present Participle  ได้แก่  Verb + ing  ท าหน้าที่ดังนี้ 
  1. ตามหลัง Verb to be ท าให้ประโยคนั้นเป็น Continuous Tense เช่น 
   - He is sleeping under the tree. 
   - I have been working here for two hours. 
  2. ตามหลังกริยาที่แสดงความรู้สึก ได้แก่ see, feel, hear, smell, watch, notice, 
observe เมื่อหมายถึง “การกระท านั้น ก าลังด าเนินอยู่” เช่น 
   - The teacher watched us playing football. 
   - I saw her coming here. 
  3. ใช้เป็น Adjective หรือส่วนประกอบของ Compound Adjective ประกอบหน้าค านาม เช่น 
   - A crying boy is afraid of a standing dog. 
   - That well-singing girl is my little sister. 
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 4. ใช้ขยายกรรมของกริยาต่อไปนี้ find, keep, leave, catch, set, get, send, discover, bring, draw, 
imagine, paint, show และ take      มีโครงสร้าง คือ   Subject + Verb + Object + Present Participle  
   - My friend kept me waiting the whole day. 
   - He left me standing at the hall. 
 5. ใช้ตามหลัง Verb to have ที่ไปแสดงผล หรือประสบการณ์ และใช้กับ can’t หรือ 
won’t ก็ได้ มีความหมายว่า “อนุญาต” เช่น 
   - The doctor will soon have him going home. 
   - The government can’t have you doing that. 
 6. ใช้ท าหน้าที่ขยายค านามที่อยู่ข้างหน้า หมายถึง นามนั้นเป็นผู้กระท ากริยา เป็นการลดประโยค 
Complex Sentence ที่มีประโยครองเป็น Adjective Clause โดยลดกริยาของประโยครองให้เป็น Present Participle  
   - The man who wrote that book won the prize. 
   = The man writing that book won the prize. 
 7. ใช้ขยายกริยาตัวอ่ืนในลักษณะที่การกระท านั้นกระท าพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น 
   - She stood waiting for you. 
   - They entered carrying the posters. 
 8. ใช้รวมประโยค Simple Sentence 2 ประโยคให้เป็น Simple Sentence ประโยคเดียว มี 2 ลักษณะ 
  1. ประธานของทั้ง 2 ประโยคเป็นตัวเดียวกัน 
  2. ประธานของทั้ง 2 ประโยคไม่ใช่ตัวเดียวกัน  
 การรวมประโยคที่มีประธานตัวเดียวกัน   มีหลักดังนี้ 
  1. ตัดประธานเสียตัวหนึ่ง แต่ถ้าประธานเป็น noun ตัวหนึ่ง และ pronoun ตัวหนึ่ง ตัดตัวที่เป็น 
pronoun ทิ้ง 
  2. ดูกริยาส าคัญของทั้ง 2 ประโยคว่า กริยาตัวใดเกิดก่อน ท ากริยาตัวนั้นให้เป็น Present Participle 
(กริยาที่ท าเป็น V.-ing และใช้น าหน้าค าอ่ืน เรียกว่า Participial Phrase) 
   He saw a tiger.        He ran away. 
   = Seeing a tiger, he ran away. 
   I stood on the road.        I saw a car accident. 
   = Standing on the road, I saw a car accident. 
 การรวมประโยคที่ไม่ใช่ประธานตัวเดียวกัน 
  1. ประธานของทั้ง 2 ประโยคไม่ตัดทิ้ง 
  2. เปลี่ยนกริยาที่เกิดก่อนหรือที่เป็นเหตุนั้นเป็น Present Participle 
(Present Participle ในที่นี้จึงถูกน ามาใช้อย่างอิสระ(absolute) คือ ใช้ คล้ายกับเป็นกริยาของประธาน แต่ก็ไม่ใช่ 
เราเรียก phrase นี้ว่า absolute phrase) 
  His mother was absent.      He looked after the house. 
  = His mother being absent, he looked after the house. 
  The cinema was full.        We went home. 
  = The cinema being full, we went home. 
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 II. Past Participle ได้แก่ กริยาช่องที่ 3 ท าหน้าที่ 
  1. ตามหลัง Verb to have ท าให้ประโยคนั้นเป็น Perfect Tense เช่น  
   - We have lived here for five years.  
  2. ตามหลัง Verb to be ท าให้ประโยคนั้นเป็น Passive Voice เช่น  
   - he was punished by the teacher. 
  3. ใช้เป็น Adjective หรือ ส่วนประกอบของ Compound Adjective ประกอบหน้าค านาม เช่น  
   - The used car is not dear.  
   - She doesn’t like a badly-built house.  
  4. ใช้ขยายนามที่อยู่ข้างหน้า หมายถึง นามนั้นไม่ได้เป็นผู้กระท ากริยาแต่ถูกกระท า เช่น  
   - The songs composed by James are popular.  
  (มาจาก The songs that were composed by James are popular.) 
  5. ใช้รวมประโยค Simple Sentence 2 ประโยคให้เป็น Simple Sentence ประโยคเดียว  
(มีหลักการรวมประโยคเหมือนข้อ 8 ใน Present Participle) เช่น 
  - He was punished by his teacher. He came to school early. 
  = Punished by the teacher, he came to school early. 
 III. Perfect Participle ได้แก ่Having+กริยาช่องที่ 3 มีการใช้ คือ ใช้เมื่อการกระท า 2 อย่าง เกิดขึ้นไม่ 
พร้อมกัน โดยที่การกระท าอันที่หนึ่งเกิดขึ้นก่อน และก็จบลงไปแล้ว จึงได้มีการกระท าอันที่สองเกิดขึ้นตามหลัง  
การกระท าท่ีเกิดก่อนใช้ Perfect Participle ส่วนการกระท าที่ท าตามหลังยังคงไว้ตามเดิม เช่น 
  - She arrived in India. She went to see the Taj Mahal. 
  = Having arrived in India, she went to see the Taj Mahal.  
  - They have finished their homework. They go for a swim. 
  = Having finished their homework, they go for a swim. 
  - The sun rose.   The fog disappeared. 
  = The sun having risen, the fog disappeared. 
 NOTE     1. เราสามารถวาง Conjunction ก ากับหน้า Participle ได้ เช่น 
        - While waiting for the bus, he met an old friend. 
         - After having studied the question, he started to write. 
           2. ถ้ากริยาในส่วนที่จะย่อ(หลัง Conjunction) เป็น be ก็ให้ตัดทิ้งได้ เช่น 
         - When you are in Rome, do as the Romans do. 
          - When in Rome, do as the Romans do. 
          - If they are hungry, they go to the kitchen. 
          - If hungry, they go to the kitchen. 
           3.  after, before, since เป็น preposition ด้วย ใช้กับ V-ing ได้อยู่แล้ว 
             - He has earned his own living since leaving school. 
          4.  as soon as+ประโยค อาจใช้  on + V-ing ได้ 
             - As soon as the dog saw the cat, it ran after it. 
              - On seeing the cat, the dog ran after it. 
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Sentence Transformation 

 1.   a. Driving fast is dangerous. 
      b. It is dangerous to drive fast.  

 2.   a. I prefer driving to flying. 
  b.       I prefer to drive rather (than) fly. 

 3 a. They made him admit his guilt. 
   b.   He was made to admit his guilt. 

 4 a. They let him enter the building. 
  b.  They allowed him to enter the building. 

 5 a. She was too inexperienced to get the job. 
  b.   She wasn’t experienced enough to get the job.  

 6 a. We were interested in the lecture. 
  b.   The lecture was interesting to us. 

 7 a. Could you clean up the room? 
  b.   Do/Would you mind cleaning up the room? 
  c.   Would you be so kind as to clean up the room? 

 8 a. It was difficult for him to do the crossword. 
  b.   He had difficulty (in) doing the crossword. 
  c.   He found it difficult to do the crossword. 
  d.   He could hardly do the crossword.  

 9 a. It took her an hour to prepare the meal. 
  b.   She took an hour to prepare the meal. 
  c.   Preparing the meal took her an hour. 
  d.   She spent an hour preparing the meal. 
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Exercises 

     
DIRECTIONS : Find out the bare infinitive (B), the infinitive (I), the gerund (G), the present    
           participle (Pr.p), or the past participle (P.p.) in each sentence.  
                    Underline and identify them. 
e.g. My mother let me go to the party.      ( B ) 
1.   Penny wants to learn Japanese.       (     )   
2.   Do you enjoy going to the beach in the summer?    (     )   
3.   The doctor is saving the injured baby.       (     )  
4.   My aunt went shopping with me yesterday.     (     )   
5.   I am really frightened by you!       (     )   
6.   Would you go with me?        (     )   
7.   The talk was boring.        (     )   
8.   You should listen to me!        (     )  
9.   He is too young to understand the situation.     (     )   
10. The finished product is a piece of artwork!     (     )   

 
DIRECTIONS : Choose the correct option in each sentence. 
e.g. My boss expects me to work overtime. (work, to work, working, worked) 
1.   I must …………………………………. more to keep fit. (exercise, to exercise, exercising, exercised)  
2.   I remember …………………………………. Sue last Sunday. (visit, to visit, visiting, visited)  
3.   The salesman seemed …………………………………. impatient. (get, to get, getting, got)  
4.   I really miss ……………………………… in the countryside. (live, to live, living, lived)  
5.   She was …………………………….. by the exhibition. (fascinate, to fascinate, fascinating, fascinated) 
6.   If you don’t stop ……………………………………, you’ll kill yourself. (diet, to diet, dieting, dieted) 
7.   The boy …………………………………. a red T-shirt is my neighbor. (wear, to wear, wearing, worn) 
8.   The cup …………………………………. with orange juice is yours. (fill, to fill, filling, filled)  
9.   She is incapable of …………………………………. good decisions. (make, to make, making, made)  
10.  I can’t wait …………………………………. her again. (see, to see, seeing, seen) 

DIRECTIONS : Fill in the blanks with the correct form of verbs given. 
e.g. I was afraid of  hurting  his feelings. (hurt) 
1.   After dinner, she continued …………………………………. her homework until late at night. (do)  
2.   Tom stopped ………………………………… up his washing on the way home. (pick)  
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3.   Tell me your plan. I’m interested ……………………………….. about it. (hear)  
4.   The …………………………………. drama has won several awards. (amaze) 
5.   Most of Hong Kong people don’t like …………………………………. meat. (freeze) 
6.   I think you should give up …………………………………. because you have a very poor voice. (sing) 
7.   He isn’t strong enough …………………………………. in the basketball team. (be)  
8.   …………………………………. is good exercise. (walk) 
9.   It is getting dark. We had better …………………………………. now. (go) 
10.  It is very cold. I would rather …………………………………. at home. (stay) 

DIRECTIONS : There is one mistake in each sentence. Underline the mistakes and correct them. 
           (‘X’ : extra word;  ‘^’ : missing word;  ____ : wrong word ) 
e.g. The girl is too young enough( X ) to look after herself. ( X ) 
 The girl is ( ^ too) young to look after herself. ( ^ ) 
 The girl is too young looking (to look) after herself. ( __ ) 
1.   I dislike to argue. ( __ ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
2.   You ought finish the project now. ( ^ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.   I suggested to take a walk in the garden. ( __ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.   The teacher made Rose to do homework again. ( X ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.   Paul did not object to join the party. ( __ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.   The broken chair needs be repaired. ( ^ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.   It is no use to asking Mike for help. He is selfish. ( X ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.   You are not old enough join the club. ( ^ ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.   They didn’t see her to come in. ( X ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10.  Depressing after losing all his money in gambling, George decided to start a new life. ( __ ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DIRECTIONS : Rewrite the following sentences using the words given, without changing  
                   the meaning. 
e.g. We were shocked by the news. (shocking) 
 The news was shocking to us. 
1.   Dad didn’t allow Jimmy to drive his car. (let) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   Would you be so kind as to move over a little? (mind) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.   We found the horror film terrifying. (terrified) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.   It was difficult for her to cope with city life. (difficulty) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.   He wasn’t tall enough to be a policeman. (short) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.   Mom advised us to catch the early train. (suggested)  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.   We should not make friends with triad members. (avoid) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.   It is my pleasure to meet you. (meeting) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.   They ordered him to clean the bathroom. (made) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.  It took me several days to do the task. (spent)
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PASSIVE VOICE 

Complete the following passive voice sentences in the tenses suggested. 

1. Their books and pens ………………………………………………. (keep) in the drawer.  (Present Simple) 

2. Your examination papers …………………………… (collect) at the end of the hour. (Future Simple) 

3. His shoes ……………………………………………………….. (mend).   (Present Continuous) 

4. Some ink ……………………………………………………….. (spill). on the carpet.   (Present Perfect) 

5. Milk ………………………………………………… (use) for making butter and cheese.   (Present Simple) 

6. These matches ……………………………………………………. (make) in Sweden.   (Past Simple) 

7. English ……………………………………………………. (speak) all over the world.   (Present Simple) 

8. He ………………………………………………………… (never, beat) at tennis.   (Present Perfect) 

9. My sister ………………………………………… (teach) how to cook by the teacher at this time. (Present Cont.) 

10. The furniture……………………………………………….. (move) before the police arrived.   (Past Perfect) 

11. The quarrel ……………………………………………… (forget) in a few  years’ time.   (Future Simple) 

12. A pupil ……………………………………………… (praise) when he works hard.   (Present Simple) 

13. His car …………………………………………… (steal) from the garage last night.   (Past Simple) 

14. The dog ………………………………………… (leave) in the garden before I came back.   (Past Perfect) 

15. The parcel …………………………………………….. (usually, tie) up with a string.   (Present Simple) 

16. The homework …………………………………………….. (write) in ink.  (must) 

17. The grass …………………………………………………………….. (mow) next Saturday.   (to be going to) 

18. Diseases ………………………………………………….. (prevent) from spreading.  (can) 

19. The empty bottles ……………………………………………. (keep) in a big box.  (used to) 

20. Those chairs …………………………………………….. (move) outside.  (had to)  

************************************************************************************************************* 
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การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) 

การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือ
ลักษณะของค านามว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกัน มากกว่า หรือ มากที่สุด  อย่างไรโดย สามารถแบ่งการ
เปรียบเทียบได้เป็น 3 ขั้น คือ 
   1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree )ใช้เปรียบเทียบลักษณะที่เท่าเทียมกัน หรือไม่เท่าเทียม
กัน   
มีค าเชื่อมหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 

   as  +  adjective +  as     แสดงความ เท่าเทียมกัน   เช่น  
 The new machine is as big as the old one. เครื่องจักรใหม่ใหญ่เท่าๆกับเครื่องเก่า 

   as  +  much + นามนับไม่ได้หรือ many  +นามนับได้  +  as   แสดงความเท่าเทียมกัน   
เช่น  

 I have as much time as you. ฉันมีเวลามากเท่าๆคุณ 
 I have as many cars as you. ฉันมีรถมากเท่าๆคุณ  

     the same +นาม + as     แสดงความเท่าเทียมกัน   เช่น  
 Malee is  the same age as Yupa.  มาลีมีอายุเท่ากับยุพา 

แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น 
 Malee and Yupa are the same age.  มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน  

กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้  

    not so  +  adjective  +  as  หรือ   not as  +  adjective +  as   เช่น 
 This project is not so good as that one. โครงการนี้นี้ไม่ดีโครงการนั้นนั้น    
หรือ  This project is not as good as that one.  

   2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )   ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 นาม ว่ามีลักษณะ
มากกว่า 
หรือน้อยกว่า  ดังนี้  

    A  + v. to be + (adj +er ) + than + B      เช่น  
 This road is longer than that one.  ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น  
 You are taller than me. หรือ You are taller than I am.     เธอสูงกว่าฉัน 

    A  + v. to be + (more + adj  ) + than + B      เช่น  
 This film is more interesting than that one. ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจกว่าเรื่องนั้น 
 My mobile phone is less expensive than yours. ( your mobile phone).    
 โทรศัพท์มือถือของฉันราคาแพงน้อยกว่าของคุณ 
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 3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree )  ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจ านวนตั้งแต่ 3 
ขึ้นไป ว่ามีลักษณะที่สุดในจ านวนนามเหล่านั้น   รูปแบบมีดังนี้ 

   the + คุณศัพท์ข้ันสูงสุด + นาม 
 What is the longest river in the world?     แม่น้ าอะไรยาวที่สุดในโลก  
 Flying is the safest way to travel.      การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางท่ีปลอดภัย
ที่สุด   
 Susan is my best friend.      ซุซานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน                                                 
  (ถ้ามี possessive adjectiveเช่นmy, your, his, etcอยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the) 

การสร้างรูปค าคุณศัพท์ เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบมี 2 วิธ ีคือ  
 สร้างรูปขั้นกว่า โดยการเติม er เข้าข้างท้าย หรือเติม more เข้าข้างหน้า  
 สร้างรูปขั้นสุด โดยการเติม est เข้าข้างท้าย หรือเติม most เข้าข้างหน้า   

ข้อควรจ า 
1.   ค าคุณศัพท์ พยางค์เดียว ให้เติม er และ est  เช่น long  longer longest  
   ยกเว้น  

      1.1  ค าพยางค์เดียวที่เป็นกริยาช่องที่สาม (past participle) ซึ่งน ามาใช้อย่าง adjective 
  hurt (ได้รับบาดเจ็บ)  more hurt  most hurt 
  worn (ขาดวิ่น, เสื่อมสภาพ) more worn  most worn 
      1.2 ค าพยางค์เดียวที่เป็นค าบอกสัญชาติ,เชื้อชาติ เช่น  
   She is more British than you are. (เขาเป็นอังกฤษมากกว่าคุณเสียอีก)    
 1.3 ค าคุณศัพท์ พยางค์เดียว มี่สระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้ซ้ าตัวสะกดแล้วจึงเติม  er และ est   เช่น 
    big  bigger  biggest 
       sad  sadder  saddest 
       1.4  ค าคุณศัพท์ พยางค์เดียวลงท้ายด้วย e ให้เติม r และ st ได้เลย เช่น 
                       safe  safer  safest 
  wise  wiser  wisest   

2. ค าคุณศัพท์ สองพยางค์ เติม more และ most  ข้างหน้า เช่น 
                     handsome(หล่อ)  more handsome the most handsome 
  compact(กะทัดรัด)      more compact   the most compact  

ยกเว้นบางกรณี เติม er และ est       เช่น 
  2.1   ลงท้ายด้วย y และหน้า Y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น  i แล้วเติม   er และ est   เช่น 
  easy   easier   easiest 
  heavy   heavier   heaviest 
 ยกเว้น   shy (ขี้อาย)       shyer   shyest 
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2.2   ค าสองพยางค์ซ่ึงลงท้ายด้วย er, re, le, และ ow  เติม er และ est  เช่น 

  bitter(ขม)    bitterer   bitterest 
  sincere(จริงใจ)   sincerer  sincerest  
                       simple(ง่าย)  simpler   simplest 
  narrow(แคบ)  narrower  narrowest 
3. ค าคุณศัพท์ สามพยางค์ขึ้นไป เติม more และ most  ข้างหน้า  เช่น 
              economical(ประหยัด)      more economical     the most  
economical  
   dangerous( อันตราย)  more dangerous     the most dangerous 
4. Irregular adjectives ค าเหล่านี้ เปลี่ยนรูป  เช่น 
  good / well (ดี)     better   best 
  bad (เลว)   worse   worst 
  much / many (มาก)  more   most 
  little (น้อย)   less   least 
  far ( ไกล )    farther / further  farthest / furthest 
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EXERCISE : Comparison of Adjectives and Adverbs 

Combine each of the following sentences into one sentence, using the given word or 
words. 
Example  :   Mary is 160 cm. tall.        Jane is 160 cm. tall.        (as........as) 
Answer    :    Mary is as tall as Jane.   
 1.   Mary is interesting.     Jane is interesting too.  (as........as) 
                  ............................................................................................................................. ...................... 
 2.   Somsri is very happy.   Somchai is happy.   (than)                                  
          ................................................................................................................... .................... 
 3.   I have sixty baht.   She has sixty baht.   (as........as)              
               .................................................................................................................. ..................... 
 4.   She speaks English well.   He speaks English well. (as........as)           
              .................................................................................................................. ..................... 
 5.   Smith walked slowly.   Mary walked very slowly. (so........as)  (than) 
       .................................................................................................................. ................................. 
       .......................................................................................................................... ......................... 
 6.   This book is modern.   That one is very modern.  (a little less) 
       ............................................................................................................................. ...................... 
 7.   Malee is beautiful.   Wanida is very beautiful.  (so........as)  (less) 
       ............................................................................................................................. ..................... 
       ..................................................................................................................................................  
 8.   She can speak English very clearly.   I can’t speak English clearly.    (much more) 
       ..................................................................................................................................................  
 9.   Dang has ten pens.   Dum has ten pens too.  (as........as) 
       ...................................................................... .............................................................................  
 10.   He is six feet tall. She is five feet six inches tall.  (a little........than) 
         ................................................................................... .............................................................. 
 11.   He earns more money.   He is happy.   (the........the........) 
         .................................................................................................................. ............................... 
 12.   He is good.   I like him much.    (the........the.......) 
         ............................................................................................................................. .................... 
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Write the correct comparative or superlative form of the adjective or adverb. 
 1.   Malai is ................................................. girl in this room.  (beautiful) 
 2.   Betty is ................................................. than Nancy.  (charming) 
 3.   He drove his car ............................................ than I did.  (slow) 
 4.   The Englishman is .......................................... than a European.     (friendly) 
 5.   He is ................................................. person that I have ever seen.     (selfish) 
 6.   Helen writes ............................................. among her friends. (quick) 
 7.   The more time he spends outside his home, ................................ he has for his family. (little) 
 8.   There is .................................. rain in my country than in yours. (much) 
 9.   ............................... Chinese live in Chicago than in Los Angeles.    (few) 
 10.  There is ......................................... rain of all in Northeastern. (little) 

Change the degree of comparison without changing the meaning in the following sentences.  
Example  :    1)     He is taller than I am.   =   I am not so tall as he is. 
          2)     London is the biggest city in the world. =  London is bigger than any other city  
                           in the world. 
 1.   Suda is the prettiest of all the students in her class. 
       ......................................................................................................................... ........................... 
 2.   Gold is the most valuable of metals. 
       ............................................................................................................................. ....................... 
 3.   A live ass is better than a dead lion. 
       ............................................................................................................................. ....................... 
 4.   Iron is more useful than any other metal. 
       ....................................................................................................................................................  
 5.   Bangkok is not so densely-populated as Tokyo. 
       ............................................................................. ....................................................................... 
 6.  He is wiser than any other boy in his class. 
       ............................................................................................................................. ........................ 
 7.   He walks more quickly than Suwit. 
       ............................................................................................................................. ....................... 
 8.   Plastic is not so durable as nylon.          
       ............................................................................................................................. ....................... 

******************************************************************** 
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หลักการใช้ Pronoun 

 
1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใช้แทนบุคคล หรือสิ่งของที่เราพูดถึง  
  สรรพนามบุรุษที่ 1 (ตัวผู้พูด) ได้แก่ I และ we (=Subject) / me และ us (=Object) 

  สรรพนามบุรุษที่ 2 (ตัวผู้ฟัง) ได้แก่ you (=Subject / =Object) 
  สรรพนามบุรุษที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) ได้แก่ he, she, it, they (=Subject) / him, her, it,  
              them (=Object) 

เช่น    Preeda likes to swim. He is a swimmer. 
  ปรีดาชอบว่ายน้้า เขาเป็นนักว่ายน้้า. (ในที่นี้ใช้ He แทน Preeda) 
   I have a pet. It is a cat. 
  ฉันมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว มันคือแมว (ในที่นี้ใช้ It แทน cat) 
  Sue gave him some money. 
  He bought many pieces of cloth for her. 
  
2. Possessive Pronoun / Possessive Adjective (สรรพนามเจ้าของ) คือ สรรพนามที่ใช้แสดงความเป็น  
    เจ้าของ ได้แก่   
         *** mine, yours, his, hers, its, theirs, ours คือ Pronoun นั่นคือท าหน้าที่เหมือนค านาม  
         *** my, your, his, her, its, their, our คือ Possessive Adjective นั่นคือต้องมีค านามก่อนถึงจะขยายได้ 
         เช่น    
     That is his pen. (นั่นเป็นปากกาของเขา)   
      This’s mine. (นี้เป็นของฉัน)  
          Her is on the table. (ของเธอวางอยู่บนโต๊ะ) 
     
3. Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง) คือ สรรพนามที่ใช้บอกว่าดัวยตัวของ…..เอง เป็นค าที่มี -self/-selves      
    ลงท้าย  ได้แก่ myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves เช่น       
   I am not myself today. วันนี้ฉันไม่เป็นตัวเองเลย (รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ กังวล)   
    You have to tell him the truth yourself.  เธอควรจะบอกความจริงกับเขาด้วยตัวของคุณเอง  
  Mary hurt herself.  แมรีท่้าร้ายตัวเอง  
   He walks to school by himself.  เขาเดินไปโรงเรียนคนเดียว (ไม่มีใครเดินไปกับเขา)  
  *** by himself = alone = on his own 
   
4. Definite Pronoun (หรือ Demonstrative Pronouns, สรรพนามเจาะจง) คือ สรรพนามที่บ่งชี้ชัดเจนว่า  
    แทนสิ่งใด ได้แก่  this, that, these, those เช่น    
  That is incredible!  นั่นมันเหลือเชื่อจริงๆ (เป็นการย้้าถึงสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเห็น)  
          These are Pikul’s bag.  นี่เป็นกระเป๋าของพิกุล (เป็นการย้้าถึงสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเห็น) 
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5. Indefinite Pronoun (สรรพนามไม่เจาะจง) คือ สรรพนามที่ไม่ได้เน้นเฉพาะว่าเป็นใครหรือสิ่งไหน ได้แก่   
   everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything,    
  each, another, either, one, no one, nobody, nothing, neither, others, many, several, both, few, all,    
  more, most, some, such, any, none  เช่น    
     Everybody loves somebody. คนทุกคนย่อมมีความรักใครสักคน (ไม่ได้ชี้เฉพาะมีว่าใครรักใคร)    
      Nobody is perfect.   ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ (ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าใคร)   
   
6. Interrogative Pronoun (สรรพนามค าถาม) คือ สรรพนามท่ีใช้ในการถามค าถาม ได้แก่ Who, Which, What    
     เช่น   What happened!  เกิดอะไรขึ้น (มีสิ่งที่เกิดข้ึนโดยที่ผู้พูดและฟังไม่ทราบว่าหมายถึงสิ่งใด)  
  Who is the “Man of the match”?  ใครคือนักเตะยอดเยี่ยมประจ้าเกมนี้   
   
7. Relative Pronoun (สรรพนามเชื่อมความ) คือ สรรพนามที่ใช้แทนค านามในประโยคหน้า และยังเชื่อมให้    
    ประโยคสองประโยคมีความหมายไปในทางเดียวกัน  ได้แก่  who, which, that  เช่น      
      The book that she wrote was the best-seller  หนังสือเล่มที่หล่อนเขียนเป็นหนังสือขายดี  
                      (ใช้ that แทน the book)  
               The girl who is crying was punished by her mother.  เด็กผู้หญิงคนที่ก้าลังร้องไห้ถูกลงโทษ 
                      โดยแม่ของเธอ (ใช้ who แทน the girl) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjective Objective Possessive 
adjective 

Possessive 
pronoun 

Reflexive 
pronoun 

I me my mine myself 
You you your yours yourself (-selves) 
We us our ours ourselves 

They them their theirs themselves 
He him his his himself 
She her her hers herself 
It it its its itself 
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Exercises 

Exercise 1 Tell that which pronoun the underlined word is. 
  1.  She likes playing football.    ............................................................  
 2.  My name is Greg.      ……………………………………………………. 
 3.  Tim can see her in the supermarket.   ……………………………………………………. 
 4.  What's your favorite food?    …………………………………………………….
 5.  He can see Emily in the shop.    ……………………………………………………. 
 6.  Mary can see our car near the school.   …………………………………………………….
 7.  Jack often texts him.     ……………………………………………………. 
 8.  Mr. Brown is their teacher    ……………………………………………………. 
 9.  Don't  forget it!      ……………………………………………………. 
 10.  Why don't you give him his present?   ……………………………………………………. 

 

Exercise 2 Complete the sentence with the correct pronoun.  
 1.  We can phone my grandma and ask …………………………. .    (she) 
 2.  Are ……………………………… your friends?   (they) 
 3.  ……………………… is working on ……………………………… presentation.   (she) 
 4.  Excuse ………………………, can ……………………………. ask a question?   (I) 
 5.  ……………………………… can ride ……………………………… skateboards.   (they) 
 6.  ……………………….. is ………………………………….. friend.   (he) 
 7.  This is not ………………………….. jacket, ………………………………….. was blue.   (I) 
 8.  ……………………… bought it for ………………………………. .   (she) 
 9.  These two cats are …………………………… .    (we) 
        10.  …………………… don't eat potatoes because …………………… don't like ………………... .   (they) 
 

Exercise 3 Choose the correct answer. 
 1.  Pour the cup of coffee for yourself.  We may say : 
   1.  You yourself pour a cup of coffee. 
   2.  You pour yourself a cup of coffee. 
 2.  He walks to school on his own.  We may say : 
   1.  He walks to school alone. 
   2.  He walks to school himself. 
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 3. Mary bought herself a book.  We may say : 
   1.  Mary bought a book herself. 
   2.  Mary bought a book for herself. 
 4. Do you own the notebook?  We may say : 
   1.  Does the notebook belong to your? 
   2.  Is the notebook yours? 
 5. One of Somchai’s favorite subjects is math.  We may say : 
   1.  Math is a favorite subject of Somchai. 
   2.  Math is a favorite subject of Somchai’s. 
 6. “Malai sees herself in a mirror” means : 
   1.  Malai sees not only herself but also a mirror. 
   2.  Malai sees Malai in a mirror. 
   3.  No one else sees Malai in a mirror. 
 7. “She is acquainted(คุ้นเคย) with John herself” means : 
   1.  No one is acquainted with John. She is acquainted with John. 
   2.  Not only she but someone else is acquainted with John. 
   3.  She as well as someone else is acquainted with John. 
 8. “He opened a can of milk himself” means : 
   1.  He opened a can of milk. No one opened it for him. 
   2.  He opened a can of milk alone. 
   3.  He opened a can of milk by himself. 
 9.  Anong can't look after her. 
   1.  Anong can't look after herself. 
   2.  Anong can't look after Anong. 
   3.  Anong can't look after Somsri. 
 10.  You and I won't prepare tea on …………………. . 
  1.  your own  2.  my own  3.  our own 
**************************************************************************************************************** 
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Connectors / Conjunction 

 
Connectors / Conjunction  ไมใ่ช่ท าหน้าที่เป็นเพียงแค่ไวยากรณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้เรา 
                                         สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี 
Connectors / Conjunction ใช้ในการเชื่อมประโยค กับ ประโยค หรือ ค า กับ ค า 
การเลือกตัวเชื่อมมีหลายวิธีด้วยกัน อาจเลือกจากความหมายของประโยค เชื่อมเพ่ือล าดับเวลา หรือกรณีอ่ืนๆ  
ตัวเชื่อมประโยคที่เน้นความหมายแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น 
 
- ประโยคบอกความคล้อยตามกัน หรือ เสริมความเพ่ิมเติม  
   and   (และ) 
   besides   (นอกจาก) 
   as well as   (และ , เช่นเดียวกันกับ) 
   furthermore   (ยิ่งไปกว่านั้น) 
   both ... and   (ทั้ง ... และ) 
   not only ... but also   (ไม่เพียงแต่ ... แต่ยัง) 
   in addition   (และ) 
   moreover   (ยิ่งไปกว่านั้น) 
 
- ประโยคบอกความขัดแย้ง  
   although / though , even though , even if   (ถึงแม้ว่า) 
   however   (อย่างไรก็ตาม) 
   but   (แต่) 
   still   (ยังคง) 
   yet   (แต่กระนั้น) 
   nonetheless , nevertheless   (แต่กระนั้นก็ตาม) 
   no matter what   (ไม่ว่าอะไรก็ตาม) 
   no matter how   (ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม) 
 
- ประโยคที่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
    either...or   (ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง) , neither...nor   (ไม่ทั้งคู่) 
 
- ประโยคบอกเหตุ  
  because , as , since , for   (เพราะว่า, เนื่องจาก) 
- ประโยคบอกผล  
  so , therefore , thus , hence , thereby , accordingly , consequently  (ดังนั้น) 
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- ประโยคบอกวัตถุประสงค์  
   in order that  , so that   (เพ่ือที่ว่า) 
- กลุ่มค าที่แสดงความขัดแย้ง  
   despite , in spite of   (แม้ว่า) 
 
- กลุ่มค าที่ใช้บอกเหตุ  
    due to, owing to, as a result of, on account of, because of, thanks to  (เพราะว่า, เนื่องจาก) 
 
- กลุม่ค าที่บอกตัวอย่าง  
  such as   (เช่น) 
 
- กลุ่มค าที่ใช้บอกวัตถุประสงค์  
  in order to, so as to   (เพ่ือที่จะ) 

 
And  (และ)  ใช้เชื่อมข้อความคล้อยตาม กันสอดคล้องกันหรือเป็นไปท านองเดียวกัน เชน่ 
    - We eat with fork and a spoon. 
      - Tina and Tom are playing football. 
    
Or  (หรือ)  ใช้เชื่อมข้อความเพ่ือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
     - Is your house big or small 
    - Would you like tea or coffee 
 
But  (แต่)  ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น 
   - That house is beautiful but very expensive. 
    - I can ride a bicycle but I can’t ride a horse. 
 
Because  (เพราะว่า) ใช้เชือ่มข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดย because จะน าหน้าประโยคท่ีเป็น สาเหตุ เช่น 
    - I like my sister because she is pretty. 
   - She can pass the exam because she studies hard. 
  
So  (ดงันั้น) ใช้เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดย so จะน าหน้าประโยคที่เป็น ผล เช่น 
    - Cathy eats a lot so she is fat. 
   - My sister is pretty so I like her. 
  
Though / although  (แม้ว่า) ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น 
    - Although he ran very fast, he didn’t win the first prize. 
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Either….or  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2อย่าง)  ถ้าน ามาเชื่อมประโยคในส่วนที่เป็นประธานจะ ใช้ค ากริยาตาม 
                  ประธานตัวหลงั เช่น 
     - Either you or he is wrong. 
     - You can get either this pen or that pencil. 
   
Neither …….nor  (ไม่ทั้ง 2อย่าง)  ถ้าน ามาเชื่อมประโยคในส่วนที่เป็นประธานจะ ใช้ค ากริยาตามประธานตัวหลัง เช่น 
   - Neither I nor she speaks English. 
  
So that  (เพื่อว่า) ตามด้วยประโยค (Clause) เสมอ กริยาของประโยคที่ตามหลัง so that จะต้องอยู่ในรูป may 
                         หรือ might หรือ should + Verb ชอ่งที่ 1 เช่น 
   - I stepped aside so that she might go in.  
   ถ้าต้องการเปลี่ยนประโยค Complex Sentence ที่มี so that มาเชื่อม ไปเป็น Simple Sentence 
ก็สามารถท าได้โดยใช้ in order to หรือ so as to + Verb ช่องที่ 1 ได้ เช่น   
     - He gave up smoking in order to / so as to get better.  
    
So …… that  (มาก … จนกระทั่ง) ค าท่ีอยู่ระหว่าง so…that ได้แก่ Adjective หรือ Adverb  เท่านั้น แต่บางครั้ง 
                                             หลัง Adjective จะมีนามมาร่วมด้วยก็ได้ มีโครงสร้างดังนี้  
    so + [Adverb/Adjective/Adj.+Noun] + that      เชน่ 
   - Wichai runs so fast that I cannot overtake him. 
  
Such ….. that  (มาก … จนกระทั่ง) ค าท่ีอยู่ระหว่าง such…that ได้แก่ นาม โดยมี Adjective มาขยายอยู่
         ข้างหน้า มีโครงสร้างดังนี้ 
   แบบ A    such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ + that     เช่น 
   - He is such a good boy that everyone likes him.  
such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ + that ในแบบ A นั้นจะใช้  so…that  มาแทนก็ได้ แต่ต้องเขียน
โครงสร้างใหม่ คือ ให้ a มาอยู่ชิดกับนามเอกพจน์ที่นับได้ เป็นดังนี้  
      so + Adjective + a + นามเอกพจน์นับได้ + that       เช่น 
   - He is so good a boy that I like him. 
    (= He is such a good boy that I like him.) 
   แบบ B   such + [Adjective+นามพหูพจน์ / Adjective+นามนับไม่ได้] + that  เช่น 
    - They are such heavy boxes that I can hardly lift them up. 
   
In order to / So as to  (เพื่อท่ีจะ) ตามด้วย Infinitive (กริยาช่องที่ 1) ทั้งนี้เพ่ือเชื่อมเนื้อความ 2 
ประโยคให้เป็นหนึ่งประโยค เช่น 
    - I shall go on working late tonight so as to be free tomorrow. 
   (= I shall go on working late tonight. I shall be free tomorrow.) 
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In order that   (เพื่อว่า) in order that ต่างจาก in order to ตรงที่ว่า in order to ตามด้วย infinitive  
               ส่วน in order that ตามดว้ยประโยค (Clause) ตลอดไป เช่น 
     - Children go to school in order that they may learn things. 
    (= Children go to school in order to learn things.) 
    
Lest   (มีความหมายเท่ากับ so that…not แปลว่า “เพ่ือจะได้ไม่”) ประโยคที่ตามหลัง lest ต้องใช้ should  
(แทน may, might) ตลอดไป และใช้ได้กับทุกบุรุษอีกด้วย เช่น 
   - He works harder lest he should (may) fail.  
   
As long as / So long as   (เมื่อ, ถ้า) สันธานคู่ (Correlative Conjunction) ตัวนี้ นยิมวางไว้ต้นประโยค 
           มากกว่ากลางประโยค และเม่ือจบประโยคข้างหน้าต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,)  
                                         ทันที เช่น 
   - As (so) long as you come here in time, you will see her.  
  
If  (ถ้า, หาก) ค านี้เมื่อเชื่อมประโยคจะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคทั้งสองก็ได้ ถ้าวางไว้ต้นประโยค เมื่อจบประโยค 
                   ท่อนแรกให้ใส่ Comma (,) เช่น 
    - If the weather holds good, we shall stay another week. 
 แต่ถ้าวาง if ไว้กลางประโยคทั้งสอง ไม่ต้อง Comma เช่น 
     - We shall stay here another week if the weather holds good. 
    
Unless  (ถ้า…ไม่, เว้นเสียแต่ว่า…ไม่) มีความหมายเท่ากับ if…not เมื่อน ามาเชื่อมจะวางไว้ต้นหรือกลาง
                             ประโยคก็ได้ เช่น 
   - We shall go unless it rains. 
    หรือ  - Unless it rains, we shall go. 
   (= We shall go if it does not rain.) 
    
 But that   (ถ้า…ไม่) มีความหมายเหมือนกับ if…not เมื่อน ามาเชื่อมความ จะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคก็ได้  
                            แต่ต้องตามหลังด้วยประโยค และอย่าใช้ not ในประโยคที่ตามหลัง but that เพราะ  
                            but that มีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว เช่น 
   - She would have fallen but that I caught her.  
     - But that he is in debt, he would enter priesthood.  
But for    แปลว่า “ถ้า…ไม่” เหมือนกับ but that ต่างกันแต่ว่า หลัง but that เป็นประโยค ส่วนหลัง but for 
     เป็นนาม เช่น 
    - But for my help, he should have failed last year.  
   (=But that I helped him, he should have failed last year.) 
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Inasmuch as   (เพราะ, ด้วยเหตุที่) มีความหมายเท่ากับ because จะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคทั้งสอง
             ที่ไปเชื่อมก็ได้ เช่น 
  - He yielded to the invader, inasmuch as his army was thoroughly defeated. 
  - Inasmuch as he is sick, he had better go to hospital.  
 
Or else   (หรือมิฉะนั้น) มีความหมายเท่ากับ Otherwise นิยมใช้เชื่อมประโยค (Clause) มากกว่าค าหรือวลี เช่น 
   - I must clean it, or else it will be rusty.  
  
Provided และ Providing  (ถ้าหากว่า) ค าท้ังสองก็เป็นสันธานอันหนึ่ง มีหน้าที่เชื่อมประโยคดุจดั่งสันธานทั่วๆไป 
                      แต่เวลาน ามาใช้ provided จะตามด้วย that เสมอ ส่วน providing ไม่ต้องมี that เช่น 
      - We shall go provided that it does not rain.  
   - Amy will go providing her friend can go together.  
    
Supposing  (ถ้า, สมมติว่า) ค านี้นิยมไว้ต้นของประโยคหน้า หรือใช้กับ Clause หน้า เช่น 
   - Supposing you win the government lottery, what do you buy?  
   
Since  (ตั้งแต่, เพราะว่า, เนื่องจากว่า) ถ้าแปลว่า “ตั้งแต่” ใช้เชื่อมระหว่างประโยค Present Perfect หรือ 
                                      Present Simple กับ Past Simple เช่น 
    - He has worked hard since his father died.  
ถ้าแปลว่า “เพราะว่า, เนื่องจากว่า” ให้วางไว้หน้า Clause ของประโยคแรก เช่น 
   - Since he doesn’t learn English, he can’t speak it.  
  
As soon as  (เมื่อ = when) แต่ใช้ความหมายฉับพลันกว่า when เช่น 
   - I shall go back as soon as he arrives. 
อนึ่ง จะวาง as soon as ไว้หน้า Clause แรกก็ได้ แต่ต้องใส่ Comma เมือ่จบความของประโยคแรก เช่น 
   - As soon as he arrives, I will tell him. 
    
In case  (ในกรณีที,่ เผื่อว่า) ตามด้วยประโยค (Clause) วิธีใช้ก็เช่นเดียวกับ so that, for fear that คือ 
                           จะต้องตามด้วย may, might, should, can, could ตัวใดตวัหนึ่ง เช่น 
    - Don’t go too near the river in case you should fall in it.  
ถ้า In case วางไว้หน้า Clause แรก ไม่ต้องตามด้วย can, could, should, may, might  เช่น 
    - In case I forget, please remind me about that. 
  
In case of  (ในกรณีที,่ เผื่อว่า) ตามด้วยค านาม เช่น 
   - In case of fire, please inform the fire-brigade.  
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Either of + นามพหูพจน์ = (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ถ้าไปเป็นประธานในประโยค กริยาต้องใช้เอกพจน์ตลอดไป เช่น 
    - Either of you is wrong.  
   - I don’t want either of the apples.  
 
Neither of + นามพหูพจน์ = (ไม่ทั้งสองอย่าง) ถ้าเป็นประธาน กริยาใช้เอกพจน์ เช่น 
   - Neither of the books is of any use to me.  
   - I want neither of them.  
 
No sooner……than  (พอ…ก็) ค านี้เป็น Conjunctive ใช้เชื่อมประโยคทั้งสองเข้าด้วยกัน ประโยคที่  
                               no sooner…than ไปเชื่อมมักเป็นประโยค Past Perfect กับ Past Simple เช่น  
   - He had no sooner seen it than he started to run.  
หรือจะวาง No sooner ไว้ต้นประโยคก็ได้ เช่น 
   - No sooner had he arrived than he was told to start back again.  
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EXERCISE : CONNECTORS 
Name ..................................................................................... M.6/.......... NO............ 

 
Rewrite the following sentences by using the word or words given. 

        1.   As soon as he saw it, he started to run.       (no sooner …………. than) 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         2.  She did not take an umbrella, so she got wet.     (if) 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         3.  He worked hard but didn’t succeed.      (In spite of) 
               ………………………………………………………………………………………………………….................................. 
        4.  She left early so as to catch her train.       (so that) 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        5.  The box is too heavy for her to lift.       (such ……….. that) 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        6.  Sam prefers fishing to swimming.       (would rather) 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        7.   Somsak is such a good boxer that he wins the gold medal.      (so………….that) 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        8.   We put off our meeting because of the rain.     (because)  (so) 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        9.   I won’t help him if he doesn’t try to improve himself.     (unless) 
           …………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
       10.  Mr. Brown is old, but he is active.     (Although)  (Despite) 
          ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        11.  I am not the Prime Minister ; otherwise, I would solve economic problem.     (If) 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         12.  She is too weak to walk.     (so……that) 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
         13.  The mansion is so expensive that we can’t buy it.     (too………for…..to…….) 
              ………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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 14.  He has been playing all afternoon. He doesn't get on with his work.   (instead of) 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
 15.  It's going to rain this evening.  That's what the newspaper says.     (according to) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
         16.  I got to school.  The bell rang at that very moment.     (as soon as) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
         17.  Anong recovered from her illness.  She made a lot of progress in her learning.   
                 (Not only……….but also) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
         18.  She is not good at English.  She is not fond of mathematics either.  (neither……..nor) 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          19.  He may come here today.  He may come here tomorrow.   (either…..or) 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          20.  I finished eating my breakfast.  John came to see me.   (scarcely…….when) 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Modal verbs 

Modal verbs เป็นกริยาช่วยซึ่งน ามาใช้ร่วมกับค ากริยาหลัก และต้องค านึงถึงสถานการณ์ด้วย เพราะค ากริยา
เหล่านี้จะมีความหมายตามแต่สถานการณ์ที่ใช้  

    Can / Could 
Can แปลว่า สามารถ มีความหมายเหมือนกับ ‘to be able to’ และอาจใช้แทนกันได้ 
  -I can speak French.   หรอื    I am able to speak French. 
 
ข้อควรจ า  
1.  Can ไม่มีรูปเป็น Perfectหรือ Future Simple Tense ดังนั้นถ้าจะใช้ canในรูป Tense ดังกล่าวจะต้อง  
     เปลี่ยนมาใช้รูป ‘to be able to’  
2.  ใน Past Simple Tense นิยมใช้‘to be able to’ แทนI could เพราะ I could อาจมีความหมาย 
     เป็น Present หรือ Future ก็ได้  
3.  แม้ can ไม่มีรูป Future ก็ตาม แต่สามารถใช้ ในความหมายที่เป็น Future ได้ โดยมากมักมี Adverb of Time  
     ก ากับไว้ด้วย  
 
วิธีการใช ้Can  
 1.   ใช้แสดง “ความสามารถ” (Ability) หรืออาจจะใช้ในรูปปฏิเสธ  
   - I can drive a car.  
   - She can type 60 words per minutes.  
   - I can’t drive a car.  
   - She can’t type 60 words per minutes.  
 2.  ใช้แสดง “การขออนุญาต” และ “การอนุญาต” ( Permission )  
   - Can I enter the room?  
   - Yes, you can.  
 3.  ใช้แสดง “การคาดคะเน” ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ (Possibility)  
   - She can finish her work by tomorrow.  

วิธีการใช ้Could  
 1.  ใช้เป็น Past Tense ของ can  
   - When I was young , I could run fast.  
   - I couldn’t understand your yesterday explanation.  
 2.  Could ใช้เป็นค าขอร้องที่สุภาพ ซึ่งมีความหมายเป็น Present Simple  
   - Could I borrow your pen?  
   - Could you tell me the time to go?  
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  May / Might 

วิธีการใช ้May 
 1.  ใช้แสดงความปรารถนา หรือเป็นการอวยพร  
   - May god bless you.  
   - May your dream be true.  
 2.  ใช้เป็นค าขออนุญาตที่สุภาพ 
   - May I open the window?  
   - May I go out, sir?  
 3.  ใช้เป็นค าอนุญาต   
   - You may have what you want.   
   - You may go out now.   
 4.  ใช้แสดงข้อความที่อาจเป็นไปได้เป็นการคาดคะเน   
   - Your wishes may come true.   
   - They may receive our news in a day or two.    
  
วิธีการใช ้Might   
 1.  ใช้เป็น past ของ may   
   - He asked me that he might find the truth.   
   - He said that he might come.   
 2.  ใช้ในความหมายที่เป็น present tense เมื่อ   
  2.1  ต้องการแสดงความสุภาพ เช่น  
   - Might I open the window ?  
  2.2  ต้องการแสดงข้อความที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต (แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้ may)  
   - Your dream may be true.  
   - Your dream might be true.  
  
  Shall / Should 
  Shall ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ หรือ การเสนอแนะ ชี้แนะ เช่น 
   - Shall I help you with your luggage? 
  Should แปลว่า “ควร” ใช้ได้กับประธานทุกตัว มีความหมายเป็น Present Tense ใช้เป็น
ค าแนะน าว่า 
ควรท าหรือไม่ควรท า 
   - You should ask your teacher if you don’t understand. 
   - You should be more careful about what I advise. 
   - You should not do like that.  
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should (รูป past tense ของ shall) ใช้ในประโยค  
     a.  Indirect Speech      
        Direct Speech   - He said to me , “You will go home”. 
               Indirect Speech   - He told me that I should go home. 
     b.  If-Clause  
  - If I came here in time, I should meet you.  
  - If I were you, I should not do that silly thing.  
   
  Ought to 

การใช้ Ought to ซึ่งแปลว่า“ควรท า” เพราะเป็นหน้าที ่และเป็นการแสดงว่า “ควรจะเป็น” เช่นนั้นจริงๆ เช่น  
  - You are a student , you ought to behave politely.  
  - Work hard and you ought to obey your teacher.  
  - We have been studying English for many years, we ought to be ableto speak  
                       it fluently. 
   
  Have to, Must 

Has to , Have to  มีความหมายว่า “จ าเป็นต้องท า” ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกบังคับให้เราต้องท า เช่น  
  - I have to go now because the train will leave at six.  
  - We have to do our work neatly or we shall not get good marks.  
Must  ใช้ได้กับประธานทุกตัว มีความหมายว่า “ต้อง” โดยทั่วไปใช้เมื่อเป็นค าสั่งให้กระท า หรือใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 
          ภายในตัวเรา บังคับให้เราต้องท า และแสดงการคาดคะเน โดยมีความมั่นใจว่า จะต้องเกิดการกระท าหรือ 
          เหตุการณ์นั้นๆ เมื่อจะใช้ must ใน Tense อ่ืน ต้องใช้ have to แทน 
  - We must leave soon. 
  - They will have to return home before sunset.  
  - I must go to see the doctor because I feel unwell.  
  - You must have some coffee because you look sleepy.  
  - If you don’t tell him, he must get lost.  
 
  Need 
Need เป็นได้ท้ัง กริยาหลัก (main verb) และ กริยาช่วย (modal verb) 

การใช้ need 
 1. ใช้ need อย่างกริยาหลัก ในประโยค 
  need + ค านาม = ต้องการอย่างมากหรือจ าเป็น เช่น 

   - I need a toilet!! I can’t hold it anymore 
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  need + to + V1 (need to do something) = ต้องการหรือจ าเป็นต้องท าอะไร เช่น 
   - You need to attend to meeting. 
** ข้อควรระวัง ถ้าใช้ need อย่าง main verb เวลาท าเป็นรูปปฏิเสธหรือค าถาม ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วย เช่น 

   - You don’t need to go there. 
 2. ใช้ need อย่างกริยาช่วยหรือ modal verb 

  need + V1  = ต้องการหรือจ าเป็นต้องท าอะไร เช่น 
   - You need sleep. 
* ถ้าใช้อย่างกริยาช่วยไม่จ าเป็นต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยค่ะ เติม not หลัง need ได้เลย และเวลาตั้งค าถาม 
  ก็สามารถใช้ need ขึ้นต้นประโยค เช่น  

   - She need not buy a car.  
   - Need you stay up tonight?  
 3. การใช้ need อีกแบบคือ ใช้ในโครงสร้าง 
  need + V.ing (need doing something) แปลว่า จ าเป็นต้องได้รับการท าอะไร เป็นโครงสร้าง 
ถูกกระท า กรณีท่ีประธานของประโยคไม่ได้ท าเอง เช่น 
   - Your room needs cleaning. 
   - Does the engine need checking? 

 ถ้าใช้ Modal verbs ต่อด้วย “have” แล้วต่อด้วย Past participle (คือ ค ากริยาช่อง 3) จะเป็นการ
พูดถึงเหตุการณ์ในอดีต 
  
should / ought to + have + Past participle 
มีความหมายว่า ไม่ควรจะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอดีต แต่ได้กระท าไปแล้ว เช่น  
  - The party was boring. I shouldn’t have gone there.  
  - They oughtn’t to have been absent from school yesterday.  
  - We should have waited for the rain to stop.  
 
must + have + Past participle 
มีความหมาย แสดงการคาดคะเน เหตุการณ์ท่ีค่อนข้างจะมั่นใจว่าได้ปรากฏขึ้นในอดีต  
  - Suda’s light is out. She must have gone to sleep.  
  - Somsak got A in every subject. He must have studied very hard.  
  - I can’t find my bag. It must have been stolen when I was on the bus.  
                        
would + have + Past participle 
ใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ในอดีตที่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น   
  - I would have been happy to see him, but I didn’t have time. 
  - My grandmother wouldn’t have approved of the exhibition. 
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will + have + Past participle 
ใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ในอดีตที่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น (ถ้าใช้ "will” จะแน่ใจกว่า “would” แต่ก็ไม่ถึงกับ “must") 
  - As you will have noticed, he’s got new glasses. 
  - Most people won’t have seen last night’s lunar eclipse. 
 
might / may + have + Past participle 
หมายถึง การคาดคะเนเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะไม่ม่ันใจว่าได้ปรากฏ ขึ้นในอดีตหรือไม่ 
  - My sister might have eaten my pizza. 
  
could + have + Past participle 
- ใช้เมื่อคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ 
  - I have lost my bicycle. My neighbor could have stolen my bicycle. 
- ใช้แสดงความสามารถที่ไม่ได้ถูกน าออกมาใช้คือ ไม่ได้กระท า นั่นเอง  
  -They could have started working two hours ago.  
  - I could have finished it last year.  

needn't + have + Past participle  
ใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ในอดีตที่ ไม่จ าเป็นต้องท าแต่ก็ได้ท าไปแล้ว  เช่น  
  - They needn't have done that.  

 Had better / Would rather 
had better + V1 มีความหมายว่า....ควรจะ.....ดีกว่า 
would rather + V1 มีความหมายว่า....ชอบ......มากกว่า 
** ทั้งสองค านี้มาคู่กับเสมอ ** 

had better = should = ought to = ควรจะ 
  

1. I think I had better show this to you now. ฉันคิดว่าฉันควรแสดงให้คุณดูตอนนี้ 

2. You had better go tomorrow. คุณควรจะไปพรุ่งนี้ดีกว่า 

3. 
You'd better see a doctor if you're still 

feeling ill tomorrow. 
คุณควรจะไปพบหมอถ้าคุณยังมีอาการป่วยพรุ่งนี้ 

4. You'd better not make a mistake next time. คุณไม่ควรท าผิดในครั้งต่อไป 

5. They had better not forget their homework. พวกเขาไม่ควรจะลืมการบ้าน 

http://wavezaa.blogspot.com/2014/10/had-better-would-rather.html


6. We had better not go to Pattaya. พวกเราไม่ควรจะไปพัทยา 

7. You had better study tonight. คุณควรจะเรียนคืนนี้ 

8. She had better go home early. หล่อนควรจะกลับบ้านแต่เนิ่นๆ 

 
Would rather = would like = prefer = ชอบ 

  

1. I would rather drive. ฉันขอบขับรถมากกว่า 

2. I would rather not drive. ฉันไม่ชอบขับรถมากกว่า 

3. I would rather that you drove. ฉันอยากให้คุณขับรถ 

4. I would rather that you didn't drive. ฉันไม่อยากให้คุณขับรถ 

5. I'd rather you didn't to that. ฉันไม่อยากให้คุณท าสิ่งนั้น 

6. 
She told me that she'd rather not serve 

on the committee. 
เธอบอกฉันว่าเธอไม่ชอบบริการคณะกรรมการ 

7. If you don't mind, I'd rather not go. ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันก็ไม่อยากไป 

8. We'd rather you came tomorrow. เราชอบให้คุณมากพรุ่งนี้ 

* ให้สังเกตุ not ไม่ได้อยู่หลัง had, would   

 Prefer / Would Prefer / Would rather 
แปลว่า ชอบมากกว่า หรือ อยากมากกว่า 

รูปแบบการใช้ Prefer 
 I prefer something to something else. 
 I prefer doing something to doing something else. 
 I prefer to do something rather than (do) something else. 
เช่น 
  - I prefer this shirt to the shirt you were wearing yesterday. 
  - I prefer driving to traveling by train. 
  - I prefer to drive rather than travel by train. 
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รูปแบบการใช้ Would prefer (I’d prefer…) 
 Would prefer to do / I’d prefer to do 
Would prefer จะใช้ในกรณีต้องการเฉพาะเจาะจงมากกว่า Prefer เช่น 
  - "Would you prefer tea or coffee." "Coffee, please." 
  - "Shall we go by train?"  "Well, I’d prefer to go by car."  
  - I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema. 
(จะไม่ใช้ “I’d prefer going”) 
 
รูปแบบการใช้ Would rather (I’d rather…) 
Would rather (do) = would prefer (to do).  หลัง would rather จะใช้ infinitive without to. 
  

"Shall we go by train?" 
"I’d prefer to go by car." 

"I’d rather go by car." 
 ถ้าเป็นปฏิเสธ  - "I‘d rather not (do something)" เช่น 
  - I’m tired. I‘d rather not go out this evening, if you don’t mind 

 Used to และ Be / Get used to 
  used to + Infinitive Without "to" หรือ V.1 
Used to ใช้แสดงถงึสิ่งที่เคยท าจนเป็นนิสัยในอดีต เป็นการให้ข้อมูลโดยไม่มีอารมณ์ หรือความรู้สึกแทรก  
ใช้กับการอธิบายถึงกิจกรรมที่คุณเคยท าในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ท าแล้ว เช่น  
   - I used to play the violin last year.  
  - They used to go to the park together. 
  - She used to work as an accountant. 
หลักการท าเป็นประโยคปฏิเสธ 
  Subject + did not (didn't) + use + to + V.1 เช่น 
   - He didn't use to eat strange food. 
 
  be / get used to + Gerund (V.ing/N.) 
Be / Get used to ใช้แสดงถึงความรู้สึกของผู้พูดว่า มีความเคยชินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะมีความรู้สึกเชิงบวก 
ด้วย โดยที่สามารถเปลี่ยนเวลาเป็นปัจจุบันกาล (Present Simple Tense) หรืออดีตกาล (Past Simple Tense) 
ที ่be หรือ get ได้ เช่น 
   - I got used to walking at home after school. 
   - He is used to drinking coffee a lot.  
  - We are used to shopping at that mall. 
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หลักการท าเป็นประโยคปฏิเสธ 
  Subject + V. to be (is, am, are, was, were) + not + used to + V.ing  
 Subject + do, does + not get/did not get + used to + V.ing    เช่น 
   - They aren't used to eating food with knives. 
   - She doesn't get used to sleeping in a tent. 
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MODAL VERBS 

 Choose the best answer. 
1.   It’s getting late. I ………………….. be on my way now. 
 1.  can   2.  will      3.  had better   4.  had to 
2.   He promised that he ………………………… phone me last night. 
 1.  would  2.  should  3.  ought to  4.  will 
3.   My sister’s tooth still gives her some pain. She ……………………. gone to the dentist yesterday. 
 1.  must be  2.  would have 3.  should have 4.  could have 
4.   She ought not ……………………. him but she did. 
 1.  to insult  2.  insult 3.  to have insulted  4.  have insulted 
5.  That tree is killing the grass; you ………………………. cut it down. 
 1.  should  2.  ought  3.  are   4.  do  
6.   We …………………………. as well go swimming this afternoon. 
 1.  can   2.  must  3.  shall  4.  might 
7.  We must get this tap ……………………… . 
 1.  mend  2.  mending  3.  to mend  4.  mended 
8.  He …………………………… living in Bangkok and so doesn’t mind the noise and crowded conditions. 
 1.  used to  2.  is used to  3.  was using to    4.  was used 
9.   You had your car repaired last week, ………………………….? 
 1.  hadn’t you  2.  hadn’t it  3.  didn’t you  4.  didn’t it 
10.  John asked whether he ………………………… leave the room. 
 1.  may   2.  can   3.  might  4.  would 
11.  You …………………………. pay in cash. You sign your name and pay later. 
 1.  had better  2.  used to  3.  mustn’t  4.  needn’t 
12.  I don’t see the package. John ……………………… it yesterday. 
      1.  must mail     2.  should have mailed  
      3.  must have mailed    4.  needn’t have mailed 
13.  He ……………………………. to disobey my orders, didn’t he? 
 1.  dared  2.  dare not  3.  dares  4.  dare 
14.  The last exercise ………………………….. very easy for everyone in the class, but it wasn’t. 
       1.  may have been         2.  should have been     
       3.  should be     4.  must be 
15.  Dang has been in the United States for more than three years up to now. He …………………  
       English very well by this time. 
       1.  must speak              2.  may speak        
           3.  must have spoken       4.  should have spoken 
16.  Jack …………………………… afraid of dogs but now he likes them. 
 1.  must be  2.  could be  3.  may be  4.  used to be 
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17.  Sorry to disturb you, I ……………………………… have dialed the wrong number. 
 1.  must  2.  could  3.  may   4.  had to 
18.  Please have the boy ……………………….. these things to my house. 
 1.  bring  2.  brought  3.  to bring  4.  bringing 
19.  John ……………………………… play the piano much better a few years ago. 
 1.  can       2.  was able to  3.  may   4.  should 
20.  I ………………………… them about the story, but I’m not sure if I have time to do that. 
       1.  may tell          2.  may have told            
       3.  needn’t tell     4.  needn’t have told 
21.  She ……………………… you this bad new before. Stop her if she has. 
       1.  might tell          2.  must have told   
       3.  might have told       4.  should have told 
22.  You ………………………. me like that.  Why did you? 
       1.  oughtn’t to please    2.  needn’t have pleased 
       3.  didn’t need to please    4.  didn’t have to please 
23.  Everyone …………………………….. die. 
 1.  should  2.  need  3.  must  4.  may 
24.  Ben …………………………….. that movie last week. I wonder why he didn’t. 
       1.  should watch     2.  could watch  
       3.  could have watched    4.  might have watched 
25.  The farmer …………………………….. eating vegetables. 
 1.  would rather 2.  used to  3.  would like  4.  is used to 
26.  Finally he ………………………… convince his boss that the plan would work. 
 1.  might  2.  was able to  3.  ought to  4.  could have 
27.  “He is not allowed to watch television.”  means ……………………. 
 1.  he doesn’t have to watch television.  2.  he needn’t watch television. 
 3.  he shouldn’t watch television.   4.  he mustn’t watch television. 
28.  “It is possible that we will be late for school.”  means ………………….. 
 1.  we may be late for school. 2.  we must be late for school, I’m not sure. 
 3.  we may have been late for school. 4.  we ought to be late for school. 
29.  “Somsak ought to have done it.”  means …………………… 
 1.  we think he did it.    2.  we’re sure he did it. 
 3.  he didn’t do it.    4.  we don’t know whether he did it. 
30.  “They may have missed the train.”  means ………………… 
 1.  it is possible that they will miss it.  2.  they have been allowed to miss it. 
 3.  it is possible that they missed it.  4.  it was necessary that they missed it. 

*********************************************************************** 
  
 
 


