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คำ�นำ�
ฮัลโหล ๆ กลับมาเจอกันอีกครั้งในหนังสือเล่มนีน้ ะคะ อยากจะบอกว่าเล่มนีอ้ าจจะต่างจากหนังสือเล่ม
“I Speak English พูดอังกฤษเป๊ะปัง ฝรั่งกด Like” ไปสักหน่อยนะคะ เพราะเล่มนีจ้ ะอัดแน่นไปด้วยเนือ้ หา
ไวยากรณ์และแบบฝึกหัดให้น้อง ๆ ได้ฝึกท�ำกันแบบเต็มๆ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป แค่ได้ยินแค่ค�ำว่า ไวยากรณ์
หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อขึ้นมาทั นที แต่รับรองว่าหนังสือเล่มนี้ ไม่เหมือนกับไวยากรณ์เล่มหนา ๆ อ่านแล้ว
มึน ๆ งง ๆ เพราะส�ำหรับหนังสือเล่มนีน้ �ำเสนอเนื้อหาไวยากรณ์ ในรูปแบบใหม่ที่เอาเรื่องยาก ๆ น่าเบื่อ ๆ มา
ท�ำให้อ่านเข้าใจง่าย น�ำไปใช้จริ งได้ ถ้าจะพูดถึงเนื้อหาไวยากรณ์หลายคนอาจจะบอกว่า เออ ไม่จ�ำเป็นต้อง
รู้เยอะอะไรขนาดนั้น แค่พอรู้เรื่องก็พอแล้ว ส�ำหรับใช้งานทั ่ วไปก็อาจจะพอได้ แต่ถ้าน้อง ๆ ที่เตรียมสอบจะ
รู้ดี ว่า ไวยากรณ์สำ� คัญขนาดไหนในการท�ำข้อสอบ จริ ง ๆ ต้องบอกว่า ข้อสอบ Error Identification เป็น
รูปแบบข้อสอบที่ ออกบ่อยมาก ๆ เป็นส่วนหนึง่ ของข้อสอบวัดความรู้ต่าง ๆ มากมาย ข้อสอบชนิดนี้
วัดความรู้ความเข้าใจ ทั กษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ดังนั้นจะท�ำข้อสอบชนิดนี้ ได้ ไวยากรณ์ของเราต้อง
เป๊ะเวอร์ นอกจากนั้น การที่เรามีความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์ดี แล้วจะท�ำให้ทำ� ข้อสอบ part อื่น ๆ ง่ายขึ้น
อีกด้วย เช่น เราจะท�ำข้อสอบ Reading ได้ดี ขึ้นเพราะเราเข้าใจโครงสร้างของประโยคต่าง ๆ ท�ำให้อ่านและ
ตอบค�ำถามได้เร็วขึ้น ในส่วนของ Writing แน่นอนว่าเราจะสามารถใช้ค�ำและแต่งประโยคเวลาเขี ยน Essay
ได้ดี ขนึ้ เพราะเรามีความรู้ไวยากรณ์ที่แน่น สรุปได้วา่ แค่อา่ นเล่มนีน้ อ้ ง ๆ สามารถน�ำความรู้ไปใช้ทำ� ข้อสอบใน
Part อื่น ๆ ได้อีกด้วย น้อง ๆ ที่ก�ำลังเตรียมสอบอาจจะคิดว่าสิ่งส�ำคัญที่สุดในตอนนีค้ ือท�ำยังไงก็ ได้ ให้ท�ำ
ข้อสอบให้ ได้คะแนนเยอะ ๆ แต่จริ ง ๆ แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือการน�ำเอาไปใช้ ในชี วิ ตประจ�ำวันได้ต่างหาก
ไวยากรณ์เป็นส่วนส�ำคัญของการสือ่ สารในชี วิ ตประจ�ำวันเราอย่างมาก ถ้าฝึกฝนและน�ำไปใช้ในชี วิ ตประจ�ำวัน
ได้ ถือว่าประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว
สุดท้ายนีก้ ็หวังว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้น้อง ๆ และผู้อ่านทุกคนเปลี่ยนมุมมองในการเรียนไวยากรณ์
แบบเดิม ๆ ที่ น่าเบื่อ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประโยชน์จริ ง ๆ ส่วนคนที่พื้นฐานไม่แน่นแนะน�ำเลย
ว่าอ่านแล้วจะไม่ผิดหวัง ไวยากรณ์ ไม่ยากอย่างที่คิด ขอแค่เปิดใจลองอ่านดูนะคะ :)
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ลูกศิษย์
อยากบอก…
ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่อเมริ กา เราเองค่อนข้างมั่นใจว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างดี เพราะเรียนอินเตอร์มาตลอด
แต่พอได้มาเรียนกับพี ่ เอม ท�ำให้เรารู้เลยว่าแกรมมาร์เรายังไม่ค่อยดี พี ่ เอมชี ้ จุดที่เราต้องแก้ ไขและปรับปรุงท�ำให้
เราเก่งขึ้นและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น อีกอย่างที่ประทั บใจคือ พี ่ เอมสอนสนุกมาก ท�ำเรื่องยาก ๆ ให้
เข้าใจง่าย มีหลักการจ�ำที่ น�ำไปใช้ ได้จริ ง ๆ
ศิริ ยา ภักดีดำ� รงค์ (บิว) นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริ กา
อีฟขอบคุณพี ่ เอมมี่มาก ๆ นะคะที่ ได้สอนเทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่เบสิคแกรมมาร์ จนถึงการเขี ยน essay ท�ำให้
อีฟเข้าใจง่ายขึ้นและสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ และพี ่ เอมมี่ ได้ ให้คำ� ปรึ กษาแบบเป็นกันเองในหลาย ๆ เรื่อง
รวมไปถึงการเลือกคณะเรียน ท�ำให้อีฟได้ตัดสินใจเลือกคณะที่อีฟชอบจริ ง ๆ ทุกวันนีพ้ ี ่ เอมมี่ท�ำให้อีฟรู้สึกรักภาษา
อังกฤษและอยากที่จะเรียนและพั ฒนาทั กษาด้านภาษาอังกฤษให้ชำ� นาญมากขึ้นไปอีกค่ะ
สุรภา แก้วขาว (อีฟ) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การได้เรียนกับพี ่เอมมีเ่ หมือนเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กบั หนู จากแต่กอ่ นหนูไม่เคยชอบสอบภาษาอังกฤษเลย
สอบตกตลอด ถึงแม้จะอ่านออกแต่ก็แปลไม่ได้ เขี ยนก็ ไม่ได้ เวลาแต่งประโยคก็เขี ยนผิ ด ๆ ถูก ๆ เขี ยนทุกอย่าง
สลับกันไปหมด แกรมมาร์ก็ ไม่เข้าใจ แต่พอได้มาเรียนกับพี ่ เอม ท�ำให้หนูรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ สนุกเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษ และรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พี ่ เอมสอนทั ้ ง การพูด ฟัง อ่าน เขี ยน เพราะแต่ละส่วน
มีความส�ำคัญต่อกันมาก ถ้าเราอ่านได้ เราก็จะเขี ยนได้ ถ้าเราเขี ยนได้ เราก็จะพูดได้ พี ่ เอมมี่มีเทคนิคที่ท�ำให้หนู
สามารถเข้าใจแกรมมาร์ ได้ ในเวลาอันสั้นและยังช่วยให้หนูสามารถอ่านบทความยาว ๆ เพื่อท�ำข้อสอบได้โดยไม่ต้อง
เสียเวลาแปลเพราะพี ่เอมจะบอกเสมอว่าให้อา่ นใจความส�ำคัญของแต่ละส่วน นอกจากนัน้ พี ่เอมมีย่ งั ท�ำให้หนูสามารถ
เขี ยน writing ยาว ๆ ได้ และได้เรียนรู้คำ� ศัพท์ ใหม่ ๆ ค�ำศัพท์ที่คนทั ่ วไปไม่ใช้ ค�ำศัพท์ที่วัยรุ่นต่างประเทศใช้กัน
ประโยคใหม่ ๆ structure ที่หลากหลาย ขอบคุณพี ่เอมที่ทำ� ให้ภาษาอังกฤษหนูพั ฒนาขึน้ จากหน้ามือเป็นหลังมือและ
น�ำไปใช้ ได้จริ งค่ะ
รังสิมา สุขสวัสดิ์ (อ๋อ) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
ตอนเรี ยนกับพี ่ เหมือนไม่ได้มาเรี ยน รู้สึกเหมือนแปบ ๆ ก็จบแล้ว มันเป็นการเรี ยนที่เหมือนไม่ได้มาเรี ยน
แต่ได้ความรู้มาก พี ่ เอมอยากให้น้อง ๆ ทุกคนแกรมมาร์เป๊ะ ถ้าผิ ดนิดนึงไม่ได้เลย เรียนกับพี ่ แล้วรู้สึก effective
สุด ๆ ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ดี ศัพท์แปลก ๆ ที่ ไม่เคยได้ยิน พี ่ เป็นคนเดี ยวเลยที่ทำ� ให้รู้สึกอยากมาเรียน
ภัคจิรา อัครยาภัคพล (เม) นักศึกษา Vatel มหาวิทยาลัยศิลปกร ภาคอินเตอร์

ขอบคุณพี ่ เอมมาก ๆ ครับ ที่ท�ำให้เน็ตมี Skill ภาษาที่ดี ขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่า เน็ตเริ่มเรียนกับพี ่ เอม
จากศูนย์จริ ง ๆ อย่างเช่น ค�ำศัพท์ อ่าน เขี ยน พูด ฟัง เน็ตไม่ได้เลย แต่พี่ เอมก็ช่วยสอนและเป็นก�ำลังใจให้นักเรียน
ทุกคน และที่สำ� คัญสนุกมาก ๆ เมื่อได้เรียนกับพี ่ เอมและเพื่อน ๆ เป็นกันเองสุด ๆ ทุกครั้งพี ่ เอมจะมีชี ทให้ท�ำเยอะ
มาก ตอนแรกก็ขี้เกียจแต่ทำ� ไปเรื่อย ๆ สนุกดี โดยส่วนตัวเน็ตชอบการเขี ยนมากที่สุดและเมื่อเน็ตเขี ยนผิ ดหลักแก
รมมาร์พี่เอมก็ชว่ ยแก้ ไขและสอนค�ำศัพท์ตา่ ง ๆ เพิม่ เติมให้ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ความรูม้ ากขึน้ และพี ่ เอมทุม่ เทสอนเน็ต
จนท�ำให้เน็ตประสบความส�ำเร็จ ท�ำตามฝันและสามารถไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้ครับ ขอบคุณพี ่ เอมอีกครั้ง
ครับ
สิรภพ มานิธิคุณ (เน็ต) นักแสดงและนักศึกษา Coventry University London ประเทศอังกฤษ
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เทคนิคพิชิต
ข้อสอบ Error

adv. ขยาย v. ได้

S

+

V

+

Adv

adj. ขยาย obj. ได้

+

Adj

+

Obj

adv. ขยาย adj. ได้
Error เป็นข้อสอบเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค ดังนั้นสิ่งที่เราจ�ำเป็นต้องรู้คือ “part of speech
(หน้าที่ค�ำ)” ไม่ใช่ “meaning (ความหมาย)” ของประโยค เราจึงต้องแยกให้ออกว่าค�ำแต่ละค�ำ คือค�ำ
ประเภทไหน อยู่ส่วนใด และท�ำหน้าที่อะไรในประโยคนั้น 

ประเภทของค�ำจะแบ่งหลัก ๆ ออกเป็น
Noun
Pronoun
Verb
Adjective
Adverb
Preposition
Conjunction
Interjection

ค�ำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง
ค�ำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนค�ำนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ�้ำ
ค�ำที่บอกอาการ การกระท�ำ หรือบอกความเป็นอยู่
ค�ำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun
ค�ำที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง
คำ� หรือกลุม่ ค�ำทีว่ างหน้า noun หรือ pronoun เพือ่ แสดงว่าค�ำนาม หรือสรรพนาม
นั้นเกี่ยวข้องกับค�ำอื่น ๆ ในประโยคอย่างไร
ค�ำที่ใช้เชื่อม ค�ำ กลุ่มค�ำ หรือประโยคเข้าด้วยกัน
ค�ำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก

หลักส�ำคัญคือ
จะต้องจ�ำ pattern
เหลา่ นี้ให้ขึ้นใจ

ข้อสอบเกี่ยวกับ part of speech ก็มี pattern ขาประจ�ำที่
ออกบ่อย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนค�ำไปเท่านั้น 

Subject-Verb Agreement (ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา)
ข้อสอบออกบ่อยมาก ๆ ๆ ๆ
ข้อควรระวังที่เวลาท�ำข้อสอบน้อง ๆ จะต้องนึกถึงเสมอ
หา subject ของประโยค 
1
2 วงกลม verb หลักของประโยคนั้น (วงกลมจะช่วยให้เรามองรูปประโยคชัดขึ้น)
3 ดูว่า subject กับ verb นั้นสอดคล้องกันหรือไม่
ระวังถูกหลอก บางตัวหน้าตาเหมือน verb แต่ไม่ใช่ verb (non-finite verb)
4
10

Non-finite verb คือค�ำกริยาที่ไม่ผันตามในประโยค และไม่ท�ำหน้าที่เป็น
กริยาของประโยค มี 3 ประเภท คือ

TIPS

1. Gerund = กริยาเติม -ing โดยท�ำหน้าที่เป็นค�ำนาม
2. To infinitive = to + -infinitive ท�ำหน้าที่เป็นค�ำนาม
3. Participle = กริยาเติม -ed ท�ำหน้าที่เหมือน adj. คือขยายค�ำนามในประโยค

Example 1  ระวังประโยคที่มีส่วนขยาย หรือกลุ่มค�ำนามคั่นระหว่าง subject และ verb
The brown dog , that is chewing on my shoes, is usually very good.
สุนัขสีนำ�้ ตาลที่ก�ำลังกัดรองเท้าฉัน ปกติแล้วมันนิสัยดี

ในประโยคนี้ประธานคือ The brown dog เป็น singular ต้องใช้ singular verb ซึ่งก็คือ  is
นั่นเอง
อย่าสับสนค�ำหรือกลุ่มค�ำที่อยู่ระหว่าง subject กับ verb ซึ่ง verb ของประโยคอาจจะ
ไม่ได้อยู่ติดกับค�ำนาม อาจจะถูกคั่นด้วยส่วนขยาย ดังนั้นอย่าถูกหลอก ต้องหาประธานให้เจอ
แล้วเลือก verb ที่เหมาะสม ในข้อนี้ ถ้าดูเผิน ๆ อาจจะคิดว่าค�ำว่า  shoes เป็นประธาน แล้ว shoes เติม s อีก
ก็อาจจะเลือกใช้ plural verb ซึ่งผิดค่ะ

อะไรที่ต้องระวัง

Example 2 N1 + of + N2 ประธานของประโยคคือ N1 ซึ่งอยู่หน้า of
The colors of a table are beautiful.
สีของโต๊ะตัวหนึง่ สวย

ในประโยคนี้ประธานคือ The colors เราจะเห็นว่า color(s) เติม s ซึ่งหมายถึงหลายสี เป็น plural
ต้องใช้ plural verb ซึ่งก็คือ are

อะไรที่ต้องระวัง

เราอาจจะถูกหลอกอีก ถ้าพลาดคิดว่าหน้า verb ซึ่งคือค�ำว่า table เป็น subject ชีวิตก็จะ
เศร้า ๆ หน่อย เพราะ a table เป็น singular noun เราก็คงจะพลาดใช้ singular
verb ผิดอีกเต็ม ๆ
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Example 3  ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย here หรือ there ประธานจะอยู่หลัง verb
There is a big red car in the front of my house.
มีรถสีแดงจอดอยู่ที่หน้าบ้านฉัน

ในประโยคนี้ประธานจะอยู่หลัง  verb ซึ่งในที่นี้คือ  is ประธานของเราก็คือ  a big red car
สังเกตให้ดี ค�ำน�ำหน้า  noun ของเราคือ article “a” แสดงความเป็น singular ดังนั้น verb ของ
เราสอดคล้องกับประโยค
Here are   the papers Jennie wanted.
นีค่ ือกระดาษที่เจนนีอยากได้

ในประโยคนี้ subject คือ the papers วางอยู่หลัง verb ซึ่งในที่นี้คือ are สังเกตให้ดีว่า noun
ของเราเติม s แสดงความเป็น plural ดังนั้น verb ของเราสอดคล้องกับ subject

อะไรที่ต้องระวัง

subject ของประโยคไม่จ�ำเป็นต้องมาก่อน verb เสมอไป

Word form (รูปแบบของคำ�)
นับว่าเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ค�ำถามในส่วนนี้ จะทดสอบความรู้ part of speech
ที่ผิดที่ผิดทาง ผิดรูป เช่น ใช้ adjective ในต�ำแหน่งของประโยคที่ควรจะเป็น adverb หรือการใช้ 
ค�ำนามผิดรูป ซึ่ง word form นั้นมาจากรากศัพท์เดียวกัน ท�ำให้เกิดความสับสนได้ง่าย เช่น

Success
(Noun)

Successful
(Adjective)

Succeed
(Verb)

Successfully
(Adverb)

ส่วนที่ส�ำคัญที่ต้องรู้คือ
รูปร่างหน้าตาของค�ำแต่ละประเภท สังเกตได้จาก
หน้าตาของค�ำ
1
2 ต�ำแหน่งของค�ำ
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TIPS

S. + V. + Adv. + Adj. + Obj.

ค�ำนามใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งของประธาน และกรรมของประโยค
ส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วย -ment, -tion, -ness, -ship, -dom, -ence, -ance,
-cy, -ism, -hood, -ity เช่น entertainment, amendment, nation, loveliness,
freedom, absence, entrance, agency, tourism, childhood, importunity

วิธีดูว่าค�ำนามนั้นนับได้ หรือไม่ได้
นามนับได้เรียก countable noun
นามนับไม่ได้เรียก uncountable noun
Countable
Uncountable

cat, boy, person, school, restaurant, book
beer, air, carbon, beef, gold, food

ถ้าให้จ�ำค�ำนามเป็นค�ำ ๆ ไปว่าค�ำไหนนับได้ ค�ำไหนนับไม่ได้ คงจะสมองระเบิด ดังนั้น เรามาเน้นจ�ำหลัก
ของค�ำนามที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนามนับไม่ได้กันดีกว่า
1

ไม่สามารถแยกเป็นชิ้น เป็นอันได้ (พวกของเหลว/ความรู้สึก)

2

ชื่อโรคต่าง ๆ (ถึงแม้ว่าชื่อบางโรคจะลงท้ายด้วย -s ก็ถือว่านับไม่ได้)
a. Chickenpox (อีสุกอีใส)
b. AIDS (เอดส์)
c. Mumps (คางทูม)

3

ชื่อวิชาเรียนต่าง ๆ
a. English

b. Mathematics

c. Economics

4

ชื่อกีฬา
a. tennis

b. yoga

c. football

5

นามธรรม
a. luck

b. sadness

c. power
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TIPS

	
เวลาท�ำข้อสอบให้สังเกตต�ำแหน่งของค�ำนาม ซึ่งอาจจะเป็นประธาน หรือกรรมของ
ประโยคก็ได้
ไม่ต้องสนใจว่านามนั้นเป็นนามชนิดไหน แต่ต้องรู้ว่าเป็นนามที่นับได้ หรือไม่
เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอก verb ว่าจะใช้ verb ในรูปเอกพจน์ หรือพหูพจน์
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด
นามนับไม่ได้เป็นได้เฉพาะนามเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์เท่านั้น ห้ามไปเติม
-s ให้ค�ำนามเด็ดขาด

Adjective (คุณศัพท์)
เป็นค�ำขยายที่ใช้กันในภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคย และออกข้อสอบบ่อยมาก
ส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วย -ful, -less, -able/-ible, -ous, -ive, -ish, -ant/-ent
เช่น Joyful, Hopeless, Possible, Unable, Previous, Important
ต�ำแหน่งของ adjective หลัก ๆ มีอยู่ 3 ที่ คือ
Adj. + N.
1
That’s a beautiful woman. นัน่ คือผู้หญิงที่สวย
adj.
n.
2 Sub. + Be + Adj.
adj.
I am funny. ฉันเป็นคนตลก
กริยา be
3 Subj. + Linking verb + Adj.
ตัวอย่าง linking verb เช่น 
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Look

Seem

Sound

Taste

Feel

ดู

ดูเหมือนว่า

ฟังดู...

มีรส...

รู้สึก...

She
looks
beautiful.

He
seems
bored.

The plan
sounds
great.

It tastes
good.

I feel
sad.

linking verb
Are you alright? You look tired. คุณโอเคไหม คุณดูเหนือ่ ย ๆ นะ
adj.

TIPS
	
ส่วนใหญ่ adjective จะมาพร้อมกับค�ำนาม ถ้าจะหา adjective เจอได้ ให้สังเกตต�ำแหน่งของ
ค�ำนาม
adjective อาจจะมาเป็นค�ำ ๆ หรือกลุ่มค�ำก็ได้ เช่น
Emmie working in an IT company is presenting her project to the client.
เอมมี่คนที่ท�ำงานอยู่บริษัทไอทีแห่งหนึ่ง ก�ำลังเสนอโปรเจกต์ของเธอให้กับลูกค้า
working in an IT company

 เป็นกลุ่มค�ำ ท�ำหน้าที่เป็น adjective ขยาย Emmie

The beautiful lady is going to be a mom of two boys.
หญิงสาวสวยคนนั้น ก�ำลังจะเป็นคุณแม่ลูกสอง
beautiful

 เป็นค�ำที่ท�ำหน้าที่เป็น adjective ขยาย lady

Adverb (กริยาวิเศษณ์)
ก็คือกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยาย  verb, adjective และ adverb นั่นเอง มักจะลงท้ายด้วย -ly โดยมา
จาก adjective + -ly
ให้จ�ำไว้ว่า adverb เป็นตัววิเศษ สามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยค โดยจะวางไว้ต�ำแหน่งใดนั้น ก็ขึ้น
อยู่กับประเภทของค�ำกริยาวิเศษณ์นั้น ๆ
ต�ำแหน่งของ adverb หลัก ๆ มีอยู่ 3 ที่ คือ
อยู่ตามหลัง Verb (V. + Adv.)
1
adv.
v.
ex. I walk quickly.
		ฉันเดินอย่างรวดเร็ว
ถ้าประโยคไม่มีกรรม adverb จะอยู่ต่อท้าย verb ได้เลย 
ถ้าประโยคนั้นมีกรรม ให้วาง adverb ไว้หลังกรรม เช่น 
Emmie can speak English well.
adv.
		
adj.
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อยู่หน้า Adjective (Adv. + Adj.)
adv.
adj.
ex. I’m extremely tired.
		ฉันเหนือ่ ยสุด ๆ
2

อยู่หน้า Adverb (Adv. + Adv.)
adv.
adv.
ex. 	Elly can run extremely fast.
		เอลลีวิ่งเร็วสุด ๆ
3

นอกจากนั้น ต�ำแหน่งที่กล่าวมาข้างต้น adverb อาจจะวางไว้หน้าประโยคได้ เมื่อต้องการเน้น adverb
adv.
นั้น เช่น
Hopefully, I can win this competition.
หวังว่า ฉันจะชนะการแข่งขันนี้

Word order (การเรียงลำ�ดับคำ�ในประโยค)
เรื่องง่าย ๆ ที่เรามักถูกข้อสอบหลอกก็คือ word order คือ การเรียงต�ำแหน่งค�ำผิด ๆ เรามักจะพลาด
เรื่องง่าย ๆ แบบนี้ เพราะถ้าเราติดนิสัยการแปลแบบไทย เราจะแปลเรียงตรง ๆ แต่ในภาษาอังกฤษจะ
แปลจากหลังไปหน้า จึงท�ำให้ต�ำแหน่งค�ำผิดไปด้วย เช่น ผู้หญิงสวย ถ้าตรงตัวเลยก็จะได้เป็น woman
beautiful แต่จริง ๆ แล้วตามหลักภาษาอังกฤษ ส่วนขยายจะต้องอยู่ข้างหน้า adj. + noun ดังนั้นที่
ถูกต้องคือ beautiful woman

TIPS
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1

เช็กโครงสร้างและต�ำแหน่งของค�ำแต่ละชนิดว่าอยู่ถูกที่ถูกทางหรือไม่ 

2

สังเกตค�ำนามและส่วนขยายก่อน เพราะเรื่องนี้ชอบออกมากที่สุด

Tense (รูปกริยาตามกาลเวลา)
เป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบให้เห็นอยู่บ่อย ๆ เรามาทบทวน Tense ทั้ง 12 กันก่อน

Present
Present
Present
Present
Present

Simple
Cont.
Perfect
Perfect Cont.

S
S
S
S

+
+
+
+

V.1
is/am/are + V.ing
has/have + V.3
has/have + been + V.3

S
S
S
S

+
+
+
+

V.2
was/were + V.ing
had + V.3
had+ been + V.ing

S
S
S
S

+
+
+
+

will
will
will
will

Past
Past
Past
Past
Past

Simple
Cont.
Perfect
Perfect Cont.

Future
Future
Future
Future
Future

Simple
Cont.
Perfect
Perfect Cont.

+
+
+
+

infinitive
be + V.ing
have + V.3
have + been + V.ing

* Cont. ย่อจาก Continuous นะ
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TIPS
1

ให้กวาดสายตาไปทั้ง sentence สังเกตว่าใน sentence ใช้ tense อะไรอยู่ ส่วนใหญ่
ถ้าใช้ tense ไหนก็จะใช้ tense เดียวกันทั้งประโยค

2

พยายามมองหา indicator ที่จะบ่งชี้ว่าประโยคนี้ใช้ tense อะไร เช่น ค�ำว่า now, right
now, at the moment จะบอกถึง present tense หรือ last, ago, in ตามด้วยปีที่
ผ่านมาแล้ว จะแสดงถึงความเป็นอดีต เป็นต้น

3

ดูว่าใน sentence ใช้ tense ถูกต้องหรือไม่
 น้อง ๆ จ�ำเป็นจะต้องรู้ structure และวิธีใช้ tense ให้ถูกต้อง

4

สังเกตการใช้ verb ว่า verb สอดคล้องกับ tense หรือไม่

Example 1 ใช้ verb ไม่ตรงตาม tense
David used to be a doctor who live in UK, after his wife passed away,
he decided to move to Australia.
เดวิ ดเคยเป็นหมออาศัยอยู่ที่อังกฤษ หลังจากภรรยาของเขาเสียชี วิ ต เขาตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลีย

จากประโยคตัวอย่าง ตัวที่ highlight คือ verb ถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่า ประโยคนี้เป็นเรื่องราวใน
อดีตซึ่งต้องใช้ past tense ดังนั้นค�ำว่า live ควรจะต้องเปลี่ยนเป็น lived เพื่อให้สอดคล้องกับ verb
ตัวอื่น ๆ ในประโยค

Example 2 สังเกต indicator ในประโยค จะช่วยให้รู้ว่าในประโยคนั้น ๆ ควรใช้ tense ไหน
My sister is taking care of the garden since the death of my parents.
น้องสาวของฉันดูแลสวนนี้ ตั้งแต่พ ่อแม่เสียชี วิ ต

จากประโยคนี้จะเห็นว่า มี indicator อยู่ 1 ค�ำ ซึ่งก็คือ ค�ำว่า since ค�ำนี้จะใช้ใน perfect tense
ดังนั้นส่วนที่ผิดคือ is taking ควรจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ perfect (has/have + v.3) ที่ถูกต้อง
คือ has taken

Voice
Active voice คือ รูปกริยาที่ประธานเป็นผู้กระท�ำหรือแสดง 
Passive voice รูปกริยาที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท�ำโดยผู้อื่น  (เป็นประโยคที่ต้องการต้องการเน้นผู้ถูก
กระท�ำ จึงเอากรรมมาขึ้นประโยค)
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Example Active and Passive voice

Active Voice: The teacher punishes the student.
			 คุณครูลงโทษนักเรียน
Passive Voice: The student is punished by the teacher.
			 นักเรียนถูกลงโทษโดยคุณครู

Passive Voice Structure
Present Simple: S + is/am/are + v.3
Luke is called to the principal office at least twice a week.
ลุคถูกเรียกตัวไปห้องครู ใหญ่อย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้ง

Present Continuous: S + is/am/are/ + being+ v.3
Luke is being called to the principle office right now
ขณะนีล้ ุคถูกเรียกตัวให้ ไปที่ห้องครู ใหญ่

Present Perfect: S + have/has + been + v.3
My car has been towed by the police for 2 weeks.
รถของฉันถูกต�ำรวจลากไปสองอาทิตย์แล้ว

สิ่งที่ผู้ท�ำข้อสอบมักท�ำผิดพลาด คือ การใช้ voice ผิด
เช่น  The letter sent to you yesterday.
จดหมายส่งถึงคุณเมื่อวานนี้

ประธานในประโยคคือ the letter ถ้าเราแปลตรงตัวแบบไทย ๆ ว่าจดหมายส่งถึงคุณเมื่อวานนี้ ก็ดูจะ
เข้าใจดี แต่ตามหลักภาษาอังกฤษแล้ว ประโยคนี้จดหมายเป็นสิ่งของซึ่งอยู่ในตำ� แหน่งประธาน แต่จดหมาย
ไม่สามารถกระท�ำได้ (จดหมายเดินไปส่งตัวเองไม่ได้) ดังนั้นประโยคนี้ควรจะอยู่ในรูป passive voice
ประโยคที่ถูกต้องคือ The letter was sent to you yesterday.
จดหมายได้ถูกส่งไปหาคุณเมื่อวานนี้
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TIPS
1

หาประธานของประโยคให้เจอ พิจารณาว่า ประธานเป็นคน ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่มักจะอยู่ในรูป
passive voice แต่ไม่เสมอไปนะคะ

2

ดังนั้นจะต้องแปลความหมายของประโยค เพราะคนสามารถเป็นผู้ถูกกระท�ำได้เช่นกัน

3

สังเกตหา indicator ของ passive voice คือ by เช่น 
The student was given a gift to by the school teacher.
นักเรียนได้รับของขวัญจากคุณครูที่ โรงเรียน

4

structure ของประโยค passive ใช้ถูกต้องหรือไม่ 
Subject + v. to be + v.3

Example 1 verb ของประโยคไม่อยู่ในรูปที่ถูกต้อง (สังเกต tense ที่ใช้ในประโยค)
Graduate students who want to work in marketing field must send their resumes
to the marketing manager and  get  interviewed before they will be considered
for this position.
นักศึกษาปริ ญญาโทผู้ที่ต้องการท�ำงานเกี่ยวกับการตลาด จ�ำเป็นต้องส่งเอกสารสมัครงานไปยังผู้จั ดการ
การตลาด และเข้ารับการสัมภาษณ์ก่อนที่จะได้งานนี้

การท�ำข้อสอบ  error identification ให้ถูกต้องนั้นจะต้องดูจากหลายส่วน เช่น ข้อนี้เราต้องดูจาก
รูปประโยคโดยรวม ต้องใช้เรื่อง  tense ประกอบด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
tense ที่ใช้คือ Present Simple Tense (สังเกตจาก verb อื่น ๆ ในประโยค) ดังนั้นข้อที่ผิดคือ 
รูป passive voice ค่ะ รูปประโยคของ passive จะต้องผันตาม verb ซึ่งในที่นี้ เราจะไม่ใช้ will
be considered for... (อันนี้เป็น Future Tense แล้ว) จึงต้องแก้เป็น “are considered”

Example 2 voice ของประโยคผิด
More than a hundred years ago, the first car was using in Thailand.
มากกว่าร้อยปีมาแล้ว ที่รถยนต์คันแรกถูกน�ำมาใช้ ในประเทศไทย

ส�ำหรับข้อนี้ความรู้เรื่อง  tense จะท�ำให้เรามองหาข้อที่ผิดได้ง่ายขึ้น ถ้าสังเกตให้ดีประโยคนี้ใช้  Past
Continuous Tense (S + was/were + v.ing) ซึ่งก็เหมือนจะตรงตาม  structure อยู่ 
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