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เอกสารประกอบการอบรมรายวชิาภาษาองักฤษ 

Part I: Grammar 

Pronouns 

 Pronouns (สรรพนาม) 

เป็นค าทีใ่ชแ้ทนค านามทัง้ในการพูดและการเขยีนซึง่ท าหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัค าน

าม 

ตารางสรุป Pronouns 

Subject Object Possessive 

adjective 

Possessive 

Pronouns 

Reflexive 

Pronouns 

I me My Mine Myself 

You You Your Yours Yourself 

Yourselves 

We us our  ours ourselves 

They them their thiers themselves 

He him his his himself 

She her her hers heself 

It it its its Itself  

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

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

Tense (กาลเวลา) 

Tense Present Past Future 

Simple S+V1 S+V2 S+will/shall+ V1 

Continuous S+V to be+Ving 

(is, am, are) 

S+was, were +Ving 

 

S+will/shall+be+Ving 
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Present Simple Tense 

- เหตกุารณท์ีใ่ชใ้นปัจจบุนั 

- เกดิขึน้จรงิตามธรรมชาต ิ

- เหตกุารณท์ีท่ าเป็นประจ า สม ่าเสมอ 

Adverb   บอกเวลา 

Everyday     Always     Usually      Today      Every………… 

ประโยคบอกเล่า 

         s, es (กรณีประธานเป็นเอกพจน)์ 

โครงสรา้ง S+V1   

       คงรปูเดมิ(กรณีประธานเป็นพหูพจน)์ 

Ex She  eats  rice. 

ประโยคปฎเิสธ 

 

 

ประโยคปฎเิสธม ี  2   ชนิด 

1. ชนิดทีม่กีรยิาชว่ยอยู่แลว้  เชน่  บอกเล่า    She  is  a  teacher. 

       ปฎเิสธ     She  is not  a  teacher. 

2. ชนิดทีไ่ม่มกีรยิาชว่ยหรอืมกีรยิาแทใ้นประโยค 

กรณีไม่มกีรยิาชว่ยในประโยคตอ้งใช ้ V to do  มาชว่ย 

Perfect S+has, have+V3 S+had+V3 S+will/shall+have+V3 

Perfect   

Continuous 

S+has, 

have+been+Ving 

S+had+been+Ving S+will/shall+have+been+Ving 

ขอ้สงัเกต  1. ประโยคปฎเิสธตอ้งม ี not  แต ่ not  

ตอ้งตามหลงักรยิาชว่ยเทา่น้ัน 

                  2. กรยิาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

                                 -  กรยิาแทส้ามารถแสดงทา่ทางได ้

                                 -  กรยิาชว่ยไม่สามารถแสดงทา่ทางได ้
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Ex   บอกเล่า    She  eats  rice. 

  ปฎเิสธ     She  does   not   eat   rice. 

      (ลงทา้ยดว้ย  o  หนา้   o  เป็นพยญัชนะใหเ้ตมิ  

es) 

หมายเหต ุ  eat  ไม่ตอ้งเตมิ  s  เพราะเตมิ  es  ที ่ do  แลว้ 

ประโยคค าถาม   

 ม ี 2  กรณีคอื  1.  

กรณีมกีรยิาชว่ยอยู่แลว้สามารถสลบัขึน้ขา้หนา้ไดเ้ลย 

   บอกเล่า    She  is  a  teacher. 

   ค าถาม      Is  she  a  teacher? 

2. กรณีทีม่กีรยิาแทใ้นประโยค   เชน่ 

บอกเล่า       She  eats  rice. 

ปฎเิสธ         She  does   not   eat   rice. 

ค าถาม          Does  she  eat  rice? 

 

Present   Continuous  Tense 

- เหตกุารณท์ีก่ าลงัเกดิขึน้ 

Adverb   บอกเวลา 

Now,  Right  now,  Just  now,  At  this  time,  At  this  

moment 

ประโยคบอกเล่า 

โครงสรา้ง S+V to be+Ving 

(is, am, are) 

Ex    She  is  eating   rice. 

ประโยคปฎเิสธ    เราสามารถเตมิ  not  ไดเ้ลย  เน่ืองจาก  V to be  

เป็นกรยิาชว่ยอยู่แลว้ 
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โครงสรา้ง S+V to be+ not +Ving 

(is, am, are) 

 Ex   She  is  not eating   rice. 

 ประโยคค าถาม   เราสามารถสลบักรยิาชว่ย(V to 

be)ขึน้ตน้ประโยคไดเ้ลย 

บอกเล่า   She  is  eating   rice. 

  ปฎเิสธ     She  is  not She  is  not eating   rice.. 

  ค าถาม    Is  she eating   rice? 

Present   Perfect 

- เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตีจนถงึปัจจบุนั 

Adverb   บอกเวลา 

Just,  Already,  Since,   For,  Recently,  Yet 

ประโยคบอกเล่า 

โครงสรา้ง    S+has, 

have+V3 

Ex   She  has  eaten  rice. 

ประโยคปฎเิสธ    เราสามารถเตมิ  not  ไดเ้ลย  เน่ืองจาก  V to have  

เป็นกรยิาชว่ย  โครงสรา้ง     S+has, have+not+V3 

Ex   She  has not  eaten  rice. 

 ประโยคค าถาม   เราสามารถสลบักรยิาชว่ย  has, have  

ขึน้ตน้ประโยคไดเ้ลย 

  บอกเล่า   She  has  eaten  rice. 

  ปฎเิสธ     She  has not  eaten  rice. 

  ค าถาม     Has  she  eaten  rice? 

ทีม่า    v1           v2            

v3 

        eat           ate       

eaten 
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Past  Simple  Tense 

- เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี 

Adverb   บอกเวลา 

Ago,  Yesterday,  Last……. 

ประโยคบอกเล่า 

 โครงสรา้ง    S+V2 

 Ex       She   ate   rice. 

 

 ประโยคปฎเิสธ  2  ชนิด 

1.  ชนิดทีม่กีรยิาชว่ยอยู่แลว้    เชน่ 

บอกเล่า    She  was  a  

teacher. 

 

  ปฎเิสธ      She  

was  not  a  teacher. 

2. ชนิดทีไ่ม่มกีรยิาชว่ยหรอืมกีรยิาแทใ้นประโยคกรณีไม่มกีรยิาชว่ยใน

ประโยคตอ้งใช ้ V to do  ชอ่งที ่ 2  (did)  มาชว่ย 

ขอ้สงัเกต  

 

 

 

บอกเล่า She    ate   rice. 

ปฎเิสธ       She  did   not  eat   rice. 

 

 

v1            v2              

v3   

eat            ate           

eaten 

  v1                v2             

v3 

is, am        was          

been 

  are          were         

been 

     v1              v2                 

v3 

do, does            did              

done 

มาจากขอ้ที ่ 2  

ของ  do 
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หมายเหต ุ   eat   ตอ้งกลบัเป็นรปูเดมิเน่ืองจากเปลีย่น  do  เป็น  did  

ซึง่เป็นชอ่งที ่ 2  แลว้ 

Future  Simple  tense 

- เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอนาคต 

     Adverb  บอกเล่า         

 Tomorrow, Next….. 

ประโยคบอกเล่า  

     โครงสรา้ง         S + will/Shall + V1 

          Ex     She  will  eat  rice. 

      ประโยคปฎเิสธ    เราสามารถเตมิ  not  ไดเ้ลย  เน่ืองจาก  will หรอื 

shall เป็นกรยิาชว่ย 

      โครงสรา้ง         S + will/shall +not+ V1 

 Ex     She  will  not  eat  rice. 

ขอ้สงัเกต    รปูย่อ    will  not      ---

--         won’t 

                                 shall   not      

-----        shan’t 

      ประโยคค าถาม    เราสามารถสลบักรยิาชว่ย   will/shall  

ขึน้ตน้ประโยคไดเ้ลย 

  บอกเล่า     She  will  eat  rice. 

  ปฎเิสธ       She  will  not  eat  rice. 

  ค าถาม      Will  she  eat  rice? 

Articles 
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Articles (a, an,the) เป็นค าใชค้ าน าหนา้ค านาม  

เพือ่บอกจ านวนหรอืปรมิาณ  ม ี2 ประเภทคอื 

1. Indefinite  Article  ใชน้ าหนา้ค านามนับไดเ้อกพจน ์ 

มคีวามหมาย  ไม่เจาะจง ไดแ้ก ่ a,  an 

2. Definite   Article    

ใชน้ าหนา้ค านามนับไดท้ัง้เอกพจนแ์ละพหูพจนม์คีวามหมายชีเ้ฉพาะ

เจาะจง  ไดแ้ก ่ the 

 

การใช ้ a,  an 

1. a  ใชน้ าหนา้ค านามนับไดเ้อกพจน ์ ขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ  

หรอืสระแตอ่อกเสยีงพยางคแ์รกเป็นเสยีงพยญัชนะ  เชน่  a man,  

a  cat,  a  bedroom,  a  tree,  a  university,  a  uniform 

2. an  ใชน้ าหนา้ค านามนับไดเ้อกพจน ์ ซึง่ขึน้ตน้ดว้ยสระ  

หรอืพยญัชนะแตอ่อกเสยีงสระ  เชน่  an  umbrella,  an  

orange,  an  elephant,  an  hour,  an  aunt,  an  

honest  man 

 

หลกัการใช ้ a,  an 

1. ใชก้บัค านามเอกพจนน์บัไดท้ ัว่ๆ ไป  ไม่เฉพาะเจาะจง 

I  have  a  purse.  (ฉันมกีระเป๋าสตางค ์ 1  ใบ) 

There  are  sixty  minutes  in  an  hour. 

( ม ี 60  นาท ี ใน  1  ช ัว่โมง ) 

2. ใชก้บัค านามทีก่ล่าวถงึสญัชาต ิ ผูเ้ลือ่มใสศาสนา  

และอาชพี 

Michael  Jackson  is  an  American. 

( ไมเคลิแจคสนัเป็นชาวอเมรกินั) 

Thongchai  Mclntyre  is  a  singer. 
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( ธงชยั  แมคอนิไต  เป็นนักรอ้ง) 

Yuranun  is  a  Buddhist. 

( ยุรนันทเ์ป็นชาวพุทธ) 

3. ใชก้บัค านามทีแ่สดงอตัรา  เวลา  ความเรว็  ราคา  น ้าหนกั  

เมือ่ใช ้ a,  an  น าหน้าจะมคีวามหมายวา่  ตอ่  หรอื  ละ 

Suthep  washes  his  hair  twice  a  week. 

( สุเทพสระผมของเขาสปัดาหล์ะ  2  คร ัง้) 

Robert  always  drives  eighty  miles  an  hour. 

( โรเบริต์ขบัรถใชค้วามเรว็  80  ไมล ์ ต่อ  1  ช ัว่โมงเสมอๆ) 

4. ใชก้บัค านามทีแ่สดงโรคภยัไขเ้จ็บ 

My  father  has  a  pain  in  his  back 

( พ่อของฉันปวดหลงั) 

I  have  a  headache. 

( ฉันปวดศรีษะ) 

 5.   ใชก้บัค าลกัษณะนามทีบ่อกปรมิาณหรอืจ านวนของสิง่ตา่ง 

ๆ 

Father  drinks  a  cup  of  coffee  in  a  day. 

( พ่อดืม่กาแฟวนัละ  1  ถว้ย) 

There  is  a  piece  of  cake  in  the  dish. 

( มขีนมเคก๊  1  ชิน้อยู่ในจาน) 

 6.   ใชก้บัค านามทีแ่สดงจ านวนหรอืปรมิาณอืน่ๆ  

Mother  buys  a  dozen  eggs. 

( แม่ซือ้ไขไ่ก ่ 1  โหล  ( 12  ฟอง)) 

 7.   ใชก้บัค าพูดในส านวนตา่ง ๆ 
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I  have  waited  hare  for  a  long  time. 

( ฉันคอยอยู่ทีน่ี่เป็นเวลานาน) 

He  is  in  a  hurry. 

( เขารบีรอ้น) 

การใช ้ the 

1. ใชก้บัค านามทีม่เีพยีงสิง่เดยีวในโลก  เชน่  the  sun,  

the  world,  the  earth,  the  moon,  the  sky,  

the  universe 

The  sun  rises  in  the  east  and  set  in  the  west. 

( ดวงอาทติยข์ึน้ทางทศิตะวนัออกและตกทางทศิตะวนัตก) 

  2.   ใชก้บัค านามทีเ่ป็นชือ่เคร ือ่งดนตร ี

Can  you  play  the  violin? 

( คณุเล่นไวโอลนิเป็นไหม) 

  3.   ใชน้ าหน้าชือ่สกลุครอบครวั 

The  Browns  will  go  to  Phuket  next  week. 

( ครอบครวับราวนจ์ะไปภูเก็ตสปัดาหห์นา้) 

  4.   ใชน้ าหน้าชือ่คลอง  แม่น ้า  ทะเล  มหาสมุทร  

ทะเลทราย  เทอืกเขา  หมู่เกาะ 

The  Suez  Canal  is  between  Africa  and  Asia. 

( คลองสุเอชอยู่ระหว่างทวปีแอฟรกิาและทวปีเอเซยี) 

5. ใชน้ าหน้าชือ่ประเทศทีม่คี าประกอบตอ่ไปนี้  

Kingdom  (ราชอาณาจกัร) 

Union ( สหภาพ)  Republic  ( สาธารณรฐั) 

         The  Republic  of  china  is  in  Asia. 
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          ( สาธารณรฐัประชาชนจนีอยู่ในทวปีเอเชยี) 

         The  United  States  of  America. 

         ( ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

6.   ใชก้บัชือ่อาคารสถานทีส่ าคญั  เชน่  พพิธิภณัฑ ์ 

ธนาคาร  โรงแรม 

      ภตัตาคาร 

        He  works  in  the  Bangkok  Bank. 

        ( เขาท างานทีธ่นาคารกรงุเทพ) 

        She  stays  in  the  President  Hotel. 

       ( เธอพกัทีโ่รงแรมเพรสซเิดนท)์  

  7. ใชก้บัชือ่หนงัสอืพมิพร์ายวนั     

       I  always  read  the  Daily  News. 

       ( ฉันอา่นหนังสอืพมิพเ์ดลนิิวสเ์สมอ) 

  8. ใชแ้สดงส่วนตา่งๆ ของวนั     

       I  wash  my  car  in  the  evening. 

       ( ฉันลา้งรถของฉันในตอนเย็น) 

      The  students  learn  English  in  the  morning. 

       ( เด็กนักเรยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษในตอนเชา้) 

 ขอ้ยกเวน้ไม่ใช ้ Article  ใด ๆ 

1. ชือ่  วนั,  เดอืน,  ฤดู  วนัส าคญั 

The  weather  is  cold  in  January. 

( อากาศหนาวในเดอืนมกราคม) 

We  are  happy  on  Chistmas  Day. 
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( พวกเรามคีวามสุขในวนัครสิตม์าส) 

 2.    ชือ่ประเทศ,  ทวปี,  เมอืง 

There  are  many  people  in  Bangkok. 

( มปีระชาชนมากมายในกรงุเทพฯ) 

Bangkok  is  the  capital  of  Thailand. 

( กรงุเทพฯ เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย) 

 3.    ชือ่สถาบนัการศกึษา  เชน่  โรงเรยีน,  วทิยาลยั,  

มหาวทิยาลยั 

I  want  to  study  in  Chulalongkorn  University. 

( ฉันตอ้งการเรยีนในมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ)์ 

 4.    ชือ่กฬีาตา่งๆ , มือ้อาหาร 

John  is  playing  tennis  with  his  friends. 

( จอหน์เล่นเทนนิสกบัเพือ่นของเขา) 

Suthee  has  breakfast  at  7.30  a.m. 

( สุธรีบัประทานอาหารเชา้เวลา  7.30  น.) 

 5.    ชือ่ภาษาและวชิาตา่งๆ 

I  don’t  like  to  learn  mathematics. 

( ฉันไม่ชอบเรยีนวชิาครติศาสตร)์ 

Do  you  speak  English  well? 

( คณุพูดภาษาองักฤษไดด้ไีหม) 

 

Adjectives 
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Adjectives  หมายถงึ ค าคณุศพัท ์

เป็นค าทีใ่ชข้ยายค านามหรอืค าสรรพนาม 

เพือ่บอกรายละเอยีดบของค านามหรอื ค าสรรพนามน้ันๆ ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้  

ชนิดของค าคุณศพัท ์

1  ค าคณุศพัทบ์อกลกัษณะ (Descriptive Adjectives) 

ท าหนา้ทีบ่อกลกัษณะของนามทีเ่กีย่วกบัรูปรา่ง คณุสมบตั ิอารมณ ์ความรูส้กึ 

ขนาด ส ีอาการ …etc. 

Example 

- John  is  tall  and  handsome. 

(จอหน์เป็นคนทีสู่งหล่อและหนา้ตาด)ี 

- Mrs.  Mary  likes  red  roses  very  much. 

(มสิซสิแมร ีช่อบกุหลาบสแีดงเป็นอย่างมาก) 

 

2  ค าคณุศพัทช์ ีเ้ฉพาะ (Demonstrative  Adjectives)  

Example 

- This  man  is  Mr. Smith. 

(ผูช้ายคนนีค้อืมสิเตอรส์มธิ) 

- These  fish  are  fresh. 

(ปลาเหล่านีส้ด) 

 

3  ค าคณุศพัทท์ีเ่ป็นชอ่เฉพาะ  (Proper  Adjectives) 

Example 

- I  like  Chinese  food. 

(ฉันชอบอาหารจนี) 

 

4  ค าคณุศพัทบ์อกจ านวน  ปรมิาณ  (Quantitative  Adjectives) 

Example 
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- They  drink  much  milk  every  day. 

       (เขาทัง้หลายดืม่นมมากทกุวนั) 

- There  are  some  students  in  the  classroom. 

       (มนัีกเรยีนจ านวนหน่ึงอยู่ในหอ้งเรยีน) 

- Do  you  need  any  butter? 

       (คณุตอ้งการเนยไหม) 

 

5 ค าคณุศพัทบ์อกจ านวนนับล าดบัที ่(Numberal  Adjectives)  

Example 

- There  are  fifty-one  students  in  M. 1 

(มนัีกเรยีน  51คน  ในหอ้งมธัยมปีที ่1) 

 

6  ค าคณุศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ (Possessive  Adjectives) 

Example 

- Is  this your  umblella? 

(น่ีเป็นรม่ของคณุใชไ่หม) 

ต าแหน่งของค าคุณศพัท ์

1 วางไวห้นา้ค านามทีต่อ้งการขยาย เชน่ 

Tom  is  a  tall  boy. (tall  ขยาย  boy) 

(ทอมเป็นเด็กผูช้ายทีสู่ง) 

2. วางไวห้ลงั  Verb  to  be 

- My  school  bag  is  big. 

(กระเป๋านักเรยีนของฉันมสีดี า) 

 

 

การจดัล าดบัคณุศพัท ์
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           ในกรณีทีม่คี าศพัทห์ลายๆตวัใชข้ยายค านามเดยีวกนั  

จะตอ้งจดัเรยีงล าดบัคณุศพัทต์ามหมายเลข  ดงัต่อไปนี ้

          1.  ค าคณุศพัทช์ ีเ้ฉพาะ เชน่    a /an /the /this / that / those / 

these  หรอืคณุศพัทท์ีแ่สดงความเป็นเจา้ของ my, your, her, our  their, 

its 

          2.  ค าคณุศพัทบ์อกล าดบัที ่first, second, third, … etc. 

          3.  ค าคณุศพัทบ์อกจ านวน one, two, three, … etc. 

          4.  ค าคณุศพัทบ์อกคณุสมบตัหิรอืคณุสมบตั ิเชน่ beautiful, 

ugly, delicious, poor, good, … etc. 

        5.  ค าคณุศพัทบ์อกขนาดรปูรา่ง เชน่ tall, small, big, short, … etc. 

       6.  ค าคณุศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอายุ เชน่ old, young, new, … etc. 

       7.  ค าคณุศพัทเ์กีย่วกบัส ีเชน่ red, pink, brown, … etc. 

      8.  ค าคณุศพัทเ์กีย่วกบัเชือ้ชาต ิเชน่ Chinese, French, Italian 

       9. ค านามหลกัทีข่ยาย 

Example   There  are  some  beautiful  yellow  flowers  in  the  

garden. 

(มดีอกไมส้วยสเีหลอืงอยู่ในสวน 

Comparison  of  Adjectives 

   หมายถงึ  การเปรยีบเทยีบค าศพัท ์ซึง่ม ี 3  ขัน้คอื 

1.  ขัน้ธรรมดา (Positive   degree) 

2.  ขัน้กว่า (Comparative   degree) 

3.  ขัน้สูงสุด (Superlative   degree) 

 

ตารางเปรยีบเทยีบค าคณุศพัท ์
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Positive ( 

ข ัน้ธรรมดา) 

Comparative 

(ข ัน้กวา่) 

Superlative 

(ข ัน้สูงสุด) 

Tall 

fat 

thin 

easy 

beautiful 

good 

taller 

fatter 

thinner 

easier 

more  beautiful 

better 

tallest 

fattest 

thinnest 

easiest 

most  beautiful 

best 

1. รปูประโยคการเปรยีบเทยีบทีเ่ทา่กนั 

 

  

 

     My  brother  is  as  tall  as  my  father 

     (พีช่ายของฉันสูงเทา่กบัพ่อของฉัน) 

   Jane  is  as  beautiful  as  Rose. 

   (เจนสวยเทา่โรส)  

2. รปูประโยคการเปรยีบเทยีบขัน้กว่า 

 

  

 

     My  brother  is    taller  than  my  father 

     (พีช่ายของฉันสูงกว่าพ่อของฉัน) 

   Jane  is  more  beautiful  than  Rose. 

ประธาน + กรยิา + as + ค าคณุศพัทร์ปูปกต ิ

+ as + ค านาม 

ประธาน + กรยิา  + ค าคณุศพัทข์ัน้กวา่ + than + ค านาม 

เปรยีบเทยีบ 
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   (เจนสวยกว่าโรส)  

3. รปูประโยคการเปรยีบเทยีบขัน้สูงสุด 

 

 

 

My brother is the tallest of all. 

(พีช่ายของฉันสูงทีสุ่ด) 

Jane is the most beautiful. 

(เจนสวยทีสุ่ด) 

กฎการเปลีย่นค าคณุศพัทใ์หเ้ป็นขัน้กว่าและขัน้สูงสุด 

1.  เตมิ -er ในขัน้กว่า และ  the  – est ส าหรบัขัน้ทีสุ่ด เชน่ 

tall---------taller ------------tallest 

2. ค าทีม่สีระเสยีงส ัน้ตวัเดยีว 

และตวัสะกดตวัเดยีว  ถา้คณุสมบตัคิรบสองขอ้นี ้

ใหเ้ตมิตวัสะกดอกีตวัเขา้ไป แลว้เตมิ -er -est เชน่ 

big---------bigger--------------biggest 

3. ค าลงทา้ยดว้ย y  ใหต้ดั y ออก แลว้เตมิ -ier -iest เชน่ 

dry-------drier----------------driest 

 

4. ค าสองพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ย -ed, -ful, -ing, -less รวมถงึ ค าทีม่ ี

สองพยางคบ์างค า และสามพยางคข์ึน้ไปใหเ้ตมิ more  และ the most 

ขา้งหนา้ เชน่ 

ประธาน + กรยิา + the + 

ค าคณุศพัทข์ัน้สงูสดุ  
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worried---------more worried---------------the most 

worried 

expensive--------more expensive-----------------the most 

expensive 

 

PREPOSITION (ค าบุรพบท) 

ค าบุรพบท  เป็นค าทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมและค าอืน่ๆ ในประโยค 

ค าบุรพบทสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดถ้งึ 4 ประเภท คอื 

1.Prepositions of Manner  

แสดงความสมัพนัธท์างดา้นวธิแีละอาการตา่ง ๆ เชน่ by, on, in 

by 

                                         by bus. 

เชน่    I go to school    by car 

                                          by train.  

                                          by bicycle. 

                                                          by plane. 

         Malee went  to England               by sea. 

                                                          by air. 

on 

                                                 on foot. 

 เชน่  I like to travel                      on horseback. 

                                                 on a boat. 

in 
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เชน่     Please write in ink.    กรณุาเขยีนดว้ยหมกึ 

           Get in my car.             เขา้มาในรถของผมซ ิ

           When will he arrive in Chiengmai?    

เขาจะมาถงึเชยีงใหม่เมือ่ไร 

           He usually speaks in a high voice.      

เขามกัจะพูดดว้ยเสยีงทีสู่ง 

 

2. Prepositions of Direction แสดงความสมัพนัธท์างดา้นทศิทาง เชน่ 

into, out of, toward, up, down,  

away from  

ตวัอย่าง                   into                                                 เขา้ไปในหอ้ง 

                He ran out of the room.  เขาวิง่               

ออกไปจากหอ้ง 

                         towards                                           ไปสู่หอ้ง 

               Don’t run away from me!          อย่าวิง่หนีผมไป 

He climbed     up           the tree.                เขาปีน               

ขึน้ตน้ไม ้

                 down                                                            ลงจากตน้ไม ้

3. Prepositions of Time  แสดงความสมัพนัธเ์กีย่วกบัเวลา เชน่ at, on, 

by, in, for, during, before, until 

at 

เชน่    The game will start at 1:30 p.m. 

           This shop closes at midnight. 

           Let’s have a big party at Christmas. 
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           Don’t go out alone at night. 

on (ใชก้บัวนั หรอืเดอืนซึง่ตามดว้ยวนัที)่ 

  เชน่    See you on Monday. 

             My birthday is on March 9. 

             He’ll come here on December 25. 

             They arrived on Tuesday morning. 

by  (ราว ๆ) 

   เชน่     Please arrive by 9 a.m. 

              Try to be here by 10 p.m. 

 

in  (ใชก้บัชว่งเวลา เดอืน หรอืปี) 

    เชน่  The bus will arrive in an hour. 

             I go to work early in the morning. 

             I’ll take a trip in June. 

             Jack moved here in June, 1980. 

             She was born in 1950. 

for (= เป็นเวลา) 

                                                for two hours. 

เชน่   I have waited                      for a long time. 

                                                 For 15 minutes 

          Jack has been working here              for 6 years. 

                                                               for 3 months. 
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During (= ในระหวา่ง ) 

                                                        during the summer. 

 เชน่     We saw them often                during  our childhood. 

                During 1970. 

Since  (= นบัต ัง้แต)่ 

 เชน่    They have been there since 1980. 

            I haven’t seen him since Monday. 

before (กอ่น) – after (หลงั)  

 before 

            เชน่   Please arrive       after          10 p.m. 

  

Until (= จนกระทัง่) 

เชน่     I’ll  be  here           until   Wednesday 

                                           until   5 p.m. 

หมายเหตุ    ส านวนเกีย่วกบัเวลาทีน่่าสนใจมดีงันี ้

                     on time  =  ตรงเวลา 

                     in time  =  ทนัเวลา 

                     ahead of time  =  ล่วงหนา้ 

                     behind schedule  =  ชา้ 

                      at the beginning of  = ตอนตน้ 

                     at the end of =  ตอนปลาย 

                    in the middle of  =  ตอนกลาง 
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4. Prepositions of  Place แสดงความเกีย่วพนัของสถานที ่และต าแหน่ง 

 

 

 

 

in 

เชน่     The paper is in the desk. 

            The fish is in the bowl. 

            He is sitting in the lobby. 

(เขาก าลงัน่ังอยู่ในหอ้งพกัแขกของโรงแรม) 

            นอกจากนี ้in ยงัใชก้บัสถานทีใ่หญ่ ๆ เชน่ 

             in a country 

             in a village 

             in a city 

 at  (ใชก้บัสถานทีเ่ล็ก ๆ) 

                                      at home. 

                                     at the store. 

เชน่     She is                   at the office. 

                                     at the airport. 

นอกจากนี ้at  ยงัใชก้บับา้นเลขที ่+ ชือ่ถนน 

เชน่   She lives at 215 Sukhumvit Road. 
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on 

เชน่   The book is on the table. 

          Don’t sit on the sofa. (อย่าน่ังบนเกา้อีน้วม) 

นอกจากนี ้on ยงัใชก้บัชือ่ถนน (ไม่มบีา้นเลขที)่ 

เชน่    I live on  Sukhumvit Road. 

under (= ใต)้ 

เชน่    The paper is under the table. 

           Put a pad under the hot dish. (เอาทีร่องวางขา้งใตจ้านรอ้น) 

beside (= ขา้ง ๆ) 

เชน่     The napkin is placed beside the plate. 

           (ผา้เชด็ปากถกูวางไวข้า้งๆจาน) 

near/by ( =ใกล ้ๆ) 

เชน่                                 near 

         Jane is sitting           by        the door. 

against (= ตดิกบั) 

เชน่        

 

   

     He is pushing against the wall. 

   

 

Jack is swimming against  the current. (แจค๊ว่ายทวนน ้า) 
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นอกจากนี ้ยงัมคี าบุรพบทอืน่ๆ ทีใ่ชแ้สดงต าแหน่ง เชน่ next to (ตดิกนั), 

opposite (ตรงขา้ม), across (ตรงขา้ม) 

 

 

 

 

 

  across the road from 

The cinema is      opposite                       the cafe.  

The café is next to the bookshop. 

over/above ทัง้สองค าแปลว่า เหนือ‚ สูงกว่า แตม่สี านวนใชต้า่งกนั 

over 

เชน่    The plane is flying over a city. 

           Don’t lean over the wall. (อย่าโนม้ตวัออกไปนอกก าแพง) 

           I’m over 36. (ฉันอายุมากกว่า36  ปี) 

           My house is over yours. (บา้นผมอยู่เหนือบา้นคุณ) 

above 

เชน่  The city is  above sea level. (เมอืงนีอ้ยู่เหนือระดบัน ้าทะเล) 

        His name is above mine on the list. 

(ชือ่ของเขาอยู่เหนือชือ่ของผมในรายชือ่) 

        Don’t wear skirts above the knee. (อย่าไส่กระโปรงเหนือเขา่) 

below  (ต ่ากว่า,ใต)้ 

             Wear  skirts below the knee. (สวมกระโปรงคงุเขา่) 
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             My house is below sea level. 

(บา้นของผมอยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเล) 

             His grade is below 

average.(คะแนนของเขาต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่) 

Behind  (= ขา้งหลงั) 

เชน่    The paper  is  behind the desk. (กระดาษอยู่ขา้งหลงัโตะ๊) 

 

 

 

 

 

 

 

 PASSIVE  VOICE 

หลกัการเปลีย่น  active   passive 

1. หากรรมของประโยคแลว้เปลีย่นใหเ้ป็นประธาน 

2. ด ูtense อะไรแลว้อยู่ในรปู passive 

3. เปลีย่นประธานใหอ้ยู่ในรปูของกรรมโดยม ีby น าหนา้  

รปูของ  Passive Voice 

 โดยทัว่ไป กรยิารปู passive voice คอื                    

Verb  to  be  +  

กรยิาชอ่ง 3 

1. ส าหรบั simple present tense ประโยค passive voice 

จะมโีครงสรา้งดงันี ้
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S +  V1 

       V to be    

+ V3 

S +  is,am,are 

+ V3 

โครงสรา้ง  S + is,am,are + V3 

Ex    Homework  is  done.   (They  do  homework.) 

2. ส าหรบั   past  tense  ประโยค  passive voice  จะมโีครงสรา้งดงันี ้

S +  V2 

       V to be      +  

V3 

S  + was, were  +  

V3 

โครงสรา้ง  S + was, were  +  V3 

Ex   The  house  was  built.  (They  built  the  

house.) 


