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คำ�ำนำ�ำคำ�ำนำ�ำ
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ที่างส�านักพมิีพ์ได�เลง็เหน็ถืง่ความีส�าคญัดงักล่าวจง่ได�จดัที่�า

หนังสอืั “เก่่งพูดูอังัก่ฤษใน 101 ชัั่�วโมง” ข่น้มีาเพื�อัเป็็นส่วนหน่�งใน
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200 บที่ที่่�ป็ระกอับด�วยิ่ไวยิ่ากรณ์และเหติุการณ์ที่่�พบได�บ่อัยิ่ 

ในแต่ิละวนั เพื�อัให�ผู้้�อ่ัานเหน็ภาพและเกิดความีเข�าใจยิ่ิ�งข่น้

ที่างสำนักพิมีพ์หวังเป็็นอัย่ิ่างยิิ่�งว่า ผู้้�อ่ัานจะสนุกไป็กับ 

การเร่ยิ่นร้�บที่สนที่นาภาษาอัังกฤษ สำหรับเพิ�มีความีพร�อัมีการใช้� 

พด้คยุิ่ในช้ว่ติิป็ระจำวนั การเรย่ิ่น การสอับ และการที่ำงานตัว
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ชั่ั�วโมง # 95 ชั่ั�วโมง # 95 กำรซือ้สินค้ำำ 560560

ชั่ั�วโมง # 96 ชั่ั�วโมง # 96 กำรลองเสือ้ผ้ำ 568568

ชั่ั�วโมง # 97ชั่ั�วโมง # 97 กำรต่อรองรำคำำสินค้ำำ 578578

ชั่ั�วโมง # 98 ชั่ั�วโมง # 98 กำรช�ำระเงนิสินค้ำำ 584584

ชั่ั�วโมง # 99ชั่ั�วโมง # 99 กำรฝำกเงนิท�ีธนำคำำร 590590

ชั่ั�วโมง # 100ชั่ั�วโมง # 100 กำรถอนเงนิท�ีธนำคำำร 596596

ชั่ั�วโมง # 101ชั่ั�วโมง # 101 กำรแลกเปลี�ยนเงนิตรำที�ธนำคำำร 602602

ตัว
อย
่าง



ช่วงที ่ช่วงที ่11
รูจั้กกบัพืน้ฐาน
ภาษาองักฤษ
ตัว
อย
่าง
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ตวัอกัษรในภาษาองักฤษตวัอกัษรในภาษาองักฤษ

English Alphabets หรอืั English Letters คอืั ติวัอัักษรใน

ภาษาอังักฤษ มีจ่�านวนที่ัง้หมีด 26 ติวัอักัษร ที่่�มีทั่ี่ง้ติวัพิมีพ์ และติวั

เข่ยิ่น โดยิ่แต่ิละแบบกม็ีท่ี่ัง้อักัษรติวัเลก็ (Small Letter) และอักัษร

ติวัใหญ่ (Capital Letter) ดงัน่้

ตวัพูมิพ์ู

Printed Letters

ตวัเขยีน

Hand Written Letters

คำ�ำอ่ัำนตวัพูมิพ์ูเลก็่

Lowercase/

Small

ตวัพิูมพ์ูใหญ่

Uppercase/

Capital

ตวัเขยีนเลก็่

Lowercase/

Small

ตวัเขยีนใหญ่

Uppercase/

Capital

a A a A เอั

b B b B บ่

c C c C ซ่

d D d D ด่

e E e E อั่

f F f F เอัฟ

g G g G จ่

h H h H เอัช้

i I i I ไอั

ตัว
อย
่าง



j J j J เจ

k K k K เค

l L l L แอัล

m M m M เอัม็ี

n N n N เอัน็

o O o O โอั

p P p P พ่

q Q q Q ควิ

r R r R อัาร์

s S s S เอัส

t T t T ที่่

u U u U ยิ่้

v V v V ว่

w W w W ดบัเบลิยิ่้

x X x X เอักซ์

y Y y Y วายิ่

z Z z Z ซ/่แซด

ตวัพูมิพ์ู

Printed Letters

ตวัเขียน

Hand Written Letters

คำ�ำอ่ัำนตวัพูมิพ์ูเลก็่

Lowercase/

Small

ตัวพิูมพ์ูใหญ่

Uppercase/

Capital

ตวัเขยีนเลก็่

Lowercase/

Small

ตวัเขยีนใหญ่

Uppercase/

Capital

12

ตัว
อย
่าง
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แบ่งได�เป็็นพยิ่ญัช้นะ 21 ติวัและสระ 5 ติวั

1. เส่ยิ่งพยิ่ญัช้นะภาษาอังักฤษ การเที่ย่ิ่บเสย่ิ่งภาษาไที่ยิ่ อัาจ

มีไ่ด�หลายิ่เสย่ิ่งข้่นอัยิ่้ก่บัติ�าแหน่งและติวัผู้สมี ดงัน้่

ตวัอักั่ษร, 

ตวัอักั่ษร

ผสม

พูยญัชั่นะ 

ข้ึนต้น
ตวัอัย่ำง

พูยญัชั่นะ

ลงท้ำย
ตวัอัย่ำง

b บ ball (บอัล) 

ลก้บอัล

บ rib (รบิ) ซ่�โครง

c ค cat (แคที่) แมีว ค cubic  

(ควิบคิ) 

ลก้บาศก์

ce, ci, cy ซ cell (เซล) เซลล์

cigar (ซกิาร์) 

ซกิาร์

cycle (ไซเคลิ) 

วงจร

ce - ซ sentence  

(เซนเที่นซ์) 

ป็ระโยิ่ค

ch ช้

ค

chat (แช้ที่) 

พด้คยุิ่

chaos (เคอัอัส) 

ยิุ่ง่เหยิ่งิ

ช้

ค

reach (รช่้) ถืง่

tech (เที่ค)  

ช่้างผู้้�ช้�านาญ

ck - - ค click (คลคิ) 

คลกิ

ตัว
อย
่าง



d ด dog (ดอัก) สนุขั ด kid (คดิ) เดก็

f ฟ fat (แฟที่) อั�วน ฟ cliff (คลฟิ) 

หน�าผู้า

g ก goat (โกที่) แพะ ก bag (แบก) ถืงุ

ge, gi, 

gy

จ budget (บัดเจที่) 

งบป็ระมีาณ

giraffe (จ่ราฟ) 

ยิ่ร่าฟ

gyrus (ไจรสั) 

คลื�นสมีอัง

จ language  

(แลงเกวจ็) 

ภาษา

gh ก ghost (โกสท์ี่) ผู้่ ฟ rough (รฟั) 

ขรขุระ

h ฮ hero (ฮโ่ร) 

วร่บุรษุ

- -

j จ jug (จกั) เหยิ่อืัก - -

k ค king (คงิ) 

กษัติรย์ิิ่

cricket (ครคิคทิี่) 

กฬ่าครกิเกต็ิ

ค pork (พอัร์ค) 

เนือ้ัหมี้

l ล lion (ไลเอันิ) 

สิงโติ

ล mail (เมีล) 

จดหมีายิ่

ตวัอักั่ษร, 

ตวัอักั่ษร

ผสม

พูยญัชั่นะ 

ข้ึนต้น
ตวัอัย่ำง

พูยญัชั่นะ

ลงท้ำย
ตวัอัย่ำง

14

ตัว
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m มี mother  

(มีาเธอัร์) แม่ี

มี jam (แจมี) 

แยิ่มี

n น new (นวิ) ใหม่ี น man (แมีน) 

ผู้้�ช้ายิ่

p พ pan (แพน) 

กระที่ะ

พ map (แมีพ) 

แผู้นที่่�

ph ฟ photo (โฟโที่) 

ภาพถ่ืายิ่

ฟ graph (กราฟ) 

กราฟ

qu ค

คว

conquer  

(คอังเคอัร์) ช้นะ

quick (ควิค) เรว็

ค boutique  

(บท้ี่ค่)

ร�านขายิ่ขอัง

r ร rat (แรที่) หน้ ร polar  

(โพลาร์) ขัว้

s ซ

ส

sand (แซนด์) 

ที่รายิ่

spin (สพนิ) 

หมุีน

ส master

(มีาสเติอัร์)

เจ�านายิ่

sh ช้ shield (ช้ล่ด์) 

โล่ป้็อังกนั

ช้ rush (รชั้)  

รบ่เร่ง

t ที่ tattoo (แที่ที่ที่)้ 

รอัยิ่สกั

ที่ sit (ซทิี่) นั�ง

ตวัอักั่ษร, 

ตวัอักั่ษร

ผสม

พูยญัชั่นะ 

ข้ึนต้น
ตวัอัย่ำง

พูยญัชั่นะ

ลงท้ำย
ตวัอัย่ำง

ตัว
อย
่าง



th ที่, ธ Thailand  

(ไที่แลนด์) 

ป็ระเที่ศไที่ยิ่

ที่, ธ with (วธิ) กบั

v ว victory (วคิที่อัร)่ 

ช้ยัิ่ช้นะ

ฟว์ move (มีฟ้ว์) 

เคลื�อันที่่�

w ว watch (วอัที่ช์้) 

ด้

ว now (นาว) 

ติอันน่้

wh ฮ, ว who (ฮ)้ ใคร

wheat (ว่ที่) 

ข�าวสาล่

- -

x ซ xenon (ซน่อัน) 

ธาติซุน่อัน

คซ์ box  

(บอัคซ์) กล่อัง

y ยิ่ yellow (เยิ่ลโลว์) 

สเ่หลอืัง

ยิ่ boy (บอัยิ่) 

เดก็ผู้้�ช้ายิ่

z ซ zebra (ซ่บรา) 

มี�าลายิ่

ซ, ส jazz (แจซ) 

ดนติรแ่จ๊ส

 2. เสยีงสระภำษำอังัก่ฤษ ม่ีที่ัง้หมีด 5 ติวัคอืั A, E, I, O, 

U และตัิวพเิศษ Y

การเที่ย่ิ่บกบัเสย่ิ่งภาษาไที่ยิ่ กม็ีไ่ด�หลายิ่เสย่ิ่งติามีติำแหน่ง

ตัิวอักัษรข�างเคย่ิ่ง และ/หรือัการผู้สมีสระ ดงัน่้

ตวัอักั่ษร, 

ตวัอััก่ษร

ผสม

พูยญัชั่นะ 

ข้ึนต้น
ตวัอัย่ำง

พูยญัชั่นะ

ลงท้ำย
ตวัอัย่ำง

16
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สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอัังก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

a แอั sad (แซด) โศกเศร�า

อัะ amend (อัะเมีนด์) แก�ไข

อัา Mars (มีาร์ส) ดาวอังัคาร

เอั atrium (เอัเที่รย่ิ่มี)  

ห�อังโถืงใหญ่

อัอั tall (ที่อัล) สง้

ai เอั gain (เกน) ได�เพิ�มีข่น้

au อัา laugh (ลาฟ) หวัเราะ

อัอั aura (อัอัรา) รัศมี่

aw อัอั jaw (จอัว์) ขากรรไกร

ay เอั say (เซย์ิ่) พด้ตัว
อย
่าง



E

สระเดี�ยว 

และสระผสม 

ในภำษำอังัก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

e อั่ eternal (อัเ่ที่อัร์เนลิ)  

ช้ั�วนรินัดร์

เอั meditate (เมีดเิที่ที่)  

นั�งสมีาธิ

อัิ electron (อัเิลคที่รอัน) 

อัเิลก็ติรอัน

เอัะ Texas (เที่คซสั)  

รฐัเที่กซสั

er เอัอั rubber (รบัเบอัร์) ยิ่าง

ere เอัย่ิ่ here (เฮย่ิ่ร์) ที่่�น่�

ea อั่ sea (ซ่) ที่ะเล

เอั head (เฮด) ศร่ษะ

ear เอัย่ิ่

แอั

hear (เฮย่ิ่ร์) ได�ยิ่นิ

bear (แบร์) หมี่

eau โอั bureau (บวิโร) ส�านกังาน

อัวิ beautiful (บวิที่ฟิล้) สวยิ่

ee อั่ bee (บ่) ผู้่ง้

18
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eer เอัย่ิ่ beer (เบย่ิ่ร์) เบ่ยิ่ร์

ei อั่ receive (ร่ซฟ่ว์) ได�รบั

ew อิัว new (นวิ) ใหม่ี

ey เอั they (เธย์ิ่)  

พวกเขา

อั่ Sydney (ซดินย์่ิ่)  

เมีอืังซดินย์่ิ่

I

สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอังัก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

i อัิ sing (ซงิ) ร�อังเพลง

อั่ kiwi (คว่)่ ผู้ลกว่่

ไอั / อัายิ่ sign (ไซน์) สญัลกัษณ์

ir เอัอั sir (เซอัร์) ท่ี่าน

อั่ mirror (ม่ีเรอัร์) กระจกเงา

สระเดี�ยว 

และสระผสม 

ในภำษำอัังก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

ตัว
อย
่าง



ire ไอัเอัอัะ hire (ไฮเอัอัะ) เช่้า, จ�าง

ia เอัย่ิ่ Asia (เอัเช้ย่ิ่)  

ที่วป่็เอัเช้ย่ิ่

ie เอัย่ิ่ Vietnam (เว่ยิ่ที่นามี) 

ป็ระเที่ศเวย่ิ่ดนามี

ไอั tie (ไที่) เนคไที่

ier เอัย่ิ่ pier (เพ่ยิ่ร์) สะพานท่ี่าเรอืั

ion เอัย่ิ่น scorpion (สคอัร์เพย่ิ่น) 

แมีงป่็อัง

เอันิ motion (โมีเช้นิ)  

การเคลื�อันที่่�

iu เอัย่ิ่ lithium (ลเิธย่ิ่มี)  

ธาติลิุเที่ย่ิ่มี

สระเดี�ยว 

และสระผสม 

ในภำษำอังัก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

20
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สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอัังก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

o โอั tomato (ที่ะเมีโที่) 

มีะเขอืัเที่ศ

อัอั core (คอัร์) แกน

อัะ son (ซนั) ล้กช้ายิ่

อั้ tonight (ที่ไ้นท์ี่) คนืน่้

or อัอั torsion (ที่อัร์เช้นิ) การบดิ

เอัอั mirror (ม่ีเรอัร์) กระจกเงา

ore อัอั sore (ซอัร์) เจบ็

oa โอั throat (โธรที่) คอั

oe โอั toe (โที่) นิว้เที่�า

อั้ shoe (ช้)้ รอังเที่�า

oi อัอัยิ่ soil (ซอัยิ่ล์) ดนิ

oo อัุ football (ฟทุี่บอัล)  

กฬ่าฟตุิบอัล

อั้ shoot (ช้ท้ี่) ยิ่งิ

อัะ flood (ฟลดั) น�า้ท่ี่วมี

ตัว
อย
่าง



oor อัวั poor (พวัร์) จน

อัอั doorbell (ดอัร์เบล)  

กริ�งหน�าป็ระติ้

ou เอัา thousand (เธาเซนิด์) พนั

อัาว / เอัา proud (พราวด์) ภม้ีใิจ

สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอังัก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

u อัะ lung (ลงั) ป็อัด

อัวิ amuse (อัะมีวิส์)  

ที่�าให�สนกุ

อัุ push (พชุ้) ผู้ลกั, กด

อั้ tuna (ที่น้า) ป็ลาที่น่้า

ยิ่้ university (ยิ่น้เิวอัร์ซทิี่)่ 

มีหาวทิี่ยิ่าลยัิ่

สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอังัก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

22
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ur เอัอั urgent (เอัอัร์เจนิท์ี่) เร่งด่วน

ure เอัอั furniture (เฟอัร์นเิช้อัร์) 

เฟอัร์นเิจอัร์

ua อัา guava (กวาฝะ) ฝรั�ง

Y

สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอัังก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

y อัิ Sydney (ซดินย์่ิ่)  

เมีอืังซดินย์่ิ่

ไอั cycle (ไซเคลิ) วงจร

สระเดี�ยว 

และสระผสม

ในภำษำอัังก่ฤษ

สระและเสยีง 

ในภำษำไทย
ตวัอัย่ำง

ตัว
อย
่าง



 ประเภทของคำ�า ประเภทของคำ�า

1. Noun (คำ�ำนำม) คือั ค�าที่่�ใช้�ในการเรย่ิ่ก ชื้�อั คน สัติว์ 

สิ�งขอัง สถืานที่่� เหติกุารณ์ ป็รากฏการณ์ รวมีถ่ืงสิ�งที่่�เป็็นนามีธรรมี 

(อัารมีณ์ ความีร้�สก่ ความีคดิ สภาวะ)

ตวัอัย่ำง

ช้ื�อัคน Bill (บิล), Peter (ปี็เติอัร์), Jane (เจน),  

John (จอัห์น), Elizabeth (อัลิซาเบธ),  

Mary (แมีร่�)

สัติว์ elephant (ช้�าง), cow (ววั), rabbit (กระต่ิายิ่), 

whale (วาฬ), dolphin (โลมีา)

สิ�งขอัง boat (เรอืั), house (บ�าน), cabinet (ติ้�),  

car (รถื), computer (คอัมีพวิเติอัร์),  

book (หนงัสอืั)

สถืานท่ี่� hospital (โรงพยิ่าบาล), restaurant (ภตัิติาคาร), 

police station (สถืานต่ิ�าราจ), zoo (สวนสตัิว์), 

Europe (ที่วป่็ยิ่โุรป็), Asia (ที่วป่็เอัเช้ย่ิ่),  

North (ติอันเหนอืั), South (ติอันใติ�),  

America (อัเมีรกิา)

24
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สิ�งที่่�เป็็น

นามีธรรมี

peace (สนัติสิขุ), friendship (มีติิรภาพ),  

sympathy (ความีเหน็อักเหน็ใจ), love (ความีรกั), 

loyalty (ความีภกัด)่, success (ความีส�าเรจ็) 

2. Pronoun (คำ�ำสรรพูนำม) คือั ค�าที่่�ใช้�แที่นค�านามี เพื�อั

ที่่�จะได�ไม่ีติ�อังใช้�ค�านามีน้ันซ�า้เวลาพ้ดถ่ืงอัก่ ในป็ระโยิ่คต่ิอัๆ ไป็ แบ่ง

ป็ระเภที่ได� 8 ช้นิด คือั Personal, Reflexive, Reciprocal, 

Possessive, Demonstrative, Indefinite, Relative และ 

Interrogative ยิ่กติวัอัย่ิ่างเช่้น

- Personal Pronoun (คำสรรพนามีแที่นบรุษุที่่� 1 2 และ 3) 

: I, she, he, it, you, we, they, me, her, him, us, them

- Reflexive Pronoun (คำสรรพนามีผู้้�กระที่ำกรยิิ่าหน่�งๆ  

ด�วยิ่ตินเอัง) : myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, 

themselves

- Possessive Pronoun (คำสรรพนามีแสดงความีเป็็นเจ�าขอัง) 

: mine, hers, his, its, yours, ours, theirs

ตวัอัย่ำง
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3. Verb (คำ�ำก่ริยำ) คอืั ค�าที่่�แสดงอัาการที่างกายิ่ ที่างใจ หรือั

การบ่งบอักถืง่สภาวะ ได�แก่

- แสดงอัาการหรอืัการกระที่ำที่างกายิ่ : run (วิ�ง), smell 

(ดมี), eat (กนิ), drink (ดื�มี), read (อ่ัาน)

- แสดงอัาการที่างใจ : feel (ร้�ส่ก), think (คดิ)

- สภาวะ : have (มี)่, exist (มีอ่ัย่้ิ่)

4. Adverb (คำ�ำวเิศษณ์) คอืั ค�าที่่�ใช้�ขยิ่ายิ่ค�ากรยิิ่า ค�าคณุศพัท์ี่ 

ค�าวเิศษณ์ เพื�อัอัธบิายิ่ข�อัมีล้เพิ�มีเติมิีในเช้งิความีถื่� เวลา สถืานที่่� 

การกระที่�า และระดบั เช่้น

- Adverb of manner (คำวิเศษณ์ที่่�บอักลักษณะขอัง 

การกระที่�า) : slowly (อัย่ิ่างช้�าๆ), quickly (อัย่ิ่างรวดเร็ว), gently 

(อัย่ิ่างนุ่มีนวล), smoothly (อัย่ิ่างราบรื�น)

- Adverb of frequency (คำวเิศษณ์ที่่�บอักความีถ่ื�) : everyday 

(ที่กุวนั), often (บ่อัยิ่), rarely (แที่บจะไม่ี), sometimes (บางเวลา), 

always (เสมีอั)

5. Adjective (คำำคำณุศพัูท์) คือั คำที่่�วางไว�หน�าคำนามีหรอืั

คำสรรพนามี เพื�อัขยิ่ายิ่ความีในเชิ้งลกัษณะ คณุภาพ และป็ริมีาณ 

เช่้น good (ด)่, beautiful (สวยิ่), young (หนุม่ีสาว), long (ยิ่าว), 

magnificent (ดเ่ลศิ)
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6. Preposition (คำำบุุพูบุท) คือั คำท่ี่�ใช้�เช้ื�อัมีคำนามี  

คำสรรพนามี หรอืัวลเ่ข�าด�วยิ่กนั เช่้น in (ใน), inside (ข�างใน), out 

(นอัก), outside (ข�างนอัก), above (ข�างบน), under (ข�างล่าง), 

on (บน), to (ถืง่), from (จาก), at (ที่่�), by (โดยิ่), until (จน

กระที่ั�ง)

7. Conjunction (คำ�ำสนัธำน) คอืั ค�าที่่�ใช้�เช้ื�อัมีค�า (Words) 

กลุม่ีค�า (Phrases) หรอืัป็ระโยิ่ค (Sentences) เข�าด�วยิ่กัน เช่้น  

and (และ), or (หรอืั), but (แต่ิ), although (แมี�ว่า), when (เมีื�อั), 

after (หลงัจาก), before (ก่อันหน�า)

8. Interjection (คำำอัทุำน) คอืั คำที่่�ใช้�เพื�อัแสดงอัารมีณ์

ความีร้�ส่กขอังผู้้�พ้ด โดยิ่มีักจะใช้�เครื�อังหมีายิ่ “!” (Exclamation 

Mark) เช่้น Wow! (ว�าว!), Hurray! (ฮเ้ร่!), Great! (เยิ่่�ยิ่มี!),  

Yes! (ใช่้!) ตัว
อย
่าง



 รปูประโยคำ รปูประโยคำ
 

Sentence (ประโยคำ) ป็ระกอับด�วยิ่ 2 ส่วนหลกัๆ คือั  

ภาคป็ระธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) ซ่�งจะป็ระกอับ

กนัได�หลายิ่รป้็แบบ เช่้น

ป็ระธาน +

กรยิิ่า 

กรยิิ่า + กรรมี 

กริยิ่า + ส่วนเสรมิี/ส่วนเติมิีเติม็ี 

กรยิิ่า + กรยิิ่าวเิศษณ์

โดยิ่ป็ระเภที่ขอังป็ระโยิ่ค สามีารถืแบ่งได� 3 ลกัษณะ คอืั

1. Simple Sentence (ประโยคำคำวำมเดียว) คอืั ป็ระโยิ่ค

ที่่�มีค่�ากรยิิ่าหลกัเพย่ิ่งค�าเดย่ิ่ว ตัิวอัย่ิ่างเช่้น

I run slowly.
ผมวิง่อย่างช้าๆ

She ate a piece of cake yesterday.

เม่ือวานนีห้ล่อนรบัประทานเค้กหนึง่ช้ิน

28
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Jim is playing football in the field. 
จิมก�ำลงัเล่นฟุตบอลในสนาม

2. Compound Sentence (ประโยคำคำวำมรวม) คือั 

ป็ระโยิ่คที่่�ป็ระกอับด�วยิ่ ป็ระโยิ่คความีเดย่ิ่ว 2 ป็ระโยิ่คข่น้ไป็ โดยิ่มี่

คำสนัธาน (Conjunction) หรอืัคำวเิศษณ์ (Adverb) เป็็นติวัเชื้�อัมี

ป็ระโยิ่ค ติวัอัย่ิ่างเช่้น

  I like to play the guitar, but she likes to play 
the piano.

ฉัันชอบเล่นกตีำร์์แต่หล่อนชอบเล่นเปียโน

He didn’t study hard enough; therefore, 
he couldn’t pass the exam.
เขำไม่ได้เร์ียนหนกัมำกพอ ดงันัน้เขำจึงสอบไม่ผ่ำน

ตัว
อย
่าง



3. Complex Sentence (ประโยคำคำวำมซ้อัน) คือั ป็ระโยิ่ค

ที่่�ป็ระกอับด�วยิ่ป็ระโยิ่คหลัก (Main Clause) และป็ระโยิ่คยิ่่อัยิ่/ 

อันปุ็ระโยิ่ค (Subordinate Clause) ซ่�งเช้ื�อัมีโดยิ่ใช้�คำเชื้�อัมีป็ระเภที่ 

Subordinating Conjuction ซ่�งป็ระโยิ่คย่ิ่อัยิ่มีไ่ด� 3 ลักษณะ คอืั

3.1. Noun Clause คอืั อันปุ็ระโยิ่คที่่�ที่�าหน�าที่่�เสมืีอันค�านามี 

ติวัอัย่ิ่างเช่้น

I didn’t know that Paul couldn’t swim.
ฉันไม่รูว่้ำพอลว่ำยน�ำ้ไม่เป็น

3.2. Adverb Clause คอืั อันปุ็ระโยิ่คที่่�ที่�าหน�าที่่�เสมีอืันค�า

วเิศษณ์ ติวัอัย่ิ่างเช่้น

When the president speaks, people always  
listen carefully.
เม่ือท่ำนปร์ะธำนำธิบดพีดู ผูค้นก็จะฟังอย่ำงตัง้ใจ 
อยู่เสมอ
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3.3. Adjective Clause คอืั อันปุ็ระโยิ่คที่่�ที่�าหน�าที่่�เสมีอืัน

ค�าคณุศพัท์ี่ ติวัอัย่ิ่างเช่้น

Those who drink lots of wine might 
get drunk. 

คนเหล่ำนัน้ทีด่ืม่ไวน์มำกอาจเมาได้

ตัว
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ช่วงที ่ช่วงที ่22
ฝึกพดูภาษาองักฤษ 

กบับทสนทนา
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ชัว่โมง # 1ชัว่โมง # 1

ประโยคำบอกเล่ำประโยคำบอกเล่ำ

Conversation AConversation A

A: I read books in my free time. What about you? 

 ไอั รด่ บคุส์ อันิ มีายิ่ ฟร่ ไที่ม์ี. วอัที่ อัะเบาท์ี่ ย้ิ่? 

 ฉันช้อับอ่ัานหนงัสอืัเวลาว่าง แล�วเธอัล่ะ

B: I listen to music and take photographs.

 ไอั ลสิซน่ ที่ ้มีวิสคิ แอันด์ เที่ค โฟโที่กราฟส์.

 ฉันฟังเพลงและถ่ืายิ่รป้็

Conversation BConversation B

A: Hey, John. Long time no see.

 เฮย์ิ่, จอัห์น. ลอัง ไที่ม์ี โน ซ่.

 ไง จอัห์น ไม่ีได�เจอักนันานเลยิ่

B: Oh, Bill. How was your trip?

 โอั, บลิ. ฮาว วอัส ยิ่วัร์ ที่รพิ?

 โอั� บลิ ไป็เที่่�ยิ่วเป็็นยิ่งัไงบ�าง

ตัว
อย
่าง



A: Japan was amazing. There were many places to go,  

 eat and take a photo. Look! I took this photo with  

 Mount Fuji behind me.

 เจแพน วอัส อัะเมีซงิ. แธร์ เวอัร์ เมีน่ เพลซเซส ที่ ้โก, อัท่ี่  

 แอัน เที่ค อัะ โฟโที่. ลคุ! ไอั ที่ค้ ธิส โฟโที่ วธิ เมีานท์ี่ ฟ้จ่   

 บไ่ฮนด์ มี.่

 ญ่�ป็ุน่เยิ่่�ยิ่มีมีาก มีท่ี่่�ให�เที่่�ยิ่ว กิน และถ่ืายิ่ร้ป็มีากมีายิ่  

 ด้ส ิฉนัถ่ืายิ่รป้็น่กั้บภเ้ขาไฟฟจ้ขิ�างหลงัฉนั

B: Wow! That’s cool. I hope I can go there someday.

 วาว! แธที่ส์ คล้. ไอั โฮพ ไอั แคน โก แธร์ ซมัีเดย์ิ่.

 ว�าว มีนัเจ๋งมีาก ฉันหวงัว่าฉนัจะไป็ที่่�นั�นได�สกัวนัหน่�ง

A: And here, your souvenir.

 แอันด์ เฮย่ิ่ร์, ยิ่วัร์ ซว้ะเนย่ิ่ร์.

 และน่� ขอังฝากขอังคณุ

B: Thanks! You’re so kind.

 แธงค์ส! ยิ่วัร์ โซ ไคนด์.

 ขอับใจนะ คณุช่้างใจดจ่รงิๆ
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GRAMMAR & TIPSGRAMMAR & TIPS

ป็ระโยิ่คบอักเล่าเป็็นป็ระโยิ่คที่่�ใช้�ที่ั�วไป็ในช่้วิติป็ระจ�าวัน 

เพราะเป็็นป็ระโยิ่คที่่�สร�างติามีโครงสร�างพื้นฐาน โดยิ่มี่เนื้อัความี 

อัย่ิ่างติรงไป็ติรงมีา คล�ายิ่การเล่าเรื�อัง

รปูประโยคำบุอัก่เล่ำ

-  Subject (ป็ระธาน) + Transitive Verb (สกรรมีกรยิิ่า) 

+ Object (กรรมี) 

- Subject (ป็ระธาน) + Intransitive Verb (อักรรมีกรยิิ่า)

- Subject (ป็ระธาน) + V. to be, V. to have  

  + [Complement (ส่วนเติมิีเติม็ีป็ระโยิ่ค)]

ตัว
อย
่าง



คำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบ คำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบ 

คำ�ำศพัูท์ คำ�ำอ่ัำน คำวำมหมำย

free time (n.) ฟร่ ไที่ม์ี เวลาว่าง

Japan (n.) เจแพน ป็ระเที่ศญ่�ป็ุน่

kind (adj.) ไคนด์ ใจด่

Mount Fuji (n.) เมีานท์ี่ ฟจ้่ ภ้เขาไฟฟจิ้

music (n.) มีวิสคิ เพลง

photograph (n.) โฟโที่กราฟ ภาพถ่ืายิ่

souvenir (n.) ซ้วะเนย่ิ่ร์ ขอังที่่�ระลก่, ขอังฝาก

trip (n.) ที่รพิ การเดนิที่าง

36

ตัว
อย
่าง



ชัว่โมง # 2ชัว่โมง # 2

ประโยคำปฏเิสธประโยคำปฏเิสธ

Conversation AConversation A

A: Do you like playing tennis?

 ด ้ยิ่ ้ไลค์ เพลย์ิ่อังิ เที่นนสิ?

 คุณช้อับเล่นเที่นนสิไหมี

B: No, I don’t. I prefer badminton.

 โน, ไอั ดอันท์ี่. ไอั พรเ่ฟอัร์ แบดมีนิที่นั.

 ไม่ีล่ะ ฉนัช้อับแบดมีนิตินัมีากกว่า

Conversation BConversation B

A: I’m about to arrive at the office. How about you?

 ไอัมี อัะเบาท์ี่ ที่ ้อัะไรฟว์ แอัที่ ด ิอัอัฟฟิซ. ฮาว อัะเบาท์ี่ ย้ิ่? 

 ฉันกำลงัจะถืง่ที่่�ที่ำงานแล�ว คณุล่ะ

B: I’m not going anywhere. Today I’m off duty.

 ไอัมี นอัที่ โกอังิ เอันนแ่วร์. ที่เ้ดย์ิ่ ไอัมี อัอัฟ ดิวที่.่

 ฉันไม่ีได�ก�าลงัจะไป็ไหนที่ัง้น้ันแหละ วนัน่ฉ้นัหยิ่ดุงาน
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Conversation CConversation C

A: Have you ever met Roger before?

 แฮฟว์ ยิ่ ้เอัฟเวอัร์ เมีที่ โรเจอัร์ บฟ่อัร์? 

 คณุเคยิ่เจอัโรเจอัร์มีาก่อันไหมี

B: No, I haven’t (seen him before). 

 โน, ไอั แฮฟวน่ท์ี่ (ซน่ ฮมิี บฟ่อัร์). 

 ไม่ี ฉนัไม่ีเคยิ่ (พบเขามีาก่อัน) 

Conversation DConversation D

A: How do you see yourself in the future?

 ฮาว ด ้ยิ่ ้ซ ่ยิ่วัร์เซลฟ์ อันิ เธอัะ ฟิวเช้อัร์? 

 คณุมีอังติวัเอังในอันาคติไว�ว่ายัิ่งไง

B: I might have my own business and will not be  

 working here anymore.

 ไอั ไมีท์ี่ แฮฟว์ มีายิ่ โอัน บซิเินส แอันด์ วลิ นอัที่ บ่  

 เวร์ิคคงิ เฮย่ิ่ร์ เอันนม่ีอัร์. 

 ฉนัคงจะมีธ่รุกจิขอังติวัเอัง และจะไม่ีที่�างานที่่�น่�อัก่แล�ว
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GRAMMAR & TIPSGRAMMAR & TIPS

ป็ระโยิ่คอัก่ป็ระเภที่หน่�งที่่�ใช้�ในช้ว่ติิป็ระจ�าวนั ซ่�งมีเ่นือ้ัความี 

ติรงข�ามีกบัป็ระโยิ่คบอักเล่า คอืัไม่ีติอับรบั ไม่ีจรงิ ไม่ีได�ที่�า หรอืั 

ไม่ีได�เกดิข่น้ เป็็นติ�น พบได�บ่อัยิ่ในบที่สนที่นาทัี่�วไป็

 รปูประโยคำปฏเิสธ 

 ที่�าโดยิ่การเติมิี Not ลงไป็ระหว่างกริยิ่าช่้วยิ่และ 

 กรยิิ่าหลกัขอังป็ระโยิ่ค โดยิ่มีข่�อัสังเกติคอืั

 - Not อัยิ่้ห่ลงั V. to be ใน Continuous Tense 

 - Not อัยิ่้ห่ลงั V. to have ใน Perfect Tense   

 - Not อัยิ่้ห่ลงั V. to do ใน Present และ Past  

  Simple Tense เท่ี่านัน้

 - Not อัยิ่้ห่ลงั Modal V. ใน Future Tense  และ 

  ป็ระโยิ่คที่่�ใช้�กรยิิ่า Modalตัว
อย
่าง



คำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบคำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบ

คำ�ำศพัูท์ คำ�ำอ่ัำน คำวำมหมำย

about to (idiom) อัะเบาท์ี่ ที่้ ก�าลงัจะ

anymore (n.) เอันนม่ีอัร์ อัก่ต่ิอัไป็

business (n.) บิซเินส ธรุกจิ

future (n.) ฟิวเช้อัร์ อันาคติ

off duty (idiom) อัอัฟ ดวิที่่ หยิ่ดุงาน

yourself (n.) ยิ่วัร์เซลฟ์ ตัิวคณุเอัง
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 ชัว่โมง # 3 ชัว่โมง # 3

ประโยคำคำ�ำถำม “ใช่หรอืไม่” Yes / Noประโยคำคำ�ำถำม “ใช่หรอืไม่” Yes / No

Conversation AConversation A

A: Can you play tennis? 

 แคน ยิ่ ้เพลย์ิ่ เที่นนสิ?

 คุณเล่นเที่นนสิเป็็นหรอืัเป็ล่า

B: Yes, I can. 

 เยิ่ส, ไอั แคน.

 ใช่้ ฉนัเล่นเป็็น

Conversation BConversation B

A: Have you ever been to Europe before?

 แฮฟว์ ยิ่ ้เอัฟเวอัร์ บน่ ที่ ้ยุิ่โรพ บ่ฟอัร์?

 คุณเคยิ่ไป็ยิ่โุรป็มีาก่อันหรอืัเป็ล่า

B: Yes, I have. I lived in Paris when I was young.

 เยิ่ส, ไอั แฮฟว์. ไอั ลฟ่ว์ด อันิ แพรสิ เวน ไอั วอัส ยิ่งั.

 ใช่้ ฉนัเคยิ่ ฉนัอัาศยัิ่อัยิ่้ท่ี่่�ป็าร่สติอันฉนัยิ่งัเด็ก
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Conversation CConversation C

A: Do you want to eat something before attending the  

 classroom?

 ด้ ยิ่ ้วอันท์ี่ ที่ ้อัท่ี่ ซมัีธงิ บฟ่อัร์ อัะเที่นดิง เธอัะ คลาสร้มี?

 เธอัติ�อังการกนิอัะไรก่อันเข�าห�อังเร่ยิ่นไหมี

B: Sure. I’m a bit hungry now.

 ช้วัร์. ไอัมี อัะ บทิี่ ฮงักร่ นาว.

 เอัาส ิติอันน่ฉ้นัเริ�มีหวินดิหน่อัยิ่แล�ว

GRAMMAR & TIPSGRAMMAR & TIPS

การต้ัิงป็ระโยิ่คค�าถืามีอัย่ิ่างง่ายิ่ เพื�อัให�ได�ค�าติอับว่าใช่้หรอืัไม่ี 

จรงิหรอืัไม่ี ถืก้หรือัผู้ดิ เป็็นติ�น เป็็นป็ระโยิ่คที่่�พบได�ในช้ว่ติิป็ระจ�าวนั

เช่้นกัน

42

ตัว
อย
่าง



43

 รปูแบุบุขอังประโยคำคำ�ำถำม

 - Auxiliary Verb (กรยิิ่าช่้วยิ่) + Subject (ป็ระธาน)  

  + Main Verb (กรยิิ่าหลกั) + [Complement (ส่วน 

  เติมิีเติม็ีป็ระโยิ่ค)]?

 - Verb to be + Subject (ป็ระธาน) + Adjective  

  (ค�าคณุศพัท์ี่) + [Complement (ส่วนเติมิีเติม็ี 

  ป็ระโยิ่ค)]?

คำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบคำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบ

คำ�ำศพัูท์ คำ�ำอ่ัำน คำวำมหมำย

a bit (adv.) อัะ บทิี่ เลก็น�อัยิ่ 

attending (n.) อัะเที่นดงิ เข�าร่วมี

classroom (n.) คลาสร้มี ห�อังเรย่ิ่น

Europe (n.) ยิ่โุรพ ที่วป่็ยิ่โุรป็

Paris (n.) แพริส กรงุป็ารส่

tennis (n.) เที่นนิส กฬ่าเที่นนิส

ตัว
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ชัว่โมง # 4ชัว่โมง # 4

ประโยคำคำ�ำถำม “ใคำร” (Who, Whom)ประโยคำคำ�ำถำม “ใคำร” (Who, Whom)

Conversation AConversation A

A: Who built this chair?

 ฮ้ บิลท์ี่ ธสิ แช้ร์?

 ใครสร�างเก�าอั่ตั้ิวน่้

B: Sam (built it).

 แซมี (บลิท์ี่ อัทิี่).

 แซมี (สร�างมีนัข่น้มีา)

Conversation BConversation B

A: Good morning, miss. 

 กด้ มีอัร์นิง, มีสิ.

 อัรณุสวสัดิค์รบั คณุผู้้�หญงิ

B: Good morning, sir. What can I do for you?

 กด้ มีอัร์นิง, เซอัร์. วอัที่ แคน ไอั ด ้ฟอัร์ ย้ิ่?

 อัรณุสวสัดิค่์ะ มีอ่ัะไรให�ฉนัช่้วยิ่เหรอัคะ
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A: I’d like to apply for the editor position. Whom should  

 I talk to?

 ไอัด์ ไลค์ ที่ ้อัะไพล ฟอัร์ ธ ิเอัดดเิที่อัร์ พะซชิ้เช้นิ. ฮม้ี ช้ด้  

 ไอั ที่อัล์ค ที่?้

 ผู้มีติ�อังการสมัีครงานติ�าแหน่งบรรณาธิการ ผู้มีควรพ้ดกับ 

 ใครครบั

B:  Hmm, you should go to the recruitment office over 

there and talk to John who is wearing a blue shirt.

  หมืี, ยิ่ ้ช้้ด โก ที่ ้เธอัะ ร่คร้ที่เมิีนท์ี่ อัอัฟฟิซ โอัฟเวอัร์ แธร์ 

แอันด์ ที่อัล์ค ที่ ้จอัห์น ฮ ้อัส่ แวรงิ อัะ บล้ เช้ร์ิที่.

 หืมี คุณควรไป็ที่่�แผู้นกบุคคลติรงนั้นและคุยิ่กับจอัห์นคนที่่� 

 สวมีเสือ้ัเช้ิต้ิส่น�า้เงนิค่ะ

A: Thank you.

 แธง ควิ

 ขอับคณุครบัตัว
อย
่าง



GRAMMAR & TIPS GRAMMAR & TIPS 

การติัง้ค�าถืามีเพื�อัให�ที่ราบว่า ใครเป็็นผู้้�ที่�ากริยิ่า โดยิ่ใช้� Who 

หรอืัใครเป็็นผู้้�ถืก้กระที่�า โดยิ่ใช้� Whom

 รูปแบุบุขอังประโยคำคำ�ำถำม

 - Who + Main Verb (กริยิ่าหลกั) +…?

 - Who + Verb to be + Object (กรรมี)?

 - Whom + Auxiliary Verb (กริยิ่าช่้วยิ่) + Subject  

(ป็ระธาน) + Main Verb (กรยิิ่าหลัก) …?
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คำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบคำ�ำศพัท์ที�คำวรทรำบ

คำ�ำศพัูท์ คำ�ำอ่ัำน คำวำมหมำย

apply (v.) อัะไพล สมีคัรงาน

build (v.) บิลด์ สร�าง

chair (n.) แช้ร์ เก�าอ่ั้

editor (n.) เอัดดเิที่อัร์ บรรณาธกิาร

position (n.) พะซชิ้เช้นิ ติ�าแหน่ง

recruitment office (n.) รค่รท้ี่เมีนิท์ี่

อัอัฟฟิซ

ฝ่ายิ่ที่รพัยิ่ากรบุคคล

talk to (prep.v.) ที่อัล์ค ที่้ พด้กบั

ตัว
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ชัว่โมง # 5ชัว่โมง # 5

ประโยคำคำ�ำถำม “อะไร” (What)ประโยคำคำ�ำถำม “อะไร” (What)

Conversation AConversation A

A: What does she want to do?

 วอัที่ ดาส ช้ ่วอันท์ี่ ที่ ้ด?้

 หล่อันติ�อังการจะที่�าอัะไร

B: She wants to go shopping.

 ช้ ่วอันท์ี่ส ที่ ้โก ช้อัพพงิ.

 หล่อันติ�อังการไป็ช้อัป็ปิ็ง

Conversation BConversation B

A: What are you doing?

 วอัที่ อัาร์ ยิ่ ้ดอ้ังิ?

 เธอัก�าลงัที่�าอัะไรอัยิ่้เ่หรอั

B: I’m writing an essay.

 ไอัมี ไรที่งิ แอัน เอัสเสย์ิ่.

 ฉนัก�าลงัเขย่ิ่นเรย่ิ่งความีอัยิ่้่
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• การทักทาย 

• การแนะนำตัว

• การกลาวขอบคุณ

• การกลาวขอโทษ

• การกลาวชมเชย

• การแสดงความยินดี

• การแสดงความเส�ยใจ

• การขอความชวยเหล�อ

• การกลาวลา

• การเยี่ยมเยียนผูปวย

• การเชื้อเชิญ

• การตอนรับเพ�่อนมาบาน

• การคุยเร�่องดินฟาอากาศ

• การถามอาชีพและการงาน

• การถามเกี่ยวกับงานอดิเรก

• การใชโทรศัพท

• การโทรนัดหมาย

• การโทรสั่งอาหาร

• การโทรจองตั๋วเคร�่องบิน

• การจองหองพักโรงแรม

• การเช็คอินที่สนามบิน

• การเดินทางดวยแท็กซี่

 แมไมมีพ�้นฐานก็ออกเส�ยงไดถูกตอง

ดวยคำอานภาษาไทยทุกประโยค

เหมาะสำหรับทุกคนที่ตองการ

พ�ดอังกฤษในชีว�ตประจำวัน

ไดอยางรวดเร็ว

เพ�ยงใชเวลาฝก
แค 101 ชั่วโมง

ก็เกงพ�ดอังกฤษได!!

• การเดินทางดวยรถไฟ

• การถามหาหองน้ำ

• การถามเร�่องเวลา

• การใชบร�การไปรษณีย

• การไปโรงพยาบาล

• การสั่งอาหารที่ราน

• การซื้อส�นคา

• การลองส�นคา

• การตอราคา

• การแลกเง�นที่ธนาคาร

• และบทสนทนาอื่นๆ

พรอมสรุปไวยากรณในการสนทนาที่ใชบอย!

หมวดภาษาศาสตร
ราคา 195 บาท
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