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 ค�ำน�ำ 

“คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (English) ส�าหรับ ก.พ. ภาค ก และงาน 
ราชการ All in 1” จัดท�าขึ้นเพื่อใช ในการเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบ 
บรรจุเขารับราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐตางๆ พื้นฐานของคูมือเลมนี้  
จึงเหมาะกับการสอบทุกสนามสอบ เชน ภาค ก ก.พ. ทองถิ่น นายสิบต�ารวจ  
พนักงานสอบสวน หรือการสอบภายในเพื่อเปนต�ารวจสัญญาบัตร ครูผูชวย และ 
งานราชการอื่นที่หน่วยงานรัฐจัดสอบเอง รวมถึงผูที่ตองการพัฒนาทักษะและเสริม
ความรูทีจ่�าเปนดานภาษาองักฤษ โดยผูเขยีนรวบรวมและเรยีบเรยีงจากประสบการณ
ตรงจากการสอนวชิาภาษาองักฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดานท่ีมหาวทิยาลยั การจัด 
โครงการทบทวนความรูภาษาอังกฤษ และการเผยแพรภาพสด (live) ภาษาอังกฤษ
ผานทาง Facebook page: ติวอังกฤษ ก.พ. ภาค ก กับอาจารย์ดวงเด่น ซึ่งสราง 
ตั้งแต พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตอบค�าถามในวิชาภาษาอังกฤษจากแฟนเพจ
และลูกศิษย รวมถงึรวบรวมขอสอบเกาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิง่ ก.พ. ภาค ก 
และการวิเคราะหขอสอบอยูเปนประจ�า จงึทราบความตองการวาผูเขาสอบวาจ�าเปนตอง 
เพิม่เตมิเทคนคิใดเพื่อพฒันาการเรยีนรูดานภาษาองักฤษ แมจะไมเคยมพีืน้ฐานมากอน 

ส�าหรับเนื้อหาของ “คูมือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (English) ส�าหรับ ก.พ.  

ภาค ก และงานราชการ (All in 1)” ประกอบดวย

สว่นที่ 1 บทน�าและเทคนคิในการเตรยีมตวัสอบภาษาองักฤษในการสอบ ก.พ. 

และงานราชการ

ส่วนที่ 2  หลกัไวยากรณและโครงสรางของประโยค (Grammar and structure) 

ส่วนที่ 3  บทสนทนา (Conversation and idiomatic expression) 

ส่วนที่ 4  การอานเพื่อท�าความเขาใจ (Reading comprehension)

ส่วนที่ 5  ค�าศัพท (Vocabulary)

ส่วนที่ 6  แบบทดสอบ
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ภาคผนวก:รวมขอสอบเกาภาษาอังกฤษ ก.พ. 6 ปียอนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2564  

E – exam) พรอมบทวิเคราะห 

โดยเนื้อหาแตละสวนของคูมือนี้ มาพรอมกับแนวทางในการเตรียมตัว เทคนิค 

ในการจ�าและท�าความเขาใจหลกัดงักลาวอยางละเอยีดแบบปพูืน้ฐานจากหลกักอน แลว 

จึงลงมือท�าขอสอบซึ่งมีทั้งขอสอบเกาและแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อ 

ฝกท�าขอสอบ มีเฉลยอยางละเอยีด พรอมเทคนคิและวเิคราะหครบทกุเรื่องในเล่มเดยีว 

(All in 1) คูม่อืเตรยีมสอบภาษาองักฤษ (English) ส�าหรบั ก.พ. ภาค ก และงานราชการ  

All in 1 นี้ครอบคลุมตามเกณฑ์การสอบ ก.พ. ภาค ก และทันสมัยตามหลักสูตร

ที่มีการปรับปรุงในพ.ศ. 2563 เป็นตนมา พรอมทั้ง QR Code ใหสแกนภาพสี 

mind maps แนวขอสอบเก่า และขอสอบเพิ่มเติมกว่า 150 หนา

อนึง่ ผูอานยงัสามารถเขาไปทบทวนความรูภาษาองักฤษ ก.พ. ภาค ก และเรยีนรู 

วชิาภาษาอังกฤษกบัผูเขยีนไดที ่Facebook Page: ตวิอังกฤษ ก.พ. ภาค ก กบัอาจารย์ 

ดวงเด่น และ YouTube ช่อง English for Lawyer by Duangden: อาจารย์

ดวงเด่น 

ส�าหรับวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิชาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต  

พ.ศ. 2563 – 2564 เปลี่ยนไปจากเดิม (พ.ศ. 2559 – 2562) มากพอสมควร กลาวคือ  

ขอสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.ในปัจจุบันจะเปนหลักที่มีความซับซอนขึ้น ค�าศัพทที่ใช 

ยากขึ้น เดาขอสอบและตัดตัวเลือกไดยากข้ึน (ดูเทียบจากสถิติขอสอบเกาใน 

ภาคผนวก) และสิง่ท่ีชวยใหผูอานสอบผานไดคอื ความเขาใจและแมนย�าในหลกั เพราะ

จะชวยใหเกิดความมั่นใจในการเลือกค�าตอบไดดียิ่งขึ้น และสามารถตัดตัวเลือกที่ 

หลอกออกไป โดยท�าใหไมพลาดและสามารถเก็บคะแนนขอที่งายได

แมผูเขียนจะส�าเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตรหรือสายกฎหมาย กลาวคือ 

ปรญิญาตรี ปริญญาโท (กฎหมายระหวางประเทศ) และปรญิญาเอกทางดานนติศิาสตร 

คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มไิดส�าเรจ็การศกึษาเอกภาษาองักฤษ และ

ไมเคยไปศึกษาตอในตางประเทศ  แตผูเขียนมีความตั้งใจจริงที่จะถายทอดในสิ่งที่ตัว

เองรัก ไดเรียนรูผานประสบการณที่มี และแบงปันเทคนิคดี ๆ  ใหทุก ๆ  คน จึงจัดท�า

คูมอืเตรยีมสอบภาษาองักฤษฯ ทีค่รบจบในเลมเดยีว ท�าใหทกุ ๆ  คนไดมโีอกาสดงัเชน

ทีผู่เขยีนที่ไดอานและเรยีนหลกัภาษาองักฤษด ีๆ  พรอมตวัอยางทีเ่ขาใจงาย ถายทอด

ออกมาเสมือนวาสอนลูกศิษยตัวตอตัว 
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ส�าหรบัผูอานที่ไมชอบวชิาภาษาองักฤษ ผูเขยีนแนะน�าวา กอนทีจ่ะไมชอบภาษา

องักฤษใหต้ังค�าถามกบัตัวเองวา “เหตุผลใดเราจ�าเป็นตองพฒันาภาษาองักฤษ และ

ท�าไปเพื่ออะไร” และเมื่อคนพบค�าตอบ วามนัคอื “โอกาส” (Opportunity) ทีจ่ะท�าให

เรากาวหนามากยิง่ขึน้ในการไดรบัคดัเลอืกเขาท�างาน หรอืเลื่อนต�าแหน่ง เมื่อก�าหนด 

เป้าหมายไดแลว ภาษาอังกฤษไมไดยากอยางที่คิด เพียงแคตองเปิดใจวามันจ�าเปน

มากกวาที่เราคิด มากกวาที่เราสอบผาน ค�าถามคือ จะเริ่มตนเรียนรูภาษาอังกฤษ

อย่างไร...คู่มือฯ มีค�าตอบ

ทั้งนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการ และส�านักพิมพวิสดอมเวิลด 

ในเครือซีเอ็ดที่มอบโอกาสดี ๆ  นี้ แกผูเขียนเติมเต็มความฝันวัยเด็กที่วาวันหนึ่ง 

อยากจะมหีนงัสอืของตนเองตัง้อยูในรานหนงัสอืทีช่อบแวะเขาไปอานและซือ้หนงัสอื 

และผูเขียนขอขอบพระคุณครูอาจารยทุก ๆ  ทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ขอบคุณ

พระคุณ รองศาสตราจารย ชาคริต ขันนาโพธิ์และครอบครัว ผูเปนแรงผลักดัน 

และแรงบันดาลใจแกผูเขียนเสมอมา 

และที่ขาดไมได คือ ลูกศิษยทุกคนสอบถามผูเขียนมาตลอด ผลักดันใหผูเขียน

รักในการสอนภาษาอังกฤษจนพัฒนามาเปนคูมือฯ นี้ 

สุดทาย... เอาใจใส ทบทวน และขยันสม�่าเสมอ...ไมมีอะไรไดมางาย ๆ  และ

ไมมีอะไรที่ยากเกินกวา ความพยายาม ขยันและอดทน และ Never give up!!!  

(อยา ยอม แพ!!!)

อยางไรก็ดี เปนธรรมดาที่หนังสือเลมนี้ยอมมีขอบกพรอง ผูเขียนขอนอมรับ 

ขอผิดพลาดนี ้เพื่อแกไขและปรบัปรงุตอไป และทานสามารถตดิตอมายงัผูเขยีนไดทาง 

ขอความ (Inbox) m.me/duangden.kik หรือ email: duangdenkik2@gmail.com   

 ––จากใจผูเขียน––

 รองศาสตราจารย ดร. ดวงเดน นาคสีหราช

 ผูดูแลเพจติวอังกฤษ ก.พ. ภาค ก กับอาจารยดวงเดน

 ผูดูแลเพจภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมายกับ อ.ดวงเดน

 สิงหาคม 2565
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อักษรย่อ ความหมาย

n. noun ค�านาม

pron. pronoun สรรพนาม

v. verb กริยา

v.1 กริยาชองที่ 1 /present simple tense

v.2 กริยาชองที่ 2 /past simple tense

v.3 กริยาชองที่ 3 /past participle

v.ing present participle

vi. intransitive verb กริยาที่ไมตองการกรรม

vt. transitive verb กริยาที่ตองการกรรม                            

obj. object กรรม

adj. adjective คุณศัพท

adv. adverb กริยาวิเศษณ

prep. preposition บุพบท

conj. conjunction สันธาน

inter. interjection อุทาน

S. / s. subject ประธาน

obj. object กรรม 

sing. singular เอกพจน

plu. plural พหูพจน

v. inf. /v. infinitive infinitive verb กริยาไมผัน (กริยารูปเดิม)                               



1
ส่วนที่

บทน�ำ 
(Introduction)
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ควำมส�ำคัญของกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
ส�ำหรับ ก.พ. ภำค ก และงำนรำชกำร  

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  และน�าไปทดสอบ

ก่อนจบหรือก่อนเขาท�างานของทุกสนามสอบ โดยเฉพาะ การสอบแข่งขัน ภาค ก เพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการหรือพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ  ของภาครัฐ โดยไดก�าหนด

ใหมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเขามาในการทดสอบดวย เริ่มตนจากการสอบแขงขัน

ภาค ก ของ ก.พ. ซึง่จดัสอบโดยส�านกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดมีการก�าหนด

เกณฑในการทดสอบวชิาภาษาองักฤษครัง้แรก พ.ศ. 2557 จ�านวน 25 ขอ 50 คะแนนจนถงึ

ปัจจุบัน และไดขยายมาถึงการสอบภาค ก ที่หน่วยงานราชการตาง ๆ  ที่จัดสอบเอง ไมวาจะ

เปนการสอบต�ารวจ ครูผูชวย ปลัดอ�าเภอ กทม. ทองถิ่น ส�านักงานศาลยุติธรรม ศุลกากร 

สรรพสามิต หรือพัฒนากรซึ่งก�าหนดใหมีการทดสอบภาษาอังกฤษดวยและหลักเกณฑที่ใช

วดัผลวชิาภาษาอังกฤษกเ็ปนแนวเดยีวกนั แตอาจแตกตางกนัตรงทีจ่�านวนขอและความจ�าเปน 

ในการใชของหน่วยงานราชการ เพื่อใหสอดคลองกับการเขาสูเวทีระดับนานาชาติของ

ขาราชการและพนักงานราชการสังกัดหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ   

แมวาหลักเกณฑในการออกขอสอบและเกณฑในการสอบผาน รวมถงึจ�านวนขอสอบ

ภาษาอังกฤษของการจัดสอบจะแตกตางกันไป อยางไรก็ดี หัวใจของการทดสอบภาษา 

อังกฤษนั้นใชเทคนิคและแนวทางในการเตรียมตัวและท�าขอสอบเหมือนกัน ดังนั้น “คูมือ 

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ (English) ส�าหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ All in 1”  

จึงประกอบไปดวยเทคนิค เนื้อหา และการหัดท�าแบบทดสอบ ค�าศัพท แนวขอสอบเกา

ที่จ�าเปนในการเตรียมความพรอมและใช ในการทบทวนความรูกอนสอบวิชาภาษาอังกฤษ  

ภาค ก ของงานราชการทุกสนามสอบ 

หลักเกณฑ์และค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในกำรสอบภำษำอังกฤษ 
ส�ำหรับ ก.พ. ภำค ก และงำนรำชกำร

 

การสอบ ภาค ก หรือการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป คือ การสอบ

แขงขันของบุคคลที่ประสงคจะบรรจุเขารับราชการหรือเปนพนักงานสังกัดหน่วยงานของ 

รัฐ จ�าเปนตองผานการทดสอบภาค ก ตามเกณฑที่หน่วยงานที่จัดสอบก�าหนดขึ้น และสวน

ใหญหลักเกณฑในการสอบภาค ก ของสนามสอบตาง ๆ  มีหลักคลายกันโดยจะทดสอบ 
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2
ส่วนที่

หัวใจไวยำกรณ์ 
และโครงสร้ำงประโยค  

(Grammar and Structures) 
สรุปเทคนิคและหัวข้อ 
ที่ออกข้อสอบบ่อย
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หัวใจชนิดของค�ำ (parts of speech)

 

อทุาน Interjection  
แสดงอำกำร - ตกใจ!!  
แสดงอำรมณ์ - ควำมสดุ peak!
    Cheers! 
    Oh my god!

ชนดิของค�า

ท�ำไม หวัใจของ English  
อยูต่รง “Parts of  speech”

หำสมดุโน้ต 

     จดไว้ด ีๆ  ล่ะ

Ê หาค�าศัพท์ใหม่ ๆ ** 
     บอก parts of speech   
     บอกควำมหมำย   
     Ex. ประโยค

เพื่อฝึก 
ใช้บ่อย ๆ

ค�ำ (words) ค�ำศพัท์ (vocabulary)
หน้ำที่ 

Functions
ต�ำแหน่ง 
Positions

เรียงร้อย 

ถ้อยค�ำ

ประโยค 
(sentences) 

S. + v. + .

กลุม่ค�ำ 
(Phrases) ไม่สมบรูณ์

สมบรูณ์

2
สรรพนาม 
Pronoun  
(pron.) 

– ค�ำแทน n
Ex I, you,  

we, they, 
us, them

3
กริยา 

verb (v.) 
– บอกอำกำร,
   กระท�ำ, 
   บอกสภำวะ
Ex รัก (Love),  

ขี่ ป่ันจักรยำน 
(Ride),  
ขบั (Drive)

1
  นาม  
Noun (n.) 

1. ประธำน   
2. กรรม

– ค�ำเรียกคน/  
   สิง่ของ   
– ค�ำเรียกชือ่ 
   เฉพำะต่ำง ๆ

Ex สถำนที ่(place), 
สิง่ของ (thing),  
จอห์นน ี(Johny),  
กรุงเทพฯ (Bangkok)

5 กริยาวเิศษณ์ Adverb (adv.) 
– ขยำย v., adj., adv., ประโยค
Ex It is very hot.    

She walked slowly.

adv.

6
บพุบท Preposition 
(prep.) 
– เชือ่มค�ำ
Ex in, on, at, of, 

over, to, for

7
สนัธาน 

Conjunction 
(conj.) 

– เชือ่มประโยค
Ex So, However, But

n. วำงหน้ำนำม
ตำมด้วย  
v.to be

4
คณุศพัท์
Adjective 

(adj.) 
– บอกคณุสมบตัิ 
   บอกลกัษณะเพือ่

ขยำย nice dayEx
She is cute.Ex

8

Practice 
makes 
perfect! Ex

“ชนดิของค�า” 
Parts of Speech 

(8 ชนดิ)

ขยำย

สว่นเตมิเตม็

ดูภาพสี สแกนที่นี่→
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ชนิดของค�า (parts of speech) คือ ค�า (word) ที่ถูกจัดแบงประเภทและลักษณะ

ของการใชงานตามหนาที่ เม่ืออยูในสวนตาง ๆ ของค�า ประโยค (sentence) หรือวลี 

(phrases) ทั้งนี้ ชนิดของค�ามี 8 ชนิด (8 หนาที่) ดังนี้

Noun (นาม) 
Pronoun (สรรพนาม) 
Verb (กริยา)  
Adverb (กริยาวิเศษณ)

Adjective (คุณศัพท) 
Preposition (บุพบท)  
Conjunction (สันธาน)  
Interjection (อุทาน) 

นาม (Noun)

นาม หรือ Noun หมายถึง ค�าที่ใชเรียกสิ่งต่าง ๆ หรือชื่อของสิ่งต่าง ๆ  ไมวาจะ

เปนคน (persons) ชื่อของบุคคล (name of a person) สัตว (animals) สิ่งของ สถานที่ 

เหตุการณ หรือความ/การมีคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนชื่อทั่วไป (non–definite 

noun) หรือเฉพาะเจาะจง (definite noun) ไมวาจับตองได หรือจับตองไมได (abstract 

noun) ทั้งนี้ หนาที่และการใช Noun มีขอสังเกตดังนี้

วิธีการใชค�านาม
Uses of Noun

ตัวอย่าง
Examples

1. ใชเรียกสิ่งต่าง ๆ  หรือชื่อสิ่งต่าง ๆ  

ไมวาจะเปนคน สัตว สิ่งของ สถานที่ 

เหตุการณ หรือคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ  

หรือสิ่งที่เปนนามธรรม ไมวาทั่วไปหรือ

เฉพาะเจาะจง

ã Man = ผูชาย (คนที่เปนชื่อเรียกทั่วไป)

ã Happiness = ความสุข (นามธรรม)

ã Thomas = โทมัส (คนชื่อเฉพาะ) 

ã Thailand = ประเทศไทย (ชื่อประเทศ) 

ã Khaosan Road = ถนนขาวสาร (ชื่อถนน)
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วิธีการใชค�านาม
Uses of Noun

ตัวอย่าง
Examples

2. ท�าหนาที่เป็นประธาน (subject) 
ของกริยาในประโยค

3. ท�าหนาที่เป็นกรรม (object) ของ
กริยาในประโยค

 3.1 เป็นกรรมตรง (direct object)

 3.2 เป็นกรรมรอง (indirect object)

 3.3 เป็นกรรมตามหลังบุพบท  
(object of a preposition)

4. ท�าหนาที่เป็นส่วนเติมเต็ม  
(complement) หรือส่วนที่ท�าให 
กริยานั้นสมบูรณ์ เช่น verb to be

Ex.1  Thomas has been to Thailand for four years 
as the exchange student. (โทมสัเคยอยูประเทศไทย
เปนเวลา 4 ปีในฐานะที่เปนนักเรียนแลกเปลี่ยน)
ã Thomas = ชื่อคนและเปนประธานของ has been 

กริยาในประโยค

Ex.2  Love keeps us alive. (ความรักท�าใหเรามี
ชีวิตอยู)
ã Love = ความรักเปนนามธรรมและเปนประธาน

ของ keeps กริยาในประโยค)

Ex.3  Global warming can be stopped by reduc-
ing your emission, for example, taking public 
transportation. (ภาวะโลกรอนสามารถหยุดยั้งได 
โดยลดการปล่อยของเสียของคุณ ยกตัวอยางเชน  
การใชการเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน)
ã (Global) warming = ภาวะความรอน เปนประธาน

ของ (can be) stopped กริยาในประโยค)

Ex.1  Our child loves milk chocolate. (ลูกของ
เราชอบช็อกโกแล็ต รสนม) 
ã milk chocolate เป็นกรรมตรง ของ love กริยา

ที่ตองการกรรมมารับ 

Ex.2  A teacher gave her students a lot of 
homework. (ครูใหการบานนักเรียนเยอะมาก) 
ã students เป็นกรรมรอง

Ex.3  Zara doesn’t agree with the suggestions 
of her adviser. (ซาราไมเห็นดวยกับค�าแนะน�าของ
อาจารยที่ปรึกษาของเธอ)
ã the suggestions ตามหลงับพุบท with, adviser 

ตามหลังบุพบท of 

Ex.1  He is a judge. (เขาเปนผูพิพากษาคนหนึ่ง) 

ã judge เป็นส่วนเติมเต็ม is (v. to be)
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วิธีการใชค�านาม
Uses of Noun

ตัวอย่าง
Examples

5. แสดงความเป็นเจาของได โดยใช 
ชื่อคนหรือค�านาม เรียกวา การเติม 
apostrophe ‘s’ หรือ possessive 
apostrophe แปลวา ...(n. สิ่งของ).. 
ของ.. (n. ใคร สิ่งใด) >>Tips แปล
จากค�านามหลัง apostrophe ยอน
กลับไปหาค�านามดานหนา

5.1 เจาของเป็นค�านามเอกพจน์ 
(singular noun) ใหเติม...’s 

5.2 เจาของเป็นค�านามพหูพจน์ 
(plural noun) คือ noun ที่ตาม
ดวย s, es โดยใสเครื่องหมาย 
apostrophe ’ ไดเลย โดยไม
ตองเติม s อีก จะไดรูปแบบ
นี้...s’

5.3 ข้อยกเว้นค�านามพหูพจน์ที่มีรูป 
ไม่เติม s, es ต่อไปนี้ ใหเติม...’s 
เชน children (เด็ก ๆ ) women 
(ผูหญิงทั้งหลาย) men (ผูชาย 
ทั้งหลาย) teeth (ฟันหลายซี่) 
 หรือค�านามที่เชื่อมดวย and 
เชน Tony and Tom’s project 
(โครงการของ)

Ex.1  Tommy’s new car is black.

    (รถยนต์คันใหมข่องทอมมี่สีด�า)
ã รถยนต์คันใหมข่องทอมมี ่

Tips  v. is สอดคลองกับ car (n. ซึง่วางหลัง ’s) 

Ex.2  Yesterday’s weather was really terrible.  
(สภาพอากาศของเมื่อวานนี้แยจริง ๆ ) 
ã สภาพอากาศของเมื่อวานนี ้

Tips   v. was ตองสอดคลองกับ weather  
         (n. ซึ่งวางหลัง ’s) 

Ex.1  Students’ ideas are creative. (ความคิด
ของนักศึกษำหลำยคนมีความสรางสรรค) 
ã ความคิดของนักศึกษำหลำยคน

Tips   v. are ตองสอดคลองกับ ideas (n. ซึ่ง
วางหลัง s’)

Ex.2  Currently, the employees’ salary is 
not enough to support their family. (ปัจจุบันนี้ 
เงินเดือนของลูกจ้ำงหลำย ๆ  คนไมเพียงพอที่จะ 
เลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา)
ã เงินเดือนของลูกจ้ำงหลำย ๆ  คน

Tips   v. is ตองสอดคลองกบั salary (n. เอกพจน์
ซึ่งวางหลัง employees’) 

Ex.1  National Children’s Day in Thailand is  
celebrated on the second Saturday of January  
every year. (วันเด็กแหงชาติของประเทศไทย (ถูก) 
เฉลมิฉลองในวนัเสารทีส่องของเดอืนมกราคมของทกุปี)

Tips   v. is celebrated ตองสอดคลองกับ Day 
(n. เอกพจน์ซึ่งวางหลัง children’s)

Ex.2  I will thoroughly study Tony and Tom’s 
project as the example for my job. (ฉันจะศึกษา
โครงการของโทนี่และทอมอยางละเอียดในฐานะ
ตัวอยางแกงานของฉัน)
ã โครงการของโทนี่และทอม
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ประพนัธสรรพนำม  
Relative Pronoun

ผูซ้ึง่
(Who)

ของผูซ้ึง่
(Whose)

ผูซ้ึง่
(Whom)

คนเท่ำนัน้

*สรรพนามใช้แทน n. 
ด้านหน้า และเชื่อม
ประโยค หน้า–หลัง 

ให้สัมพันธ์กัน

คนเท่ำนัน้

Ê ประธาน (subject) Ê กรรม (object)
Ê แสดงความเป็นเจ้าของ 

(possesion)
                 “กริยา” 
Who + v.  (ตามด้วย v.) 

Whom + n.  หรือสรรพนามที่เป็น
ประธาน (ตามด้วยประธาน) 

Whose + n.   
(สิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของ)

v.
Ex  The girl who is talking 

is my sister. 
เด็กผู้หญิงที่ก�าลังพูดอยู่  
เป็นน้องสาวของฉัน

Ex  The girl whom you 
talk to is my sister.

 เด็กผู้หญิงที่คุณพูดคุย 
ด้วยคือน้องสาวของฉัน

Ex  Grandma whose money 
was lost had been 
looking for it. 
คุณยายที่เงินหายก�าลังมอง
หาเงินอยู่

คน 
สัตว์   
สิ่งของ

สรปุ

ออกข้อสอบบ่อยๆ

ส่ิงท่ีแสดง 
ควำมเป็น 
เจ้ำของ

s.

ดูภาพสี สแกนที่นี ่→
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สิ่งซึ่ง ซึ่ง ที่ซึ่ง (Which)

which ใชแทน n. ที่เปนสัตวหรือสิ่งของ และเปนไดทั้งประธานและกรรม

โครงสราง É (1) n. + which (ประธาน) + v.  

           (2) n. + which (กรรม) + n. + v.

 
Ex. 1  The diamond ring which has been my grandma was 
stolen yesterday. 

แหวนเพชรซึ่งเคยเปนของคุณยายของฉันถูกขโมยเมื่อวานนี้

ขอสังเกต: which ใชแทนค�านาม the diamond ring ที่อยูขางหนา 
และเป็นประธานของกริยา has been ในอนุประโยคที่ตำมหลังมำ >> 
which ท�าหนาที่เป็นประธาน ขยายรายละเอียดวา diamond ring นี้
เปนของคุณยายของฉัน

Ex. 2  The dolphin which we found last year is moved to a new 
zoo in Scotland
โลมาที่เราพบเมื่อปีที่แลวถูกยายไปที่สวนสัตวใหมแหงหนึ่งในสก็อตแลนด

ขอสังเกต: which ใช้แทนค�านาม the dolphin ที่อยูขางหนา และเป็น 
กรรมของกรยิา found ในอนปุระโยคทีต่ามหลงัมา >> which ท�าหนาที่
เป็นกรรม 

สิ่งที่ อะไรที่ (What) = สิ่งของ การกระท�า

What ใชแทน n. ที่เปนสิ่งของ เปนไดทั้งประธานและกรรมในประโยค และ n. ที่ 

what ไปแทนนั้นจะไมปรากฏใหเห็นอยูขางหนา เพราะถูกละไว ในฐานที่เขาใจ É 

(1) n. + what + v.

(2) n. + what + n./pron. ที่เป็นประธาน + v.  
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แบบฝึกหัด (Exercise)

 1. This is town ________ she grew up. (เคยออกขอสอบ ก.พ.)

 a. when b. where  

 c. whom d. –

ตอบ (b) where ที่ซึ่ง, สถานที่ซึ่ง แปล: “นี่คือเมืองที่ซึ่งหล่อนเติบโต

  >> where เป็น relative pronoun ที่ใชแทนค�านามบอกสถานที ่(place)

ขอสังเกต: ดูจากค�าวา town n. เมือง 

8 a. when (ท่ี, เวลาซ่ึง) เปน relative pronoun ที่ใชแทนค�านามบอกเวลา (time)

8 c. whom (ผูซึ่ง(กรรม)) whom + s. + v. (ประโยคนั่นเอง) 

8 d. – ละ เมื่อไมตองการค�าเชื่อมสัมพันธของสองประโยค ซึ่งในขอนี้ตองการให

เติม relative pronoun

 2. No one knows ______ he will come. (เคยออกขอสอบ ก.พ.)

 a. who b. when  

 c. which d. where

ตอบ (b) when (ว่าเมื่อไร เวลาใด) แปลว่า “ไม่มีใครรูว่าเมื่อไรเขาจะมา”

  >> when เป็น relative clause ใชเชื่อมสัมพันธประโยคยอยที่เกี่ยวกับเวลา 

(time)

ขอสังเกต: ดูจากกริยา will come = จะมา บงบอกถึง “เวลา” 

8 a. who ใคร เชื่อมค�าเกี่ยวกับคน > who + v. + สวนขยาย

8 c. which  สิ่งใด เชื่อมค�าเกี่ยวกับเปนสิ่งของ > which + v. หรือ which + s. + v. 

8 d. where ที่ไหน เชื่อมค�าเกี่ยวกับสถานที่ > where + s. + v. 
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กริยาที่ไม่ตองการกรรม (intransitive verb)

กริยาที่ไม่ตองการกรรมหรืออกรรมกริยา (intransitive verb) คือ verb ซึ่งมี

ใจความหรือเนื้อความที่สมบูรณอยูในตัวเอง เวลาพูดหรือเขียนจึงไมตองการ Object 

(กรรม) มารับเหมือนขอแรก

 Ex.  A small boy walks slowly. 

เด็กตัวเล็กเดินอยางชา ๆ

 ขอสังเกต: walks (เดิน) เป็นกริยาที่ไม่ตองการกรรม สวน slowly (อย่าง 

ชา ๆ ) เปนกริยาวิเศษณ์ (adverb) ซึ่งท�าหนาทีข่ยายกริยา walks

2. ปกติกริยาและอปกติกริยา (regular and irregular verbs)

นอกจากนี้ กริยายังสามารถจัดประเภทไดเปนปกติกริยาหรือ regular verb (ผัน

ตาม tense ดวย –ed) และอปกติกริยา irregular verb (ผันตาม tense ดวยการเปลี่ยน 

รปูไป หรอืเรยีกวา กรยิาสามชองนัน่เอง) ซึง่กรยิาประเภทนีจ้ะน�าไปใชทดสอบและแทรกซมึ

อยู่ในเรื่องของไวยากรณ์และโครงสรางประโยค เชน ในสวนของกาล (tense) passive 

voice, if clause เปนตน

ปกติกริยา (regular verb): v.–ed

ปกติกริยา (regular verb) คือ เปนกริยาที่เมื่อตองการใหเปน verb ชองที่ 2 และ

ชองที่ 3 ใหท�าไดโดยการเติม “ed” ทายค�ากริยาตัวนั้นไดเลย 

verb ช่องที่ 1
(infinitive)

verb ช่องที่ 2
(past participle)

verb ช่องที่ 3
(past participle)

work (ท�างาน)
study (เรียน)
die (ตาย)

worked
studied
died

worked
studied
died
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คณุศพัท์  
Adjective (adj.)

น�ำหน้ำ N.(นำม) 

 ตำมหลัง 
v. to be/linking 
verbs.

โน้ตสรปุ Adjective (1)

หมายถึง ค�าที่ท�าหน้าที่อธิบาย (describe)  
หรือขยาย (modify) ค�านาม (noun)

adj. ขยำยหรืออธิบำยอะไรบ้ำง
บอกคุณลักษณะ   คุณสมบัติ   คุณภำพ  
ของค�ำนำมที่มันขยำย เช่น

Ê  รสชาติ (taste) ì

Ê  สี (colors)    ì

Ê  กลิ่น (smells) ì

Ê  ท่าทาง ลักษณะภายนอก (looks)

Ê  ขนาด (size) ì

sweet = หวาน
tasty = อร่อย
green = สีเขียว
red = สีแดง
yummy = อร่อย
tasty = อร่อย
aroma = หอม (กลิ่น)

pretty = น่ารัก 
beautiful = สวย 
gorgeous (กอร์’ เจิส) = หรหูรา งดงาม

tall = สูง           small = ตัวเล็ก  เตี้ย

#อ. ดวงเด่น

วา
งต

รงไห
น?

1

2

ดูภาพสี สแกนที่นี่→
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กำรเรียงล�ำดับค�ำในประโยค å Word Order 

Word order หรือการเรียงล�าดับค�าในประโยค 

หมายถงึ คอื การเรยีงล�าดับของค�าใหกลายเปนประโยค (sentence) หรอืวล ี(phrase) 

กลาวคือ ค�าใดมากอนมาหลัง ในสวนของ “ประโยค” นั้น จะมีโครงสรางมาก�ากับ เรียกวา 

“โครงสรางประโยค” (sentence structure) เชน

1. ประธาน (ขึ้นตนดวยตัวพิมพ์ใหญ่หรือ capital letter เสมอ) + กริยา + • 

[full stop]

S. + v. + •

 Ex. A cat is sleeping. แมวก�าลังนอน 

2. ประธาน + กริยา + กรรม + • [full stop]

S. + v. + obj. + •

 Ex. A cat chases a rat. แมวไล่ล่าหนู

3. ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม + • [full stop]

S. + v. + complement + •

 Ex. She is a teacher. หลอนเป็นครู

4. ประธาน + กริยา + ส่วนขยาย + • [full stop]

S. + v. + modifier + •

 Ex. A cat walks slowly to me. แมวตัวหนึ่งเดินมาหาฉันอยางชา ๆ
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แบบฝึกหัด (Exercise)

Choose the best alternatives for each of the following items.

 1. แต่งประโยคต่อไปนี้ใหเป็นภาษาอังกฤษ 

 (1) ฉันจะไปงานวันเกิดของจอหนพรุงนี้

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (2) หลอนเรียนวิชากฎหมายแพงเสมอ ๆ  ที่คณะนิติศาสตร เพราะหลอนอยาก 

สอบผาน

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 2. ใหเรียงล�าดับค�าต่อไปนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์

 (1) no one / last night / because of noise / slept / in the hotel / well /.

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (2) my questions / he / every day / patiently / answers /.

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (3) She / in Bangkok / in 1998 / was born / at noon / on Christmas’s Day /.

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________
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