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ยังงงๆกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่า!

Grammar ฮาไดใจ ชวนคณุมาถกปญหาการใช้ไวยากรณ์

ที่ไม่รู้ว่าควรเลือกใช้แบบไหนดี โดยเรียนรู้จากประโยคตัวอย่าง

ทั้ง 30 เรื่อง พร้อมสรุปโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 แบบเข้าใจง่าย 

ลองเปดอ่านหน้าต่อไปดูสิ รับประกันว่าอ่านจบแล้ว 

Tense ทั้ง 12 ที่ว่าแน่ก็ยังแพ้คุณ! 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส

¤Ó¹Ó
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1
I have seen five 

sheep in the farm.
ËÃ×Í

I have seen five 
sheeps in the farm.sheepssheeps in the farm.
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5

เวลานอนไม่หลับ หลายคนอาจใช้วิธีนับแกะทีละตัวให้

ง่วงนอน ถ้าเจงหน่อยก็อาจนับเป็นภาษาอังกฤษแทนซะเลย 

อินเตอร์ดี แต่ไหน ๆ  ก็จะนับทั้งทีแล้ว ถ้านับเป็น one sheep,

two sheeps, three sheeps ละก็ ขอให้ตั้งสติแล้วลองนับใหม่

นะจะ

ค�านามหลายค�าไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

จะอยูใ่นรปูเดมิเสมอ นัน่คอืไม่ต้องเตมิ -s เช่น deer, sheep, fish,

salmon 

จ�าง่าย ๆ  ว่า กวาง แกะ และปลาแซลมอน (กวาง - deer,

แกะ - sheep, ปลา - fish, ปลาแซลมอน - salmon แต่แกะในท่ีน้ี

ไม่ใช่ค�ากริยางัด แงะ แกะ เกานะจะ) ดังนั้นประโยคที่ 1 จึงถูก

		 	I have seen five sheep 
   in the farm.

  ฉันเห็นแกะในฟาร์มตั้ง 5 ตัว

Tip 1

ค�านามหลายค�าไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

จะอยูใ่นรปูเดมิเสมอ นัน่คอืไม่ต้องเตมิ -s เช่น deer, sheep, fish,

จ�าง่าย ๆ  ว่า กวาง แกะ และปลาแซลมอน (กวาง - deer,

sheep, ปลา - fish, ปลาแซลมอน - salmon แต่แกะในที่นี้

ไม่ใช่ค�ากริยางัด แงะ แกะ เกานะจะ) ดังนั้นประโยคที่ 1 จึงถูก
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2
There are three 

saves in the room.
ËÃ×Í

There are three 
safes in the room.
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ปกติแล้วค�านามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เมื่อเป็นรูป

พหูพจน์จะต้องเปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม -es เช่น a knife 

เปลี่ยนเป็น two knives  แต่มีบางค�าที่เติม -s ได้เลย เช่น chief, 

chef, safe, gulf หรือ cliff เป็นต้น

จ�าง่าย ๆ เลยว่า หัวหน้าเชฟขนตู้เซฟไปทิ้งอ่าวริมหน้าผา

(หัวหน้า - chief, เชฟ - chef, ตู้เซฟ - safe, อ่าว - gulf, หน้าผา -

cliff) ดังนั้นประโยคที่ 2 จึงถูก

 	There are three safes 
  in the room. 

  มีตู้เซฟ 3 ตู้ในห้อง

 

Tip 2
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3
He walks

ten kilos a day.
ËÃ×Í

He walks
ten kiloes a day

He walks
ten kiloes a day
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หลายคนคงจ�าว่าค�านามที่ลงท้ายด้วย o เมื่อเป็นพหูพจน์

จะเติม -es เช่น a mango เปลี่ยนเป็น two mangoes แต่ระวัง

สับสน เพราะค�าศัพท์บางค�าก็เติม -s ได้เลย เช่น kangaroo, 

auto, kilo, solo, piano หรือ studio เป็นต้น

วิธีจ�าให้เร็วใช้ได้ไว คือ จิงโจ้นั่งรถยนต์เป็นกิโลเพื่อโซโล

เปยโนในสตูดิโอ (จิงโจ้ - kangaroo, รถยนต์ - auto, กิโล - kilo,

โซโล - solo, เปยโน - piano, สตูดิโอ - studio) ดังนั้นประโยคที่ 1 

จึงถูก

 	He walks ten kilos a day.
  เขาเดิน 10 กิโล (เมตร) ต่อวัน 

Tip 3 
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4
I have visited
Nanmeebooks
last weekend.

ËÃ×Í

I visited 
Nanmeebooks
last weekend.
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present perfect ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยไม่

เจาะจงเวลา มีโครงสร้างประโยคคือ “S + has/have + V.3”

ส่วน past simple บอกเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้ว มัก

เจาะจงเวลาที่แน่นอน ใช้โครงสร้างประโยค “S + V.2” 

ดังนั้นประโยคที่ 2 จึงถูก เพราะการไปนานมีบุคส์เป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปตั้งแต่สัปดาห์ท่ีแล้ว (ถ้าใช้

ประโยคแรก จะหมายถึง ไปแล้วยังไม่กลับ และจะใช้กับ last 

weekend ไม่ได้)

 	I visited Nanmeebooks
  last weekend.

  ฉันไปนานมีบุคส์สุดสัปดาห์ที่แล้ว (ไปซื้อซูเปอร์แซ่บ)

Tip 4

*อ่านหลักจ�า tense ทั้ง 12 tense ได้ท้ายเล่มนะจะ

  ฉันไปนานมีบุคส์สุดสัปดาห์ที่แล้ว (ไปซื้อซูเปอร์แซ่บ)

*อ่านหลักจ�า tense ทั้ง 12 tense ได้ท้ายเล่มนะจะ
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5
She’s married to

a doctor.
ËÃ×Í

She’s married with 
a doctor.a doctor.

12

ตวั
อย
่าง



เวลาพูดเป็นภาษาไทย เรามักพูดว่า “ฉันแต่งงานกับ...”

ความเคยชนินีอ้าจท�าให้เผลอน�ามาใช้กบัประโยคภาษาองักฤษว่า

married with

ซึ่งจริง ๆ  แล้วที่ถูกต้องคือ married to หรือประโยคที่ 1

ต่างหาก 

 	She’s married to a doctor.
  เธอแตง่งานกบัหมอ (ให้รักษาไข้ใจ อิอิ)

Tip 5
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6
I must to study 

hard.
ËÃ×Í

I must study hard.

14

ตวั
อย
่าง


	9786160426737_Grammar ฮาได้ใจ
	คำนำ



