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การใช ้Question tag ค่อนขา้งแปลก ในกรณีที�พดูถึงตวัเอง โดยที�ประธานเป็น I ----- โดย ปกติเราจะเขา้ใจวา่
ตอ้งใช ้am แต่เมื�อเป็น question tag จะใช ้aren't แทนในกรณีที�เป็นประโยคบอกเล่า แต่ถา้เป็นประโยค
ปฏิเสธ ตอ้งกลบัไปใช ้am เหมือนเดิม  ตวัอยา่ง   ประโยคบอกเล่า  - I'm a smart guy, aren't I?  - I'm 
attractive, aren't I?  ประโยคปฏิเสธ  - I'm not the last one, am I? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบเรื�อง If-Clause ซึ� งโดยปกติจะมี 3 แบบ โดยมีวธีิการจาํคือการจาํโครงสร้างของ 3 ประโยคนีO  
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If he comes, I will go.  

If he came, I would go.  

If he had come, I would have gone. 

======================== 

แบบที� 1  

(ประโยคเงื�อนไขที�อาจเป็นไปได ้เป็นเหตุเป็นผลกนั และเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนั) 

If he comes, I will go.  

(If + S + V.1, S + will + V.1) 

======================== 

แบบที� 2  

(ประโยคเงื�อนไขที�เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไดย้าก หรือเราสมมุติขึOนมา) 

If he came, I would go.  

(If + S + V.2, S + would + V.1) 

======================== 

แบบที� 3  

(ประโยคเงื�อนไขที�แสดงความเป็นไปไม่ไดใ้นอดีต หรือเป็นการสมมุติเหตุการณ์ในอดีต) 

If he had come, I would have gone.  

(If + S + had + V.3, S + would have + V.3) 

 

 

 

 

 

 

สาํนวนคาํวา่ "Don't cry over spilt milk" หมายถึง "อยา่เสียใจกบัสิ�งที�ผา่นไปหรือทาํไปแลว้" 

ตวัอยา่งเช่น 

- I know you didn’t mean to break my phone, so there’s no use in crying over spilt milk now. 

(ฉนัรู้วา่เธอไม่ไดต้ัOงใจทาํโทรศพัทข์องฉนัพงั ดงันัOนจงอยา่เสียใจกบัสิ�งที�ผา่นไปแลว้) 



CR: พี�เสือสอนภาษาองักฤษ         #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verb to do (do, does, did) หรือในกรณีที�เป็นประโยคปฏิเสธ (don't, doesn't, didn't) มีจุดสังเกตุคือ คาํกริยา
ที�ตามหลงั verb to do ตอ้งเป็น infinitive เสมอ หรืออธิบายเพื�อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายคือ เป็น Verb ช่องที� 1 ที�ไม่
ผนั ไม่เติม ing, ed หรือ เติม s ไม่วา่จะเป็นปัจจุบนัหรืออดีตก็ตาม 

 (do, does, don't, doesn't) ใชก้บัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

(did, didn't) ใชก้บัเหตุการณ์ในอดีต 

Verb to do นาํมาใชเ้พื�อเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ และใชส้ร้างประโยคคาํถาม 

ตวัอยา่งการใช ้verb to do เพื�อเปลี�ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคาํถาม และประโยคปฏิเสธ 

ประโยคบอกเล่า  I watched TV last night. 

ประโยคคาํถาม   Did you watch TV last night? 

ประโยคปฏิเสธ   I didn't watch TV last night. 

===================== 

จากโจทยข์อ้นีO จึงตอบ (b) watch      I didn't ___watch___ TV last night. 

 

 

 

 

 

 

 

คาํตอบคือ (b) few 



CR: พี�เสือสอนภาษาองักฤษ         #4 

======================== 

He didn't enjoy studying abroad  

as he had __few__ friends there. 

เขาไม่มีความสุขในการเรียนที�ต่างประเทศ เพราะเขามีเพื�อน__นอ้ยมาก__ที�นั�น 

======================== 

ขอ้นีO เริ�มจากการตดัตวัเลือก a little กบั little ออกไปก่อนไดเ้ลย เพราะใชก้บัคาํนามนบัไม่ได ้----- friends 
เป็นคาํนามนบัได ้ดงันัOนจึงเหลือตวัเลือก a few กบั few ซึ� งใชก้บัคาํนามนบัได ้

a few ใหค้วามหมายในเชิงบวก มีนอ้ยแต่ยงัพอมีอยูบ่า้ง 

few ใหค้วามหมายในเชิงลบ มีนอ้ยจนแทบจะไม่มี 

จากโจทย ์ใหค้วามหมายในเชิงลบ เขาไม่มีความสุข เพราะมีเพื�อนนอ้ย  

คาํตอบที�ใชไ้ดคื้อ few เพราะโจทยต์อ้งการบอกวา่เขาไม่มีความสุขเลย เพราะมีเพื�อนนอ้ยมาก (นอ้ยจนแทบ
ไม่มี) จึงไม่มีความสุข 

ถา้ใช ้a few ความหมายจะกลายเป็นมีเพื�อนนอ้ย (แต่ก็ยงัพอมีอยูบ่า้ง) ความหมายจะกลายเป็นเชิงบวก ซึ� ง
อาจจะใชไ้ดใ้นกรณีที�บอกวา่ เขาไปเรียนต่างประเทศ พออยูไ่ด ้ถึงแมจ้ะมีเพื�อนนอ้ย แต่ก็ยงัพอมีอยูบ่า้ง 
ประมาณนีOครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- fewer or less มีความหมายแปลวา่ "นอ้ย" เหมือนกนั หรือใชใ้นการเปรียบเทียบจะมีความหมายวา่นอ้ย
กวา่ (fewer... than, less... than) 

ความแตกต่างในการใชง้านคือ 
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fewer + คาํนามนบัได ้(พหูพจน์) 

less + คาํนามนบัไม่ได ้

====================== 

It’s a better job but they pay you __less__ money. 

ขอ้นีO จึงเลือกตอบ less เพราะ money คือคาํนามนบัไม่ไดค้รับ 

ตรงกบัวธีิการใช ้less (less + คาํนามนบัไม่ได)้ 

====================== 

ตวัอยา่งประโยคอื�น ๆ  

- The students have fewer pens than the teacher. 

(นกัเรียนมีจาํนวนปากกานอ้ยกวา่ครู) 

- I have less money than you. 

(ฉนัมีเงินนอ้ยกวา่เธอ) 
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If-Clause จะมีอยู ่3 แบบ 

จากโจทยข์อ้นีO เป็น If Clause แบบที� 2  ใชเ้พื�อบอกเล่าประโยคที�เราสมมุติขึOนมา  

มีโครงสร้างคือ  if + past simple tense, would + V.1 (infinitive) 

(if + คาํกริยาช่องที� 2 , would + คาํกริยาช่องที� 1) 

 

 

 

 

 

 

You can take the book with you __(d) as long as__ you give it back. 
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คุณสามารถนาํหนงัสือออกไปได ้__ตราบใดที�__คุณยงันาํมนัมาคืน 

========================= 

ขอ้นีOตอบ d เพราะเป็นขอ้เดียวที�มีความหมายใชไ้ดก้บัประโยคนีOครับ 

(d) as long as  หมายถึง ตราบใดที�, ตราบเท่าที�, จนกวา่ 

- You can stay here as long as you keep quiet.  คุณสามารถอยูที่�นี�ได ้ตราบใดที�คุณยงัอยูเ่งียบ ๆ  

========================= 

(a) as well as หมายถึง รวมถึง, พร้อมกบั, เช่นเดียวกนักบั 

- He as well as you is very kind.  เขาใจดีมากเช่นเดียวกบัคุณ 

- We have a responsibility to our community as well as to our families. 

เรามีความรับผดิชอบต่อสังคมของเรา เช่นเดียวกบัครอบครัวของเรา 

========================= 

(c) as far as   หมายถึง เท่าที�   - I will help you as far as I can.   ฉนัจะช่วยเหลือคุณเท่าที�ฉนัจะทาํได ้

- As far as I know.   เท่าที�ฉนัรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CR: พี�เสือสอนภาษาองักฤษ         #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) How much จาํนวนเท่าไหร่  (ใชถ้ามจาํนวนของสิ�งที�เป็นคาํนามนบัไม่ได)้ 

========================= 

(b) How long ----- มี 2 ความหมาย   

.1. ใชเ้วลานานเท่าไหร่, นานเท่าไหร่ (ระยะเวลา) 

2. ขนาด (ยาวเท่าไหร่) 

.- No matter how long it takes, I will finish the job. 

ไม่วา่จะใชเ้วลานานเท่าไหร่ ฉนัก็จะทาํงานนีOใหเ้สร็จ 

.- I'm wondering how long 100 baht will carry me? 

ฉนัสงสัยวา่เงิน 100 บาทจะทาํใหฉ้นัอยูไ่ดน้านเท่าไหร่ 

.- I don't know how long the Amazon River is. 

ฉนัไม่รู้วา่แม่นํOาอเมซอนมีขนาดความยาวเท่าไหร่ 

========================= 

(c) How far ----- มี 2 ความหมายครับ 

.1. ไกลแค่ไหน (ใชถ้ามวา่ระยะทางไกลแค่ไหน) 

2. ขอบเขต (ไกลขนาดไหน) 

.-Do you know how far it is from the station to city hall? 

คุณรู้ไหมวา่ระยะทางไกลแค่ไหนจากสถานีไปที�ซิตีOฮอล 

.- I cannot say how far this story is true.   ฉนับอกไม่ไดห้รอวา่ขอบเขตของขอ้เท็จจริงของเรื�องนีOอยูแ่ค่ไหน 
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========================= 

(d) How many  จาํนวนเท่าไหร่ (ใชถ้ามจาํนวนของสิ�งที�เป็นคาํนามนบัได)้ 

 

 

 

(married to someone) 

married with ใชไ้ดเ้หมือนกนัครับ แต่ความหมายจะเป็นอีกอยา่ง เช่น 

- John is married with children หมายถึง John แต่งงานและมีลูกแลว้ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

เรื�อง Who กบั Whom พี�เสือเอาขอ้สอบมาลองใหท้าํบ่อยมาก  

This is the girl ____ I met on Thursday. 

(นี�คือเด็กผูห้ญิงที�ฉนัเจอเมื�อวนัพฤหสับดี) 

เราจะตอ้งเลือกใช ้who หรือ whom มาแทน the girl ซึ� งเป็นคน 

who กบั whom สามารถใชแ้ทนคนไดเ้หมือนกนั แต่มีขอ้แตกต่างในการใชง้านคือ 

Who + Verb (การใช ้Who จะตอ้งตามดว้ย Verb หรือคาํกริยา ) 

Whom + Subject + Verb (การใช ้Whom จะตอ้งตามดว้ย ประธาน + คาํกริยา) 

จากโจทยห์ลงัช่องวา่งคือประโยค I met on Thursday.  

จึงเขา้ข่าย (Subject + Verb) --- ประธาน (I) + กริยา(met)  

จึงตอบ whom ครับ 

========================= 

ตวัอยา่งการใช ้Who กบั Whom  

การใช ้Who (Who + Verb) 
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- The student who got the scolarship is my nephew. 

- I failed the students who did not do the exam. 

การใช ้Whom (Whom + Subject + Verb) 

- The man whom I wanted to see was away on holiday. 

- He is the man whom I told you about. 

======================= 

ตวัเลือกขอ้ที�ตดัออกไปไดเ้ลยคือ Whose กบั which ซึ� งมีการใชง้านคือ 

การใช ้whose หมายถึง ของ หรือของใคร ตวัอยา่งเช่น 

- Do you know whose car that is?  คุณรู้ไหมวา่รถคนันีOของใคร 

- I didn't know whose money it was.  ฉนัไม่รู้เหมือนกนัวา่เป็นเงินของใคร 

======================= 

การใช ้which ใชแ้ทนสิ�งของ หมายถึง สิ�งที� อนัที� ส่วนที� เป็นตน้  

จากตวัอยา่งใช ้which แทน pen และ book ซึ� งเป็นสิ�งของ 

- The pen, which I'm using is green.  ปากกาอนัที�ฉนักาํลงัใชอ้ยูสี่เขียว 

- The book, which I read last night, was exciting.  หนงัสือเล่มที�ฉนัอ่านเมื�อคืน น่าตื�นเตน้มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) What’s that?   (c) I’d love to join you 
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ความหมายของโจทย ์

Jan : Hey, would you like to go to the beach for a barbie with us next weekend? 

เธออยากจะไปชายทะเลเพื�อกินบาบีกบัเรา อาทิตยห์นา้ไหม 

Pik : A barbie? __(b) What’s that?__ 

บาบี? _มนัคืออะไร?_ 

Jan : It’s a barbecue. Look, this is our outdoor grill. 

มนัคือบาบีคิวไง เป็นการไปยา่งกนันอกสถานที� 

Pik : __(c) I’d love to join you__ . Do I need to bring anything? 

_ฉนัอยากจะไปร่วมดว้ยกบัเธอ_ ฉนัตอ้งเตรียมอะไรไปบา้ง? 

Jan : Just some suncream. The sun is quite strong this time of the year. 

ก็แค่ครีมกนัแดดนะ แสงแดดค่อนขา้งแรงในช่วงนีOของทุกปี 

====================== 

ความหมายของตวัเลือก 

ขอ้ 1.  (a) I’ll bring it with me.   ฉนัจะนาํไปพร้อมกบัฉนั 

(b) What’s that?  มนัคืออะไร? 

(c) Where can I buy one?  ฉนัสามารถซืOอไดที้�ไหน? 

 (d) I’ll borrow yours.  ฉนัจะขอยมืของเธอ 

********* 

ขอ้ 2. (a) I’m afraid I can’t make it  ฉนัเกรงวา่ฉนัจะทาํไม่ได ้

(b) I’ve no idea what it is    ฉนัไม่รู้วา่มนัคืออะไร 

(c) I’d love to join you   ฉนัอยากจะร่วมดว้ยกบัเธอ 

(d) I don’t know how to get there    ฉนัไม่รู้วา่จะไปยงัไง 

====================== 

คาํศพัท ์

suncream ครีมกนัแดด เรียกไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ sun cream (เขียนแยกกนัก็ได)้ sun protection หรือ 
sunscreen ก็ได ้
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ขอ้ 1. (c) What a good student 

ขอ้ 2. (b) I’m afraid  

======================= 

Susan: What are you doing?  คุณกาํลงัทาํอะไรเหรอ? 

Supa: I'm studying for the final exams. ฉนักาํลงัอ่านหนงัสือเตรียมสอบปลายภาค 

Susan: __(c) What a good student__! I haven't done anything yet. I'm not in the mood. 

ช่างเป็นนกัเรียนที�ดีจงันะ ฉนัยงัไม่ไดท้าํอะไรเลย ฉนัไม่มีอารมณ์อยากทาํ 

Supa: Well, the exams aren’t that far off. __(b) I’m afraid __ I won't have enough time to prepare. 

อืม การสอบปลายภาคเหลือเวลาอีกไม่นาน ฉนัเกรงวา่จะไม่มีเวลาพอสาํหรับเตรียมตวันะ 

======================= 

ความหมายของตวัเลือก 

ขอ้ 1  (a) How clever I am  ฉนัเก่งไหมล่ะ 

(b) How happy you are  ดูเธอมีความสุขจงันะ 

(c) What a good student  ช่างเป็นนกัเรียนที�ดีจงันะ 

(d) What a nice occasion  เป็นโอกาสที�ดีจริงๆ 

********** 

ขอ้ 2  (a) I’m sorry     ฉนัเสียใจ 

(b) I’m afraid    ฉนัเกรงวา่ 
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(c) I can’t imagine    ฉนัไม่อยากจินตนาการเลย 

(d) I can’t believe    ฉนัไม่อยากเชื�อเลย 

======================= 

คาํศพัท ์

mood (มูด) อารมณ์     occasion (อะเค'เชิน) โอกาส 

far off (ฟาร์ออฟ) ไกล(ระยะทาง), นาน(เวลา)    prepare (พรีแพร์') เตรียม, เตรียมพร้อม, เตรียมตวั 

 

 

 

 

 

 

Don't judge a book by its cover หรือ You can't judge a book by its cover มีความหมายวา่ คุณอยา่ตดัสิน
หนงัสือวา่ดีหรือไม่ดี เพียงแค่หนา้ปก เป็นการเปรียบเปรยเหมือนกบั "การอยา่ตดัสินอะไรเพียงแค่รูปลกัษณ์
ภายนอก" 

ตวัอยา่งการใช ้

- She doesn't look very intelligent, but you can't judge a book by its cover. 

เธอดูเหมือนไม่ฉลาดนกั แต่คุณไม่สามารถตดัสินใครไดเ้พียงแค่จากการดูแค่ภายนอก 

- I thought this no-brand bread would be horrible; turns out you can’t judge a book by its cover. 

ฉนัคิดวา่ขนมปังไม่มียี�ห้อนีOคงรสชาติแย ่แต่กลายเป็นวา่คุณไม่สามารถตดัสินอะไรเพียงแต่ภายนอก 

 


