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การใช ้a และ an

2. Article

  Article  คอื ค�ำทีใ่ชน้�ำหน้ำค�ำนำม ในทีน้ี่จะพูดถงึค�ำทีใ่ชก้นับอ่ยๆ คอื a, an, the

a, an = 1 เหมือนกัน
และต้องใชก้ับค�ำนำมนับได้

ที่เป็นเอกพจน์
แต่แตกต่ำงกันที่กำรใช้

a ใชน้�ำหน้ำค�ำนำมเอกพจน์ทัว่ไป

เชน่ a boy, a cat

an ใชน้�ำหน้ำค�ำทีอ่ำ่นออกเสียง “ออ”

เชน่ an hour (อำ่นวำ่ เอำเออะ),

an egg (อำ่นว่ำ เอก้),

an ugly boy (อำ่นวำ่ อกัลิ),

an honest man (อำ่นวำ่ ออเนิส)

แบบฝึกหัด 2.1 : เลอืกใช ้a หรอื an น�าหน้าค�านามในแตล่ะข้อให้ถูกตอ้ง

1.  ________ bingo game

2.  ________ idea

3.  ________ pair

4.  ________ airplane

5.  ________ intelligent man

6.  ________ earthquake

7.  ________ television

8.  ________ horrible movie

9.  ________ good job

10.  ________ university

คอื
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1

ไวยากรณ์
บทที่

the

ความแตกตา่งของการใช ้a, an และ the

1. ใชน้�ำหน้ำค�ำนำมนับได้เอกพจน์
เชน่ a pen, an apple

1. ใชน้�ำหน้ำ Adj. มคีวำมหมำย
เป็นพหูพจน์ แปลว่ำ กลุ่ม พวก
เชน่ the rich = พวกคนรวย

6. ใชน้�ำหน้ำชือ่ครอบครวั
  เชน่  the Browns = ครอบครวับรำวน์

   ใชน้�ำหน้ำชือ่แมน่�ำ, ทะเล
เชน่  the Chao Praya, the Pacific Ocean

   ใชน้�ำหน้ำชือ่เครือ่งดนตรี
 เชน่ the guitar, the piano

2. ใชพู้ดถงึค�ำนำมน้ัน
เป็นครัง้แรก และไมช่ีเ้ฉพำะ
เชน่ I am talking to a man.

2. ใชพู้ดถงึค�ำนำมน้ันเป็นครัง้ที ่2 และชีเ้ฉพำะ
เชน่ I am talking to a man.
The man is laughing loudly.

3. ใชน้�ำหน้ำอำชพี
เชน่ My brother is a postman.

3. ใชน้�ำหน้ำค�ำนำมทีม่เีพียงส่ิงเดียวในโลก
เชน่ the world, the sun, the moon

4. ใชน้�ำหน้ำ Adj. ในกำรเปรยีบเทยีบขัน้สงูสดุ
เชน่ the biggest room

5. ใชน้�ำหน้ำล�ำดับที่
เชน่ the first child

a, an
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1

ไวยากรณ์
บทที่

9. Modal Verbs

  Modal Verbs  หรอืทีเ่รยีกวำ่ ค�ำกรยิำชว่ย เป็นค�ำกรยิำทีช่ว่ยเสรมิควำมหมำยให้กบัค�ำกรยิำแท ้

ของประโยค โดย Modal Verbs ตอ้งตามดว้ย V.inf. (V. ท่ีไม่เปลี่ยนรูป) เสมอ

     เชน่ I can swim.

          Modal V.  +  V.inf.

 ในกำรใช ้ Modal Verbs แต่ละตัวน้ัน ต้องดูควำมหมำยของประโยคเป็นหลัก เพรำะแต่ละตัว 

มีควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน ดังน้ี

can

may

can’t

could

 • สามารถ (บอกความสามารถในปัจจุบนั)

 เชน่ I can swim. = ฉันสำมำรถว่ำยน�ำได้

 • ใชข้ออนญุาต  เชน่ Can I use your phone, please?

           = ฉันสำมำรถใชโ้ทรศัพทข์องคณุได้ไหม

 • อาจจะ (บอกความไม่แน่นอนหรอืความเป็นไปได)้

 เชน่ He may win this game. = เขำอำจจะชนะเกมน้ี

 • ใชข้ออนญุาต เชน่ May I borrow your pen?

                         = ฉันขอยืมปำกกำของคณุหน่อยได้ไหม

 • สามารถ (บอกความสามารถในอดตี)

 เชน่ Ann could swim when she was 8 years old.

       = แอนสำมำรถว่ำยน�ำได้ตอนอำย ุ8 ขวบ

 • ใชข้ออนญุาตหรอืขอรอ้ง (สภุาพ) 

 เชน่ Could you tell me how to go to the bank, please?

       = คณุชว่ยบอกทำงไปธนำคำรให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • ไม่สามารถ (บอกความสามารถในปัจจุบนั)

 เชน่ I can’t speak Japanese.

       = ฉันไมส่ำมำรถพูดภำษำญีปุ่่นได้
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1

ไวยากรณ์
บทที่

 กำรใช ้Preposition of place (ค�ำบพุบทบอกต�ำแหน่ง) จะวำงไว้หลัง V. to be หรอืหลัง V. 

เพ่ือบอกต�ำแหน่งทศิทำง  เชน่

     Three cats  are  in the box. = แมว 3 ตัวอยู่ในกล่อง

    

     The dog  jumps  over the fence. = หมำกระโดดขำ้มเหนือรัว้

 

 Preposition of place ทีม่กัใชก้นับอ่ยๆ 3 ตัว คอื in, on, at มหีลักกำรใช ้ดังน้ี

in

at

on

• ใชก้บัประเทศ, ทวปี, เมอืง

   เชน่ in China, in Asia,

   in Beijing

• ใชก้บับำ้นเลขที,่ สถำนทีเ่ฉพำะ
   เชน่ at 124 Oxford street

• ใชก้บัถนน
   เชน่ on Silom road

V. 

V. to be 
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การแนะน�าให้รูจ้ักกัน

การแนะน�าตวัเอง

 เมื่อมีการพบกันเป็นครัง้แรก ไม่ได้รูจ้ักกันมาก่อน จึงต้องมีการแนะน�าให้อีกฝ่ายรูจ้ักกัน

และมกีารตอบรบั ดังน้ี

 การแนะน�าตวัเองเวลาเจอกนั ผูพ้ดูจะบอกขอ้มลูส่วนตวัพ้ืนฐานตา่งๆ เชน่ ชือ่จรงิ ชือ่เล่น อายุ

Let me introduce myself.     

Can / May I introduce myself?

I’d like to introduce myself.

My name is (ชือ่). = ฉันชือ่ …

My nickname is (ชือ่). = ชือ่เล่นของฉันคอื …

I am … years old. = ฉันมอีาย ุ… ปี

• I’d like to introduce (ชือ่คน).

 = ฉันอยากจะแนะน�า …

• I’d like you to meet (ชือ่คน).

 = ฉันอยากให้คณุได้รูจ้ักกบั ...

• This is (ชือ่คน).

 = น่ีคอื ...

•  Nice to meet you.

•  Glad to meet you.

•  Pleased to meet you.

= ฉันขอแนะน�า
      ตัวเอง

= ยินดีทีไ่ด้พบคณุ 
  ยินดีทีไ่ด้รูจ้ักคณุ

แนะน�าให้รูจ้ักกัน

การตอบรบั
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บทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ

2
บทที่

การขอความชว่ยเหลอื

ตอบว่า ชว่ยได้

• Sure.

• Yes, certainly.

• By all means.

• No problem.

ตอบว่า ชว่ยไม่ได้

• I’m sorry but

 I can’t help.

การตอบรบั

• Do / Would you mind + V.ing?

 = คณุรงัเกยีจไหมทีจ่ะ ... 

• No not all. = ไมเ่ลย (ไมร่งัเกยีจเลย)

• No, I don’t mind. = ไม ่ฉันไมร่งัเกยีจ

• No, go ahead. / No, please do.

 = ไมร่งัเกยีจ ท�าได้เลย

 ส�านวน Would you mind …? = คณุรงัเกยีจไหมทีจ่ะ ... ตอ้งตอบเป็นปฏเิสธ เพราะความหมาย

ปฏเิสธ หมายถงึ ไมร่งัเกยีจทีจ่ะท�าให้ตามทีข่อความชว่ยเหลือน่ันเอง

Can you help me?

• Can you help me?

• Can you give me a hand?

• Can you lend me a hand?            

• May I ask you a favor? 

• Could you do me a favor?                          

 = คณุชว่ยฉันหน่อยได้ไหม

การขอความชว่ยเหลอื
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