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Adjectives(article)
คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

ในหัวข้อนี้จะสรุปรวมเรื่องคำนามที่ไม่ต้องใช้ article ทั้งหมด รวมทั้งที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ การใช้ the และการใช้

a/an ด้วย

ไม่ใช้ article กับคำนามต่อไปนี้

1. นามที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ โดยไม่มีวลี ( phrase ) หรืออนุประโยค ( clause )
อื่นใดมาขยายเพื่อให้เป็นการเฉพาะตามหลัง
นามพหูพจน์
noun, plural )
นามนับไม่ได้
noun )

( countable
( uncountable

Flowers really brighten up the room. ดอกไม้ทำให้ห้องดูสว่างไสวขึ้น
Tigers are dangerous animals. เสือเป็นสัตว์อันตราย
Anger is a destructive emotion. ความโกรธเป็นอารมณ์ทีทำให้เกิดหายนะ
( ไม่ใช่ the anger )
Experience is the best teacher. ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด
( ไม่ใช่ the experience )
The price of oil has stabilized recently.
เมื่อเร็วๆนี้ราคาน้ำมันอยู่คงตัว

2. วิชา ( subjects ) เช่น mathematics, physics, biology ,history, computer science

My daughter is good at mathematics.

ข้อยกเว้น
ถ้านำชื่อวิชาไปใช้อย่างคุณศัพท์ประกอบหน้าคำนามตัวอื่นต้องใช้ the เช่น
I think the physics subject is difficult.
3. กีฬา ( sports ) เกม ( games ) เช่น volleyball, hockey. football, tennis,swimming

Let's play football.

มาเล่นฟุตบอลกันเถอะ

4. ภาษา (languages ) ทั้งหมด และสัญชาติ ( nationalities )ของประชาชนที่ใช้อย่างคำคุณศัพท ์( adjective)

เช่น French, English, Chinese
French is spoken in Tahiti. มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในตาฮิติ

He is Chinese. เขาเป็นคนจีน ( ใช้อย่างคำคุณศัพท์ )
( แต่ถ้าใช้ He is a Chinese. เขาเป็นคนจีน
เป็นการใช้อย่างใช้อย่างคำนาม )
5. มื้อของอาหาร ( meals ) เช่น breakfast, lunch , dinner

Breakfast is the first meal of the day.

6. ชื่อคน ( names ) รวมทั้งที่มียศ ตำแหน่ง ฐานะด้วยที่เป็นเอกพจน์ เช่น John ,Nelson Mandela

George.

Dr. Watson, Ladda , Prince Charles, President Nixon, Aunt Elizabeth, Uncle
( ยกเว้น the Pope และการใช้ที่มี...of… เช่น the Queen of England )
The name of Nelson Mandela

is known all over the world.

ชื่อเนลสัน แมนเดลลาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
7. ยานพาหนะทุกชนิด ที่ใช้ในการเดินทางโดยวางหลังpreposition by เช่น by bus , by train ,by bicycle , by taxi

I like to travel by train. ฉันชอบเดินทางโดยรถไฟ

8.ศาสนา ความเชื่อ

Buddhism

ช่น Buddhism, Christianity, Communism, Socialism

is a religion to about 300 million people around the world.

ศาสนาพุทธมีคนนับถือทั่วโลกประมาณ 300 ล้านคน
9. เทศกาล เช่น Christmas, Songkran Festival

He had been rushing home from a meeting in Washington to be with his family on Christmas.

10.วัน เดือน ปี ช่น on Monday , on Friday, in January, in November และ next / last +period of time

เช่น next week, next month , last year เช่น
Please come back again on Monday.

I’m going on vacation next week.
I was born in 1960.
11.สถานที่ พื้นที่
ทวีป เช่น Asia , Europe, Africa ( แต่ถ้ามี of.. ใช้ the ด้วย เช่น the Continent of Asia )

ภูเขา; เช่น Mount Everest, Mount Eden , Doi Sutep
Ladda’s going to Doi Sutep

next month.

ประเทศ ถ้าเป็นเอกพจน์ เช่น France, Japan , Thailand , Malaysia, India
France is next to Switzerland.
เมือง รัฐ

Bangkok, Tokyo, Washington , London, Texas , Louisiana, Queensland
Queensland is in Australia.

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เช่น Horwang School, Chulalongkorn University, Stanford University
My husband is an Associate Professor at Chulalongkorn University.
โบสถ์ วัด ปราสาท เช่น Exeter Cathedral, Buckingham Palace
Buckingham Palace is the official London residence of the Queen .
สนามบิน สถานีรถไฟ เช่น Don Muang Airport, O’Hare International Airport , Hua Lum Pong Station,
O'Hare International Airport is located 20 miles northwest of downtown Chicago.
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ เช่น Central Park, Hyde Park, Lumpini Park, Dusit Zoo.
How Big is Central Park? The answer is 843 Acres.
ถนน วงเวียน สแคว์ เ ช่น Sukhumvit Road,Wall Street , Siam Square, Times Square, Piccadilly Circus
Times Square New Year's Eve celebration was first held in 1904.
ชื่อร้านค้า เช่น Boots ( ร้าน บูตส์ ) Smith’s ( ร้านสมิธ )
Can you go to Boots for me ?

12. คำนามต่อไปนี้ ถ้าใช้ในความหมายของการทำกิจกรรมนั้นๆ ไม่ต้องมี the
แต่ถ้าหมายถึงสถานที่ของกิจกรรมนั้นๆ
ต้องมี the เช่น school, hospital, bed, church, prison, hospital, university
at 06:00 am every day.
ลูกสาวฉันไปโรงเรียนตั้งแต่ 6 โมงเช้าทุกวัน
My daughter goes to school

(ไปเพื่อเรียนหนังสือ )

I go to the school sometimes to meet her teachers.
ฉันไปโรงเรียนของลูกบางครั้งเพื่อพบครูของลูก
( ไปที่ตัวโรงเรียนซึ่งลูกเรียนอยู่ )
Ken’s brother is in prison

for robbery. น้องชายของเคนติดคุกในข้อหาโจรกรรม

Ken went to the prison to visit his brother. เคนไปเยี่ยมน้องชายที่คุก
Jack had an accident last week. He was taken to hospital.

แจ็คประสบอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล (
เพื่อการรักษา )
Jill has gone to the hospital to visit Jack.
จิลไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแจ็ค ( ไม่ใช่ไปรับการรักษา )
นอกจากนี้ยังมีคำ work และ home ที่ไม่ใช้ articles

Ann didn’t go to work

yesterday.แอนไม่ได้ไปทำงานเมื่อวานนี้

What time do you usually finish work? โดยปกติคุณเลิกงานกี่โมง
It’s late. Let’s go home. ดึกแล้ว กลับบ้านเถอะ
Will you be at home tomorrow
afternoon?.คุณจะอยู่บ้านตอนบ่ายพรุ่งนี้หรือเปล่า
13. การใช้ในลักษณะพิเศษ เป็นการใช้ที่มีการละ articles ไว้เป็นที่เข้าใจ เช่น

พาดหัวข่าวหนังสื่อพิมพ์ : MAN KILLED ON MOUNTAIN

ประกาศ โปสเตอร์: SUPER CINEMA, RITZ HOTEL
คำแนะนำ: Open packet at other end
จดรายการ (ที่ต้องทำ เป็นต้น ) :
- take car to garage
- buy groceries
- pay phone bill
บันทึก:

J. think company needs new office

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/adj08_noarticle.htm

