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คำนำ
แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ 2 รหัส อ21102 และใช้ในกำร
พัฒนำและฝึกทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 โดยมีเนื้อหำในแบบฝึกทักษะมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่
หลักสูตรแกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดไว้ โดยรวบรวมเนื้อหำในรูปของ
แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษเรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร แบ่งออกเป็น 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 Let’s write and learn
เล่มที่ 2 Wh-question
เล่มที่ 3 How-question
เล่มที่ 4 Reading skill
เล่มที่ 5 Topic and Main Idea
แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหำในด้ำนไวยำกรณ์ โครงสร้ำงทำงภำษำ หลักและ
วิธีกำรใช้ภำษำ เพื่อมุ่งพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิทธิภำพ
ยิ่งขึ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ตลอดทั้งยังสำมำรถนำควำมรู้
และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้ำงคุณค่ำและควำมสำคัญต่อกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ และแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทำงภำษำ
ด้ำนต่ำงๆ
ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่ำนที่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะ
ภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำรชุดนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผูท้ ี่สนใจสำมำรถ
นำไปพัฒนำและยกระดับทักษะทำงภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทิศำกร คำประโคน
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คำชีแ้ จง
แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร เล่มที่ 1 Let’s write and
Learn เป็นเอกสำรประกอบกำรเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เพื่อพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษกำรสือ่ สำร โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ Three types of basic words
และ Three types of basic verbs ที่จำเป็นต้องศึกษำในระดับพื้นฐำน เพื่อทบทวนและ
ปูพื้นฐำนควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ เพื่อง่ำยต่อกำรพัฒนำสูท่ ักษะเพื่อกำรสื่อสำร โดยจะ
กล่ำวถึง
คำนำม (NOUN) คำนำหน้ำนำม (ARTICLE) คำสรรพนำม (PRONOUN) และกริยำช่วย
(Verb to be, verb to do และ verb to have) ที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ ซึ่งแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
ดังนั้น กำรศึกษำ/กำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสือ่ สำร
เล่มที่ 1 Let’s write and Learn เล่มนี้ พึงปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษำคำชี้แจงและคู่มือกำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ศึกษำรำยละเอียดของเนื้อหำในแต่ละกิจกรรมของแบบฝึกทักษะ
ภำษำอังกฤษ
4. หลังจำกที่นักเรียนศึกษำเนื้อหำในแบบฝึกทักษะทำงภำษำแล้วให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
5. ตรวจคำตอบ ตำมเฉลย (Answer Key)
6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมตรวจคำตอบ
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คำแนะนำสำหรับครู
1. ใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 รำยวิชำภำษำอังกฤษ
2. เป็นสื่อกำรสอนสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ศึกษำหำควำมรู้ ค้นคว้ำด้วยตนเอง
3. ควรชี้แจง แนะนำวิธีกำรใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียน และวิธกี ำรศึกษำ กำรใช้
แบบฝึกทักษะ วิธีกำรปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และปฏิบัติตำมคำแนะนำทุก
ขั้นตอน
4. ครูอธิบำยบทบำทของนักเรียนในกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อควำมเข้ำใจ
5. ทดสอบควำมรู้กอ่ นเรียน เพื่อวัดพื้นฐำนควำมรู้ของนักเรียนแต่ละคน และครูทำ
กำรบันทึกคะแนนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
6. ครูควรดูแลให้คำแนะนำนักเรียนในขณะที่นกั เรียนประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้
พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
7. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
ควบคู่กับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
8. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมในขณะที่ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ
9. ควรให้กำลังใจและเน้นเรื่องควำมซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองในกำรทำกิจกรรมและ
แบบทดสอบ และปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ระหว่ำงกำรศึกษำเนือ้ หำในแบบ
ฝึกทักษะภำษำอังกฤษเล่มนี้
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน
1. ศึกษำวิธีกำรเรียนในคำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. ก่อนศึกษำบทเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 15 ข้อ ใน
กระดำษคำตอบที่กำหนดให้
3. ศึกษำเนื้อหำจำกใบควำมรู้ ให้เข้ำใจก่อนลงมือทำแบบฝึก และฝึกปฏิบัติด้วย
ควำมตัง้ ใจ และใฝ่เรียนรู้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
 อ่ำนคำสั่งให้เข้ำใจแล้วจึงลงมือทำแบบฝึก
 ระหว่ำงกำรทำแบบฝึกให้นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ในตนเอง
 เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกเสร็จ จึงตรวจคำตอบจำกเฉลย (Answer Key) โดย
ครูจะเป็นผู้ติดตำมและบันทึกผลคะแนนของนักเรียนทุกกิจกรรม
4. หำกนักเรียนตอบผิดให้กลับไปทบทวนควำมรู้ในแบบฝึกทักษะใหม่ จนนักเรียน
เกิดกำรชำนำญและตอบคำถำมในแบบฝึกได้ถูกต้องทุกข้อ
5. เมื่อนักเรียนศึกษำบทเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 15 ข้อ
พร้อมตรวจคำตอบตำมเฉลยในภำคผนวก
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สำระกำรเรียนรู้
ภำษำเพื่อกำรสือ่ สำร กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น ตีควำม นำเสนอข้อมูล
ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
อย่ำงเหมำะสม
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสือ่ สำร
มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะกำรสือ่ สำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง กิจกรรม และ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนโลก
มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในสถำนศึกษำ
ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้
1. สังเกตและเปรียบเทียบชนิดของคำ และประโยคประเภทต่ำงๆ
2. สำมำรถอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเภทของคำ
และโครงสร้ำงประโยค
3. สำมำรถลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยค ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำง
ถูกต้อง
4. ภำษำที่ใช้ในกำรสือ่ สำมำรถเลือกใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
ระหว่ำงบุคคล
5. ฝึกใช้คำ คำศัพท์ โครงสร้ำงประโยค ตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Let ’ s wr i t e and l ear n

Part 1: Three
basic words

• 1. Noun
•

2. Article

•

3. Pronoun

• 1. Verb to be
Part 2: Three
basic verbs

•

2. Verb to do

•

3. Verb to have
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Part 1: Three basic words

คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งของทีอ่ ยู่รอบๆ ตัวเอรำ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ พืช และสถำนที่
เช่น
คน

สัตว์และพืช

สิ่งของ

สถำนที่

Kate

Penguin

Book

House

Teacher

Rose

Computer

Station

Father

Tree

Cellphone

school

คำนำมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นำมนับได้และนำมนับไม่ได้ ดังนี้
1. นำมนับได้ (Countable noun) คือ คำนำมที่สำมำรถนำมำนับได้ เช่น
- นำมนับได้มีจำนวนเพียงหนึ่ง เรียกว่ำ คำนำมเอกพจน์ (Singular) เช่น
a pen, one dog เป็นต้น
- นำมนับได้ที่มีมำกกว่ำหนึ่ง เรียกว่ำ คำนำมพหูพจน์ (Plural) เช่น
two ships, twenty shops เป็นต้น
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น เมื่อคำนำมที่มีจำนวนมำกกว่ำหนึ่ง (คำนำมพหูพจน์)
จะต้องเติม s ที่ท้ำยคำ เช่น shirts, cars, girls เป็นต้น
2. คำนำมนับไม่ได้ (Uncountable noun) คือคำนำมที่ไม่สำมำรถนำมำนับได้
เพรำะเป็นสิ่งที่มีควำมละเอียด รูปร่ำงไม่คงที่ และเป็นนำมธรรม เช่น
- air
- water
- sugar

- gas

- happiness

- friendship
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- money

เป็นต้น

- rice

เรำสำมำรถนับนำมนับไม่ได้ โดยใช้ภำชนะหรือใช้ระบบชั่ง ตวง มำตรวัด เข้ำมำ
ช่วยนับได้ เช่น
-

Two pac k of s ugar

-

A bot t l e of mi l k

-

Thr ee l i t er s of wat er

เป็นต้น

คือ คำนำหน้ำคำนำม (Article) ตำแหน่งมักวำงไว้หน้ำคำนำม เพื่อบ่งชี้คำนำม
นั้นๆ ว่ำเป็นคำนำมที่ชี้เฉพำะหรือไม่ชี้เฉพำะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. คำนำหน้ำคำนำมแบบไม่ชี้เฉพำะ (Indefinite article) คือ คำนำหน้ำ
คำนำมที่แสดงให้ร้วู ่ำ คำนำมที่ตำมหลังมีจำนวนเป็นหนึ่ง ( =1 ) ได้แก่ a กับ an
เรำใช้ a นำหน้ำคำนำมนับได้เอกพจน์ทขี่ ึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น
- a boy

- a table

- a notebook

เรำใช้ an นำหน้ำคำนำมนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น
- an orange

- an egg

- an umbrella

2. คำนำหน้ำคำนำมแบบชี้เฉพำะ (Definite article) คือ คำนำหน้ำคำนำมที่
ใช้เจำะจงคำนำมนั้นๆ โดยใช้นำหน้ำทั้งนำมนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ และคำนำมนับ
ไม่ได้ คำนำหน้ำคำนำมประเภทนี้คอื คำว่ำ “the” เช่น
- The cat is mine.
(แมวตัวนั้นเป็นของฉัน)
 ใช้ the เพื่อชี้เฉพำะว่ำเป็นแมวตัวไหน
 the นำหน้ำคำนำมที่ขึ้นต้นตัวพยัญชนะ จะอ่ำนออกเสียงว่ำ “ เดอะ ”
- I am eating the orange you gave me. (ฉันกำลังกินส้มที่เธอให้ฉัน)
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ใช้ the เพื่อชี้เฉพำะว่ำเป็นแมวตัวไหน
 the นำหน้ำคำนำมที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือเสียงสระ จะอ่ำนออกเสียงว่ำ “ดิ”



คำสรรพนำม หรือ Pronoun คือ คำที่ใช้แทนคำนำม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกล่ำว
คำนำมนัน้ ๆ ซ้ำอีก ในเล่มนี้จะพูดถึงสรรพนำมประธำนและสรรพนำมกรรม ซึ่งเป็น
พื้นฐำนสำหรับนักเรียนในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
1. สรรพนำมประธำน (Subject pronoun) คือสรรพนำมที่ใช้เป็นประธำนของ
ประโยค ซึ่งได้แก่
- สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 1 ได้แก่ I, We
- สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 2 ได้แก่ You (ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์)
- สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 3 ได้แก่ He, She, It และ They
2. สรรพนำมกรรม (Object pronoun) คือ คำสรรพนำมทีท่ ำหน้ำที่เป็นกรรม
ในประโยค ซึ่งก็คือสิ่งที่ถูกประธำนของประโยคกระทำกริยำนั้นๆ
สรรพนำมประธำน

สรรพนำมกรรม

(Subject pronoun)

(Object pronoun)

I

Me

ประธำนเอกพจน์

She

Her

(Singular)

He

Him

It

It

You

You

We

Us

They

Them

ประธำนพหูพจน์
(Plural)
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1: LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.1
A: Write the plural form of these nouns.

a day

=

ten days

1. a book

= three ………………

6. a man

= twelve ………………..

2. a friend

= two ………………...

7. a bus

= five ……………………

3. an eye

= ten ………………….

8. a hand

= six …………………….

4. a hat

= four ………………..

9. an hour

= nine …………………..

5. a brother

= two ………………….

10 a dictionary

= eight ………………….

B: Complete the sentences by write

in the blank.

1. Smith is _____ doctor.
2. David is _____ American.
3. _____ dog has four legs.
4. I ate _____ orange his morning.
5. Sopa is _____ most beautiful girl in this class.
6. ______ book on _____ floor is mine.
7. ______ university of Chulalongkorn is very large.
8. ______ thin girl in front of us is Sue.
9. ______ apple looks like ______ red ball.
10. She buy _______ new car.
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C: Underline the correct pronoun in each sentences.
1. Johnson and ( I / me ) are friend.
2. ( We / Us ) want to go to Paris.
3. He invited ( they / them ) to go swimming with him.

4. Please call ( I / me ) back later.
5. I like ( she / her ) very much.
6. Paul sits near ( we / us ) in the class.
7. (They / Them ) go to America.

8. ( She / Her ) said she will come back soon.
9. Steve wants her to help ( he / him )
10. Susan loves Jack. ( He / Him ) is very handsome.
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.2
A: Identify the following nouns to countable or uncountable.
Newspaper

Glass

University

Homework

Sadness

Snake

English

watch

Stamp

Knowledge

Blood

Music

River

water

Happiness

Smoke

Town

Motorcycle

Dream

Vocabulary

Countable (นำมนับได้)

Uncountable (นำมนับไม่ได้)

Dream
Motorcycle
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................................................................

B: Read the passage and complete the passage by write

in

the blank.

My mother is ____ English teacher I am _____ student.
When I get home from school, I watch programs on TV.
That’s _____ best part of my day. _____ program I watch are for
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children. I am _____ child, so I think they are funny.

C: Use a subject pronoun as the subject of each sentence.
1. _______ is my sister. (Jane)
2. _______ is a boxer. (Somchai)
3. _______ are my classmate. (Peter and Harry)
4. _______ enjoy watching TV. (My sister and I)
5. _______ live in the city. (John and his wife)
6. _______ eat its bone. (The dog)

7. _______ are great dancer. (Ann)
8. _______ has a long trunk. (The elephant)
9. _______ lives in Canada. (Mark)
10. Q: Are you hungry?

A: Yes, ______ am.
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Verb to be
Verb to be เป็นได้ทั้งกริยำแท้และคำกริยำช่วย

ถ้ำเป็นคำกริยำแท้จะมี
ควำมหมำย 3 อย่ำงคือ เป็น / อยู่ / คือ แต่ถ้ำเป็นกริยำช่วยจะไม่มีควำมหมำย เพรำะ
ควำมหมำยจะไปตกอยู่กับคำกริยำแท้ที่ Verb to be เข้ำไปช่วย
รูปของ verb to be ได้แก่ รูปปัจจุบันและรูปของอดีต
1. รูปปัจจุบัน คือ be, is, am และ are
1.1
มักใช้ร่วมกับ Model Auxiliary Verb (can, will, may …..) หรือ
ใช้ร่วมกับ to ซึ่งใช้ได้กับทุกประธำน เช่น
-

She may be sad.

-

I want to be your friend.

ใช้กับประธำนเอกพจน์ (ประธำนมีเพียงหนึ่ง) เช่น บุรษุ สรรพนำม
he, she และ it และคำนำมเอกพจน์ เช่น a dog, a computer, an orange
ตัวอย่ำงเช่น
1.2

1.3

-

A dog is barking.

-

It is my book.

ใช้กับประธำน I เท่ำนั้น เช่น
- I am your teacher.
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ใช้กับประธำนพหูพจน์ (ประธำนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) เช่น บุรุษ
สรรพนำม you, we และ they และคำนำมพหูพจน์ เช่น cars, ten boys, two cats
1.4

ตัวอย่ำงเช่น
-

We are going to school.

-

Two cat are walking on the roof.

2. รูปอดีตของ verb to be ได้แก่ been, was, were โดยที่
2.1
มักใช้กับ Perfect tense ซึ่งใช้กับทุกประธำน เช่น
-

Kim has been to France.

-

They have been to England.

2.2

2.3

ใช้กับประธำน I และประธำนเอกพจน์ เช่น
-

Jim was cycling when I arrived home yesterday.

-

I was sick last week.

ใช้กับประธำนพหูพจน์ เช่น
- You were in the cinema last night.
- They were young.

โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำและประโยคปฏิเสธ
กำรสร้ำงประโยค verb to be ในรูปของประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ และ
ประโยคคำถำมได้ ดังตำรำงต่อไปนี้
ประโยคบอกเล่ำ
Subject

Be

Complement

ประโยคปฏิเสธ
Subject

Be

Complement

I

am

a student.

I

am

a student.

He

is

a student

He

is

a student.

19

ประโยคบอกเล่ำ
Subject

Be

Complement

Jack

ประโยคปฏิเสธ
Subject

Be

Complement

Jack

She

as

Rose

a student

We

She
Rose

is

a student.

are

happy.

is

beautiful.

We

They

are

happy.

You

They
You

It

is

beautiful.

It

โครงสร้ำงประโยคคำถำมและคำตอบ
โครงสร้ำงประโยคคำถำมที่สร้ำงด้วย verb to be จะใช้คำถำมแบบ Yes/No
question เป็นประโยคคำถำมที่ต้องกำรคำตอบว่ำ ใช่ (Yes) หรือไม่ (No) (เท่ำนั้น)
เป็นกำรถำมที่ผู้ถำมอำจจะมีข้อมูลอยู่บ้ำงและถำมเพื่อให้ได้ควำมแน่ใจว่ำเป็นจริงตำมที่
เข้ำใจหรือเปล่ำ

Am

ประโยคคำถำม

ประโยคคำตอบ

Yes/No question

Answering

I

a student?

Yes,

you

are.

No,

you

are not

Yes,

she

is.

No,

she

is not

Yes,

he

is

No

he

is not

it

Yes,

it

is

No,

it

is not

they

Yes,

they

are

No,

they

are not

Yes,

we

are

No,

we

are not

Yes,

I

am

No,

I

am not

she
Rose
Is

Is

Are

he
Jack

we

you

in London?

in Canada?

happy?
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.3
Direction: Complete the sentences. Use is, am and are write on the
blanks and then change into negative sentences.
am watching TV.
I _____

I am not watching TV.

1. Paul and Peter _____ friend. _______________________________________
2. I _____ a musician.

_______________________________________

3. Kate ______ hungry.

_______________________________________

4. Wat Phrakeaw ______ very big. ____________________________________
5. She _____ a very good teacher. ____________________________________
6. They _____ new student from Japan.________________________________
7. Ming and Chen _____ tourist _______________________________________
8. I _____ from Mexico.

_______________________________________

9. Paris _____ a big city.

_______________________________________

10. Many student _____ playing games. _______________________________
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.4
Direction: Rewrite these sentence into Yes/No question and answer the
question by look at the sign (= Yes or  = No).

0. He is riding a bicycle. ()
Q: Is he riding a bicycle?
A: Yes, he is.
1. She is writing a letter. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
2. They are playing kite. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
3. Mrs.Brown is an English teacher. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
4. You and Phillip are doctor. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
5. I am the winner. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
6. Your parent are French. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
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7. A bird is on the tree. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
8. Jane is a golf player. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
9. We are going to the cinema. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
10. The elephant are swimming. ()
Q: _______________________________________________________
A: _______________________________________________________
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Verb to do
Verb to do ทำหน้ำที่เป็นกริยำช่วย (Auxiliary verb)

จะไม่มีควำมหมำยใน
ตัวของมันเองเมื่ออยู่ในประโยค แต่จะมีควำมจำเป็นต่อโครงสร้ำงไวยำกรณ์ เนื่องจำก
กริยำช่วยไม่สำมำรถอยูล่ ำพังได้ จึงต้องใช้คู่กับกริยำหลักซึ่งทำหน้ำที่สื่อควำมหมำยที่
แท้จริง โดยตำแหน่งจะอยู่หน้ำกริยำหลักเสมอ
Verb to do สำมำรถใช้เป็นกริยำแท้ในประโยค มีควำมหมำยว่ำ “ทำ” ตัวอย่ำง
ประโยค เช่น
-

I do my homework.
She does the laundry.

ฉันทำกำรบ้ำน
หล่อนทำควำมสะอำดเสือ้ ผ้ำ

ใช้กับสรรพนำมประธำนที่เป็นพหูพจน์ (You, We, They)
และเอกพจน์บุรุษที่ 1 ( I )
ใช้กับสรรพนำมประธำนที่เป็นเอกพจน์ เช่น She, He และ It
เป็นกริยำช่องที่ 2 ของ do ซึ่งสำมำรถใช้ได้กับทุกประธำน ทั้งประธำน
เอกพจน์และพหูพจน์ รวมไปถึงสรรพนำมประธำนทุกๆ ตัว
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subject

V.to complement
do

I

Subject

V.to
do

complement

he

they

do

we

sandwich

she

does sandwich

it

You

Subject

V.to do

complement

did

sandwich.

I
You
We
they
He
She

It

กำรใช้ verb to do เป็นกริยำช่วย สำมำรถใช้ได้ดงั นี้
1. ใช้ do, does และ did วำงหน้ำประโยค สร้ำงประโยคคำถำม ในกรณี
ที่ประโยคนั้นไม่มีกริยำช่วยอืน่ ๆ เช่น
ประโยคบอกเล่ำ

ประโยคคำถำม

They liked Thai food.

Did they like Thai food?

I like this song.

Do you like this song?

She love her mom.

Does she love her mom?
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2. ใช้ verb to do ในประโยคปฏิเสธ

โดยเติม Not ข้ำงหลัง verb to do
ได้แก่ do not (don’t), does not (doesn’t) และ did not (didn’t) ใช้ได้ในกรณีที่
ประโยคนั้นไม่มีกริยำช่วยตัวอื่น เช่น
ประโยคบอกเล่ำ

ประโยคปฏิเสธ

He knows that man.

He does not (doesn’t) know that man.

I have any money.

I do not (don’t) have any money.

They have a car last year.

They did not (didn’t) have a car last
year.

3. กำรใช้ verb to do แสดงควำมหนักแน่นของกริยำแท้

เช่น

I like Japan food.

I do like Japan food.

ฉันชอบอำหำรญี่ปุ่น

ฉันชอบอำหำรญี่ปุ่นจริงๆ นะ

David believe him.

David does believe him.

เดวิดเชื่อเขำ

เดวิดเชื่อเขำจริงๆ นะ

She love them.

She does love them.

หล่อนรักพวกเขำ

หล่อนรักพวกเขำจริงๆ นะ
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Ver b t o have
Verb to have เป็นได้ทั้งกริยำแท้และกริยำช่วย (Auxiliary verb) แต่ถ้ำเป็น

กริยำแท้จะมีควำมหมำยว่ำ “มี” ส่วนกำรใช้ verb to have เป็นกริยำช่วย แต่ใช้ใน
โครงสร้ำงประโยค Present perfect tense และ Past perfect tense โดยมี
verb to have ร่วมกับ past participle verb (V )
3

Present perfect tense (ปัจจุบันสมบูรณ์)

โครงสร้ำงประโยค ดังนี้

Subject + have, has + V3

ตัวอย่ำงประโยค
Subject

v. to have

V3

I
You
We

Subject

v. to have

V3

He
+ have

+ eaten

She

+ has

+ eaten

It

They

รูปของ verb to have ได้แก่
Has ใช้กับสรรพนำมประธำนเอกพจน์ (ยกเว้น I) he, she และ it
Have ใช้กับสรรพนำมประธำนพหูพจน์ You, We และThey และสรรพนำม
ประธำน I,
Had ใช้กับประธำนเอกพจน์และพหูพจน์ รวมไปถึงสรรพนำมประธำนทุกตัว
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หลักกำรใช้ Present perfect tense (ปัจจุบนั สมบูรณ์)
1. ใช้กับเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินมำจนถึงขณะนี้ และจะต่อเนื่องไปใน
อนำคต และจะมีสองคำนี้ประกอบอยู่ด้วย คือ
- for
เป็นเวลำ (กี่นำที กี่ชั่วโมง กี่วัน กี่สัปดำห์ กี่ปี)
- since ตั้งแต่ (ตั้งแต่ชั่วโมงไหน วันไหน สัปดำห์ไหน เดือนไหน ปีไหน)
2. ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่นำนมำนี้ และเหตุกำรณ์นั้นก็จบลงแล้วด้วย มักจะมี
คำเหล่ำนี้อยูด่ ้วย
- already
แล้ว
- just
เพิ่งจะ
- yet
ยัง
3. ใช้กับเหตุกำรณ์ในอดีตที่ไม่ระบุเวลำ ว่ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่ บอกแค่เพียงว่ำ ทำ
แล้ว หรือไม่เคยทำ แค่นนั้ เอง
ตัวอย่ำงประโยค
ประโยคบอกเล่ำ

ประโยคปฏิเสธ

They have studied English for

They have not studied English for

10 months.

10 months.

Mary has lived in New York

Mary has not lived in New York

since 1998.

since 1998.

I have already gone home.

I have not gone home.

He has been in America.

He has not been in America.
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ตัวอย่ำงประโยคคำถำมที่ตั้งจำกประโยคบอกเล่ำ
คำถำมแบบ Yes / No question
ประโยคคำถำม
Have They studied English for 6

ตอบรับ

ปฏิเสธ

Yes, they have. No, they haven’t.

years?
Has Mary lived in New York since

Yes, she has.

No, she hasn’t.

Yes, I have.

No, I haven’t.

Yes, I have.

No, I never.

1998?
Have you already gone home?

หรือ Have you gone home yet?
Have you ever been in America?

หรืออีกทำงหนึ่งที่ใช้เป็นคำถำมถำมถึงกำรกระทำที่ต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำน (ถำมถึงระยะเวลำ) จะขึ้นต้นด้วย How long……. (นำนแค่ไหน)
ตัวอย่ำงประโยคคำถำม
ประโยคคำถำม

ประโยคคำตอบ

How long has she studied English?

I have studied English for 10
months.

How long has she lived in New York?

She has lived in New York for 2
years.
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.5
A: Complete the conversation.

1.

Have

do

don’t

Has

Yes

Does

have

hasn’t

Does

do

A: Do you ________ a dog?
B: No, I ________.

2.

A: ________ she stayed here for 2 weeks?
B: No, she ________.

3.

A: ______ you like basketball?
B: ______, I do.

4.

A: ________ Paul Newman like Japanese food?
B: Yes, he _________.

5.

A: ________ they have homework?
B: Yes, they _________. They _______ 4 exercises.

B: Fill in the blank by write do, does, have and has.
1. _________ you want to see the movie with me tonight?
2. I _________ no want to sleep alone in the camp.
3. He ________ worked here since July.
4. I went to see a teacher after I ______ gone to the library.
5. Sara _______ worked here for 4 years.
6. He ______ our homework last night.
7. _______ she want a pen?
8. _______ he go to school yesterday?
9. _______ John drunk milk yet?
10. ________ you ever been to England?

Do
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แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN

Practice 1.6
A: Read the passage about Bobby and answer the question.

My Dog Bobby
This is Bobby. She is the best dog! I got her a few months
ago when she was just a little puppy. She (1

grown a lot

since then!
Over the past few months we (2
friends. We (3

spent lots of time together having fun. We (4

gone to the park almost every day. We (5
meet at the park so Bobby (6

friends that we

other dogs to play with. They

run and bark together. Bobby (7
She (8

become good

learned how to catch a ball.

short legs but she can jump! It is a game that she likes

to play so we (9

played it a lot! She wags her tail when she

catches the ball. She (10

been good company.

Comprehension Check:
B: Did you understand the story? Are these sentences true () or
false ()?
……….. 1. Bobby has grown a lot in a few months.
……….. 2. Bobby runs and barks with other dogs in the park.
……….. 3. Bobby has short legs.
……….. 4. Bobby can't jump.
……….. 5. She wags her tail when she catches the ball.

