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แบบฝกไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมกอนสอบ
เสริมหลักไวยากรณที่เขาใจงาย ดวยการนำเสนอดวยแผนภาพ พรอมภาพประกอบสวยงาม

เนื้อหาในเลมเนนกระบวนการเรียนรูแบบ 3Ps (Presage, Process, Product)
เพื่อใหผูเรียนนำทักษะภาษาไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม

ทบทวนความเขาใจหลักไวยากรณเพื่อทำแบบฝกไดอยางมั่นใจ

นำเสนอดวยแผนผังภาพเพื่อใหเขาใจงาย

เนนกระบวนการเรียนรูแบบ 3Ps (Presage, Process, Product) เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน
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 ไวยากรณ์อังกฤษอาจเป็นเหมือนยาขมของผู้เรียน เนื่องจากเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่ ไม่ถนัด และอาจท�าให้ขาดความมั่นใจในการสื่อสารหรือการใช้ภาษา
 แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป. 5 จึงออกแบบมาให้เข้าใจง่าย ชวนอ่าน 
ชวนฝึกฝน และมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
3Ps (Presage, Process, Product) ที่ค�านึงถึงบริบทของผู้เรียน จากนั้นจึงน�าเข้าสู่
กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยการน�าเสนอ
เนื้อหาเป็นข้อมูลภาพและมีภาพประกอบสวยงาม อันจะช่ วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
เพื่อสร้างพื้นฐานไวยากรณ์ที่แข็งแรงจนสามารถน�าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
เหมาะสม คล่องแคล่ว และมั่นใจต่อไป
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ลองดูปริมาณสิ่งตาง ๆ  ตามภาพดานลางสิจะ เห็นไหมวา 
ของแตละอยางมีปริมาณไมเทากัน บางอยางมีมาก บางอยางมีนอย 

หรือไมมีอะไรเลย ลองดูภาพดานลางแลวสังเกตปริมาณสิ่งของแตละชิ้นดูสิจะ

There are  some  books on the table.

There are a  few  candies in the bowl.

There are  many  children 
in the backyard.

There are  no  fish in the fish tank.

Quantifiers
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• some ใช้กับค�านามนับได้หรือนับไม่ได้พหูพจน์ ในประโยคบอกเล่า เช่น 
There is some money in my pocket. (มีเงินอยู่บ้างในกระเป๋าของฉัน)

• any ใช้ได้เหมือนกับ some แต่ ใช้ ในประโยคค�าถามและปฏิเสธ เช่น 
Do you like any paintings? (คุณชอบภาพวาดเหล่านีบ้้างไหม)

some, any (บ้าง)

all (ทั้งหมด)

ใช้กับค�านามเอกพจน์ เช่น 
Each of my friends is 
nice. (เพื่อนแต่ละคนของ
ฉันเป็นคนดี)

each (แต่ละ)

• little ใช้กับค�านามนับไม่ไ่ด้ เช่น 
There is a little water in the bottle. (มีน�้าอยู่น้อยในขวด)

• few ใช้กับค�านามนับได้พหูพจน์ เช่น 
There are a few books left on the table. (หนังสือไม่กี่เล่มเหลืออยู่บนโตะ)

little, few (น้อย)

 ใช้ขยายได้ทั้งค�านามนับได้และนับไม่ได้ เช่น 
Most boys like to play football. (เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเล่นฟุตบอล)

most (ส่วนใหญ่)

• much ใช้กับค�านามนับไม่ได้ เช่น 
I don’t have much money. (ฉันมีเงินไม่มาก)

• many ใช้กับค�านามนับได้พหูพจน์ เช่น 
Are there many girls in the class? (มีนักเรียนหญิงมากไหมในชั้นเรียน)

much, many (มาก)

 ใช้ขยายได้ทั้งค�านามนับได้และนับไม่ได้ เช่น 
All students love music. (นักเรียนทุกคนชอบเพลง)

คือค�าน�าหน้าค�านามที่ ใช้บอกปริมาณของคน สัตว์ และสิ่งของ มีหลายค�าดังต่อไปนี้

no (ไม่มี)

ใช้กับค�านามนับได้และนับ
ไม่ได้ที่เป็นพหูพจน์ เช่น 
I have no homework 
today. (ฉันไม่มีการบ้าน
วันนี)้

both (ทั้งคู่)

ใช้ขยายค�านามนับได้
พหูพจน์ เช่น 
Both you and I love to 
eat salad. (ทั้งเธอและฉัน
ชอบกินสลัด)

Quantifiers
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8. There are________ apples on the tree.

7. ________of the  girls are  
playing with dolls.

6. Have you got________ pets?

5. There is ________ water in this bottle.

4. _______ boys are wearing the same red cap.

3. There is________ money in this piggy bank.

2. _______ pencil costs 10 baht.

1. There are many students 
in the English class.

ดูปริมาณคนและสิ่งของตามภาพด้านล่าง แล้วเลือกใช้ Quantifiers 
เพื่อบอกปริมาณตามภาพที่ก�าหนดให้ถูกต้อง

Exercise 1
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How much is this car? 

.........................................................................

9.

I put many salt in my soup.
I put too much salt in my soup.

Do you have any cars? 

........................................................................................................... 
Much children are playing in the playground. 

............................................................................................................ 
There are many cars on the street. 

........................................................................................................... 
Robert doesn’t have some money in his pocket. 

........................................................................................................... 
I can speak a few French. 

............................................................................................................ 
All of the students enjoy reading books. 

............................................................................................................. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Gloria wouldn’t like to eat some cheese. 

.............................................................................................................

ท�าเครื่องหมาย      หน้าข้อที่ ใช้ Quantifiers ถูกต้อง และท�าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่ ใช้ผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

Exercise 2
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 My name is Clair. I am 10 years old. I love to eat many kinds  
of fruit. Every morning, I eat cereal for breakfast. My mom tells me 
 to take some bananas to school, but sometimes I like to drink Pepsi 
during recess. My friend, Jane, loves to drink Pepsi too much. She 
knows Pepsi is bad for her, but she really enjoys drinking it anyway.

 One day Jane had a stomachache. Our teacher took her to 
the hospital and called her parents. The doctor said she should stop 
drinking Pepsi, otherwise she will be sick again. Since that day, Jane 
began to drink water instead. I saw she drank much more water 
than before. She also snacks on lots of fruit. When she gets hungry,  
she will eat some oranges. She is now my happy and healthy friend.

อ่านเนื้อเรื่องดังต่อไปนี ้แล้ววงกลมค�า Quantifiers 
ให้ครบทุกค�านะจะ

Exercise 3

จากนั้นช่วยเขียนค�าแนะน�าการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
โดยใช้ Quantifiers ให้ถูกต้องด้วยนะจะ
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จับคู่กับเพื่อน แล้วบันทึกตารางการกินอาหารของตนเองลงในตารางด้านล่าง 
เมื่อบันทึกครบแล้ว ให้ถามเพื่อนอีกคนว่าตารางของเพื่อนเป็นอย่างไร แล้วน�ามาบันทึกลงใน

ตารางอีกช่องเพื่อเปรียบเทียบกันว่าใครกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุด

ควรบันทึกปริมาณการกินหรือการออกก�าลังกายด้วย
การใช้ Quantifiers ให้ถูกประเภทด้วยนะจะ

TIPS :

FUN ACTIVITY Who is the healthiest?

My healthy habit

Date
Date

Notes
Notes

Monday
Monday

Tuesday
Tuesday

Wednesday
Wednesday

Thursday
Thursday

Friday
Friday

Saturday
Saturday

Sunday
Sunday

My friend’s healthy habit

I eat some oranges and I 
don’t eat any junk food.
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Reflexive Pronouns คือค�าสรรพนามชนดิหนึ่ง
เด็ก ๆ  สงสัยไหมว่า Reflexive Pronouns ต่างจากค�าสรรพนามชนดิอื่นอย่างไร 

ลองดูภาพด้านล่างแล้วสังเกตให้ดีว่า Reflexive Pronouns ท�าหน้าที่อะไร

Reflexive Pronouns

The girl herself cleans the room.

I make this cake myself.

The boy cleans his dog  
himself.




