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แบบฝกไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมกอนสอบ
เสริมหลักไวยากรณที่เขาใจงาย ดวยการนำเสนอดวยแผนภาพ พรอมภาพประกอบสวยงาม

เนื้อหาในเลมเนนกระบวนการเรียนรูแบบ 3Ps (Presage, Process, Product)
เพื่อใหผูเรียนนำทักษะภาษาไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม

ทบทวนความเขาใจหลักไวยากรณเพื่อทำแบบฝกไดอยางมั่นใจ

นำเสนอดวยแผนผังภาพเพื่อใหเขาใจงาย

เนนกระบวนการเรียนรูแบบ 3Ps (Presage, Process, Product) เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Tim likes dog.............Jane likes cat.

Do you speak Thai..............Spanish?

Maisy..............Tilda are pretty girls.

Exercise
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เขียน : อริสา บุญช่วย บรรณาธิการอ�านวยการ : ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ พิสูจน์อักษร : สิวรัตน์ หาญเสน่ห์ลักษณ์ 

ภาพ : ภาวินี ศรีไพศาล บรรณาธิการบริหาร : จันทร์ฉาย คุมพล ศิลปกรรม : อรพันธ์ อัตชู

 บรรณาธิการ : พัชรี บุญช่วย

ผู้ตรวจ : อ.จอห์น โจเซฟ วีอาโน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.พีริยา พงษ์สาริ กัน สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบฝึกไวยากรณ์

ชื่อ.......................................นามสกุล...............................

ชั้น.......................................เลขที่.....................................

โรงเรียน............................................................................



 ไวยากรณ์อังกฤษอาจเป็นเหมือนยาขมของผู้เรียน เนื่องจากเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่ ไม่ถนัด และอาจท�าให้ขาดความมั่นใจในการสื่อสารหรือการใช้ภาษา
 แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป. 6 จึงออกแบบมาให้เข้าใจง่าย ชวนอ่าน 
ชวนฝึกฝน และมุ่ง เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
3Ps (Presage, Process, Product) ที่ค�านึงถึงบริบทของผู้เรียน จากนั้นจึงน�าเข้าสู่
กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยการน�าเสนอ
เนื้อหาเป็นข้อมูลภาพ และมีภาพประกอบสวยงาม อันจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
เพื่อสร้างพื้นฐานไวยากรณ์ที่แข็งแรงจนสามารถน�าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
เหมาะสม คล่องแคล่ว และมั่นใจต่อไป
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Lesson 4 : The Past Continuous Tense...........................................................21 

Lesson 5 : The Present Perfect Tense...........................................................27
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จากบทสนทนาด้านล่าง เมื่ออ่านแล้วเด็ก ๆ  สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้าง

Conjunctions

Jenny and I 
like dancing.

Jenny likes 
dancing. I like 

dancing.

บทสนทนาทั้ง 2 บท มีความหมายเหมือนกัน แต่ต่างกันที่บทสนทนาด้านล่างดูสั้นและ
ได้ ใจความมากกว่า เด็ก ๆ  อยากรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร ลองตามอ่านหน้าต่อไปสิจะ

แล้วลองเปรียบเทียบความหมายกับบทสนทนาด้านล่างนีดู้ด้วยจ้ะ
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Conjunctions

ใช้เชื่อมประโยคทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น
Sam studies hard, so he gets the best grades. 
แซมเรียนหนักดังนั้นเขาจึงได้คะแนนสูงสุด

ใช้เชื่อมประโยคทีข่ัดแย้งกัน เช่น
Timmy likes dogs but Joey likes cats. (เชื่อมประโยค)  
ทิมมี่ชอบสุนัขแต่โจอี้ชอบแมว

ใช้เชื่อมค�า วลี หรือประโยคที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
Do you like to play soccer or tennis? (เชื่อมค�า) 
เธอชอบเล่นฟุตบอลหรือเทนนสิ
You can play soccer, or you can play tennis. (เชื่อมประโยค)
เธอเล่นฟุตบอลหรือเธอจะเล่นเทนนสิก็ได้

ใช้เชื่อมค�า วลี หรือประโยคทีค่ล้อยตามกัน เช่น
I like apples and bananas. (เชื่อมค�า) 
ฉันชอบแอปเปลและกล้วย
I like apples, and I love bananas. (เชื่อมประโยค)
ฉันชอบแอปเปลและฉันก็ชอบกล้วยมาก

and (และ)

or (หรือ)

but (แต่)

so (ดังนั้น)

Conjunctions คือค�าสันธาน ท�าหน้าที่เชื่อมค�า วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน

Conjunctions
เช่น and (และ) or (หรือ) 
but (แต่) so (ดังนั้น)

 ค�า วลี ประโยค  ค�า วลี ประโยค
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Frank is having fun at the party       he wants to go home now.

The band practiced for 3 hours        they still don’t sound good.

Do you speak Thai       Spanish?

I earned a 100 on my English test    my mom gave me a new 
telephone.

Maisy      Tilda are pretty girls.

It is raining outside       I will take an umbrella.

My mom wants to make cake      she will buy some flour and sugar.

My grandfather is very old         he is still strong and healthy.

Penny      I love to take photos,     we need to buy good cameras.

Anna likes to play piano    her brother likes to play guitar. 

Would you like to have coffee    tea?

Bob is very clever     he has few friends.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Exercise 1
อ่านประโยคด้านล่างแล้วเลือก and, or, but, so ไปเติมในช่องว่างด้านล่างให้ถูกต้อง
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Exercise 2

The children walk and play in the park. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

I like chips but my brother likes popcorn. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

Nancy knocked on the door but no one answered. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

Dan hopes he will get a skateboard or a scooter for his birthday. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

My father works very hard, so he has a lot of money. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

Lilly is a thin girl but her sister is fat. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

I learn English, so I can study abroad. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

Bella has a toothache, so she will go see the doctor. 
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

Clair and her family will go to Scotland next week.
(คล้อยตามกัน/ขัดแย้ง/เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/เป็นเหตุเป็นผลกัน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ให้เด็ก ๆ  น�าปากกาไฮไลต์มาเน้น Conjunctions ที่อยู่ ในโจทย์แต่ละข้อ แล้วขีดเส้นใต้เลือก
หน้าที่ของ Conjunctions ที่ ให้มาใต้ประโยคให้ถูกต้อง
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My shirt is red. My skirt is red. (and)

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

It is raining heavily. We cannot go outside. (so)

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

Cindy is very beautiful. Clara is very beautiful. (and)

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

George will choose to study Science. 

George will choose to study Music. (or)

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

Toby is fat. He can run very fast. (but) 

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

Do you like to play football? Do you like to play basketball? (or) 

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

Betty is very fat. She needs to work out a lot. (so) 

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

Elizabeth likes singing. Patricia likes singing. (and) 

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

I need to write many reports. The computer is not working. (but) 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ให้เด็ก ๆ  เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันโดยใช้ Conjunctions ที่ก�าหนดแต่ละข้อให้ถูกต้อง

Exercise 3
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ให้เด็ก ๆ  จับกลุ่มกับเพื่อน 4 คน แล้วจับสลากกันว่าใครจะได้ Conjunctions ประเภทใด (and, 
or, but, so) จากนั้นให้แต่ละคนแต่งประโยคโดยใช้ Conjunctions ที่ตนจับได้มาเขียนลงใน 
กระดาษด้านล่างให้ได้หลายประโยคเท่าที่จะท�าได้ภายในเวลา 3 นาที ใครเขียนได้มากที่สุดและ
ถูกต้องที่สุดจะเป็นผู้ชนะ พร้อมลุยกันหรือยังจะ

Master of Conjunctions




