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 1.1) Noun

Noun (ค�ำนำม) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื

1. ค�ำนำมนบัได้ คอื ค�ำนำมที่สำมำรถนบัแยกเป็นชิ้นได้ มทีั้งรูปเอกพจน์ (สิ่งของชิ้น

เดยีว) และพหูพจน์ (สิ่งของหลำยชิ้น) เช่น student / students (นกัเรยีน) car / cars 

(รถยนต์) country / countries (ประเทศ)

2. ค�ำนำมนบัไม่ได้ คอื ค�ำนำมที่ไม่สำมำรถนบัแยกเป็นชิ้นได้ อำจเป็นผงหรอืของเหลว 

เช่น milk (นม) bread (ขนมปัง) chocolate (ชอ็กโกแลต) paper (กระดำษ) soap (สบู่) 

เนื่องจำกค�ำนำมเหล่ำนี้นบัไม่ได้จงึไม่มรีูปพหูพจน์ นั่นคอืเตมิ -s หรอื -es ไม่ได้

CHAPTER 1 : 
GRAMMAR

แนวคดิในการแยกนามนบัได้และนามนบัไม่ได้

“นามนบัไม่ได้ คอื นามที่มเีพยีงองค์ประกอบเดยีว และไม่ว่าจะแบ่งแยกออกไปอย่างไร 

เรากย็งัเรยีกชื่อเดมิของมนัอยู่ด ีปกตจิะเป็นสารหรอืของเหลวต่างๆ เช่น soap นกัเรยีนหลาย

คนคดิว่าสบู่นบัได้ แต่ลองหั่นสบู่ออกมาสกัชิ้นส ิชิ้นที่ 1-5 เรากเ็รยีกว่าสบู่เหมอืนเดมิใช่ไหม 

และให้นกัเรยีนลองเอาสิ่งของต่อไปนี้มาหั่นออกสกัสบิชิ้น ได้แก่ chalk, paper, wood ผลลพัธ์

ที่ได้กเ็หมอืนกบั soap ใช่ไหม ฉะนั้นสรุปได้ว่า chalk, paper, wood กเ็ป็นนามนบัไม่ได้”

นามนบัได้ คอื นามที่แบ่งแยกแล้วจะไม่สามารถเรยีกชื่อเดมิได้

นามนบัไม่ได้ คอื นามที่แบ่งแยกแล้วจะมชีื่อเรยีกเดมิ

ค�านามนบัไม่ได้ที่นกัเรยีนควรรู้จกั

soap, chalk, paper, wood, rice, beef, meat, water, tea, coffee, sugar, 

bread, oil, milk, shampoo, butter, wine

ที่มา: เวบ็ไซต์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์ http://oporjang.com
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ถ้ำต้องกำรนบัจ�ำนวนของค�ำนำมนบัไม่ได้จะต้องใส่ค�ำลกัษณนำมลงไป เช่น

  a carton of milk (นม 1 กล่อง)

  a loaf of bread (ขนมปัง 1 ก้อน) หรอื a slice of bread (ขนมปัง 1 แผ่น)

  a bar of chocolate (ชอ็กโกแลต 1 แท่ง)

  a piece of paper (กระดำษ 1 แผ่น) หรอื two pieces of paper (กระดำษ 

2 แผ่น)

1.1.1) Article (ค�ำน�ำหน้ำนำม)

1. กำรใช้ a และ an

a และ an มีควำมหมำยเหมือนกัน ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมนับได้เท่ำนั้น โดยต้องเป็น 

ค�ำนำมเอกพจน์ที่ถูกกล่ำวถงึเป็นครั้งแรกอย่ำงไม่ชี้เฉพำะเจำะจง เช่น

  A student came to see you this morning. (นกัเรยีนคนหนึ่งมำพบ

คุณเมื่อเช้ำนี้)

  I bought a new dress yesterday. (ฉนัซื้อชุดใหม่เมื่อวำนนี้)

  John is a clever boy. (จอห์นเป็นเดก็ฉลำด)

 เมื่อเป็นค�ำนำมพหูพจน์ที่ถกูกล่ำวถงึเป็นครั้งแรกอยำ่งไมช่ี้เฉพำะเจำะจง ไมต่อ้ง

ม ีarticle น�ำหน้ำ เช่น

  Students must not smoke. (นกัเรยีนหลำยคนต้องไม่สูบบุหรี่)

  Books are expensive these days. (ทุกวนันี้หนงัสอืรำคำแพงมำก)

  John and Jimmy are clever boys. (จอห์นและจมิมี่เป็นเดก็ฉลำด) 

 กำรใช้ a และ an มขี้อแตกต่ำงกนัคอื

 a ใช้น�ำหน้ำค�ำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือขึ้นต้นด้วยสระที่ออกเสียงเป็นเสียง

พยญัชนะ เช่น
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  a woman a horse  a university

  a European a used car  a one-way street

 an ใช้หน้ำค�ำที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a e i o u) หรอืขึ้นต้นด้วยพยญัชนะที่ออกเสยีง

เป็นเสยีงสระ เช่น 

  an ant an island  an ox

  an hour an egg  an honest person

ข้อสงัเกต

- an honest man (ผู้ชำยที่ซื่อสตัย์ 1 คน) แม้จะขึ้นต้นด้วยตวั h แต่ออกเสยีงว่ำ 

“ออ-นสิ” ซึ่งเป็นเสยีงสระ จะใช้ an เช่นเดยีวกบัค�ำว่ำ hour อ่ำนว่ำ “อำว-เออร์” จงึใช้ an

- a university แม้จะขึ้นด้วยตวั u แต่อ่ำนออกเสยีงว่ำ “ยู” ซึ่งเป็นเสยีงพยญัชนะ

จงึใช้ a เช่นเดยีวกบัค�ำว่ำ a one-way street ขึ้นต้นด้วยตวั o แต่อ่ำนออกเสยีง “ว”

หมายเหตุ ใช้ a, an น�ำหน้ำค�ำนำมที่เป็นส�ำนวนเกี่ยวกับควำมเจ็บป่วย โดยม ี

โครงสร้ำงคอื

have + a + อำกำรเจบ็ป่วย เช่น

 have a headache (ปวดหวั) have a pain in the chest (เจบ็หน้ำอก)

 have a stomachache (ปวดท้อง)    have a cold (เป็นหวดั)

ยกเว้นถ้ำเป็นชื่อโรค จะไม่ใช้ a, an เช่น

 rheumatism (โรคปวดข้อ) diabetes (เบำหวำน)

 influenza (ไข้หวดัใหญ่) cancer (มะเรง็)

ตวัอย่ำง

 He had an itch in the middle of his back. (เขำมอีำกำรคนัที่กลำงหลงั)

 He had a pain in the neck. (เขำมอีำกำรปวดคอ)
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 She is suffering from rheumatism. (เธอก�ำลงัทุกข์ทรมำนด้วยโรคปวดข้อ)

2. กำรใช้ the

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่ถูกกล่ำวถึงอย่ำงชี้เฉพำะเจำะจงหรือเมื่อค�ำนำมนั้นถูกกล่ำวถึง 

มำแล้ว เช่น

  A: A boy came to see you yesterday. (เดก็ผู้ชำยคนหนึ่งมำพบคุณ

เมื่อวำนนี้)

  B: Do you know the boy’s name? (คุณทรำบชื่อของเขำไหม)

ค�ำนำมที่ถูกกล่ำวถึงอย่ำงชี้เฉพำะเจำะจงนี้ อำจเป็นค�ำนำมนับได้รูปเอกพจน์หรือ

พหูพจน์กไ็ด้

นอกจำกนี้ ยงัใช้น�ำหน้ำค�ำนำมนบัไม่ได้ที่ต้องกำรชี้เฉพำะเจำะจง เช่น

  the rice (ข้ำว) the water (น�้ำ)  the wood (ไม้)

  the paper (กระดำษ) the wine (ไวน์)  the bread (ขนมปัง)

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมเรยีกสิ่งที่มอียู่เพยีงหนึ่งเดยีว เช่น

  the earth (โลก) the sun (พระอำทติย์) the sky (ท้องฟ้ำ)

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่มกีลุ่มค�ำอื่นมำขยำยท�ำให้กลำยเป็นค�ำนำมชี้เฉพำะเจำะจง เช่น

  the girl in pink (เดก็ผู้หญงิในชุดสชีมพู) 

  the man whom you met (ผู้ชำยคนที่คุณเจอ)

ใช้น�ำหน้ำค�ำคุณศพัท์ (adjective) ขั้นสูงสุด หรอืค�ำบอกล�ำดบัที่ เช่น first (ที่หนึ่ง), 

second (ที่สอง), third (ที่สำม), น�ำหน้ำ เช่น
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  the best speech (สุนทรพจน์ที่ดทีี่สุด) the last day (วนัสุดท้ำย)

  the second row (แถวที่สอง) the only way (หนทำงเดยีว)

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่เป็นชื่อเครื่องดนตร ีเช่น

  Kathy plays the piano, but Nick plays the violin. (เคธี่เล่นเปียโน 

แต่นคิเล่นไวโอลนิ)

ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมที่เป็นชื่อเฉพำะบำงค�ำ โดยปกตชิื่อเฉพำะไม่ต้องม ี article น�ำหน้ำ 

แต่ชื่อเฉพำะบำงค�ำต้องม ีthe น�ำหน้ำ เช่น

 ชื่อคลอง (canal) เช่น the Suez Canal

 ชื่อแม่น�้ำ (river) เช่น the Thames, the Nile

 ชื่อทะเลและมหำสมทุร (sea and ocean) เช่น the Red Sea, the Indian 

Ocean

 ชื่ออ่ำว (gulf, bay) เช่น the Gulf of Mexico, the Persian Gulf

 ช่องแคบ (channel, straight) เช่น the English Channel, the Bering Straight

 แหลม / คำบสมุทร (peninsula) เช่น the Indo-China Peninsula

 หมู่เกำะ (groups of islands) เช่น the Philippines

 เทอืกเขำ (chains of mountains) เช่น the Alps

ข้อยกเว้น เกำะเดี่ยว หรอืภูเขำลูกเดยีว ไม่ใช้ article เช่น Samui Island, Mount 

Whiney

ทะเลทรำย (desert) เช่น the Sahara Desert

ประเทศที่มชีื่อเป็นค�ำนำมพหูพจน์หรอืประกอบด้วยค�ำว่ำ Kingdom, Union หรอื 

Republic เช่น the Netherlands, the United Kingdom, the Czech Republic

ชื่อพพิธิภณัฑ์ โรงแรม โรงละคร ห้องสมุด ภตัตำคำร สมำคม องค์กร หนงัสอืพมิพ์ 

เช่น the the Erawan Hotel, the Bangkok Post
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ข้อควรจ�ำ ค�ำนำมบำงค�ำเป็นค�ำยกเว้น ไม่ต้องม ีarticle เช่น

 ชื่อเฉพำะ เช่น Mr. Johnson

 ชื่อเกม กฬีำ มื้ออำหำร เช่น

  We play tennis on Saturdays. (เรำเล่นเทนนสิในวนัเสำร์)

  We had rice porridge for breakfast this morning. (เรำรบัประทำน

โจ๊กเป็นอำหำรเช้ำ)

 ชื่อวชิำ เช่น science, mathematics

 ชื่อวนั วนัส�ำคญัต่ำงๆ เดอืน ศำสนำ ลทัธ ิเช่น Sunday, Easter, April, Bud-

dhism, Socialism

 ชื่อภำษำต่ำงๆ เช่น Japanese, Chinese, English, German, Thai เช่น

  The letter was written in English. แต่หำกมคี�ำว่ำ language ต่อท้ำย

จะต้องใช้ the น�ำหน้ำดงันี้

  The letter was written in the English language. (จดหมำยถูกเขยีน

เป็นภำษำองักฤษ)

 ชื่อถนน สวนสำธำรณะ จตัุรสั เช่น Park Avenue, Hyde Park, Siam Square

 ส�ำนวนที่มคี�ำต่อไปนี้ ในควำมหมำยปกตไิมใ่ช้ the ไดแ้ก ่bed, church, court, 

prison, hospital, market, class, school, college, university เช่น

  go to prison แปลว่ำ ถูกขงัคุก

  go to the prison แปลว่ำ ไปที่คุก (เพื่อวตัถุประสงค์อื่น 

    เช่น ไปเยี่ยมผู้ต้องหำ)

  go to school แปลว่ำ ไปเรยีนหนงัสอื

  go to the school แปลว่ำ ไปที่โรงเรยีน (เพื่อวตัถปุระสงค์

    อื่น เช่น ไปรบัลูก)

(ดัดแปลงจากเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช www.stou.ac.th)
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ข้อควรจ�ำ กำรใช้ a, an และ the ที่ส�ำคญั

 1. ใช้ a, an น�ำหน้ำค�ำนำมที่หมำยถงึอำกำรเจบ็ป่วย เช่น have a headache 

(ปวดหวั), have a stomachache (ปวดท้อง) และ have a backache (ปวดหลงั) แต่

ในกรณทีี่เป็นชื่อโรค จะไม่ใช้ article ใดๆ เช่น cancer (มะเรง็), diabetes (เบำหวำน) 

influenza (ไข้หวดัใหญ่)

 2. ใช้ the น�ำหน้ำค�ำนำมเรยีกสิ่งที่มอียู่เพยีงหนึ่งเดยีว เช่น the earth (โลก) 

the sun (พระอำทติย์) the sky (ท้องฟ้ำ)

 3. ใช้ the น�ำหน้ำค�ำคุณศพัท์ (adjective) ขั้นสูงสุด เช่น the tallest man 

(ผู้ชำยที่สูงที่สุด) the most beautiful girl (เดก็สำวที่สวยที่สุด) the best book (หนงัสอื

ที่ดทีี่สุด)

 4. ใช้ the น�ำหน้ำชื่อเครื่องดนตร ีเช่น the piano (เปียโน) the guitar (กตีำร์) 

the violin (ไวโอลนิ)

 5. ใช้ the น�ำหน้ำชื่อแม่น�้ำ เทอืกเขำ และหมู่เกำะ เช่น the Nile (แม่น�้ำไนล์) 

the Alps (เทือกเขำแอลป์) the Philippines (หมู่เกำะฟิลิปปินส์) หำกเป็นเกำะเดี่ยว 

หรอืเป็นภูเขำลูกเดยีว จะไม่ใช้ article น�ำหน้ำ เช่น Samui Island (เกำะสมุย) Mount 

Everest (เขำเอเวอเรสต์)

 6. ไม่ใช้ the น�ำหน้ำชื่อเฉพำะ เช่น ชื่อประเทศ เช่น Thailand, Japan, China 

ยกเว้น the United Kingdom (สหรำชอำณำจกัร) the United States of America 

(สหรฐัอเมรกิำ) the Netherlands (เนเธอร์แลนด์) the Czech Republic (สำธำรณรฐั

เชก็)

 7. ไม่ใช้ article น�ำหน้ำชื่อกฬีำ เช่น Tennis (เทนนสิ) Football (ฟุตบอล) 

Volleyball (วอลเลย์บอล)

 8. ไม่ใช้ article น�ำหน้ำค�ำนำมที่หมำยถงึมื้ออำหำร ได้แก่ breakfast (อำหำร

เช้ำ) lunch (อำหำรกลำงวนั) dinner (อำหำรค�่ำ)

 9. ไม่ใช้ article น�ำหน้ำชื่อวชิำ เช่น mathematics (วชิำคณติศำสตร์) science 
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(วชิำวทิยำศำสตร์) Statistics (วชิำสถติ)ิ

 10. ไม่ใช้ article น�ำหน้ำค�ำนำมที่ตำมหลงัค�ำว่ำ go to หำกเป็นกำรเดนิทำงไป

ตำมวตัถุประสงค์ของสถำนที่ที่จะไป เช่น

  Students go to school every day. (เดก็ๆ ไปโรงเรยีนทุกวนั)

  His mother goes to the school. (แม่ไปที่โรงเรียน - ไม่ได้ไปเรียน  

แต่อำจจะไปเพื่อวตัถุประสงค์อย่ำงอื่น เช่น ไปส่งลูก)

ตวัอย่ำงข้อสอบ

1. I really like ___________ shirt you gave me yesterday.

 a. a b. the

 c. an d. two

2. Somsak is ___________ honest policeman.

 a. a b. the

 c. an d. -

3. Nid plays ___________ football, but Noi plays ___________ guitar.

 a. - / the b. the / the

 c. - / - d. a / a

4. My mother bought ___________ eggs from the grocery yesterday.

 a. - b. two

 c. an d. Both a. and b. are correct.
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5. Suda always has _________ breakfast with her parents in the morning.

 a. the b. a

 c. an d. -

6. ___________ Chao Phraya River is located in ___________ Thailand.

 a. - / - b. The / the

 c. - / the d. The / -

7. Jane had _______ headache, so she decided not to go to _______school.

 a. - / - b. a / a

 c. - / a d. a / -

8. ___________ Mount Everest is in ___________ Himalayas, a huge mountain 

range in the continent of Asia.

 a. - / - b. The / the

 c. - / the d. The / -

9. I have been waiting for a man with ________ umbrella for _______ hour.

 a. a / a b. a / an

 c. an / an d. an / a

10. I study ________ math, ________ science and _________ English.

 a. - / - / - b. the / the / the

 c. a / a / a d. a / a / an
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11. My father bought _________ orange from the farmer. _________ orange 

was juicy and sweet.

 a. an / An b. the / The

 c. an / The d. the / An

12. ___________ Samui Island is in the south of Thailand.

 a. - b. the

 c. a d. an

13. ___________ man and four girls are walking to _________ house near 

that university.

 a. A / - b. - / -

 c. A / the d. - / the

14. ___________ ripe banana is sweet, but ___________ milk is not.

 a. A / - b. - / -

 c. A / a d. - / a

15. I would like to apply for an English course in _______ United Kingdom.

 a. a b. -

 c. the d. an

16. ___________ university is a place where one learns to think.

 a. A b. An

 c. - d. The
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17. My family will take a trip to __________ Malaysia, ________ Maldives 

and ___________ United States.

 a. the / the / the b. - / the / the

 c. - / - / - d. the / the / -

18. Natalie is ___________ most beautiful woman in ___________ world.

 a. the/ the b. - / -

 c. a / the d. a / a

19. ___________ M(m)en usually like ___________ beautiful women.

 a. A / a b. The / the

 c. - / - d. The / a

20. ___________ good book and _________ good movie can always make 

you ___________ smile.

 a. A / a / a b. A / a / -

 c. The / the / - d. - / - / -

เฉลยข้อสอบ

1. ตอบข้อ b. the

อธบิาย ใช้ the น�ำหน้ำค�ำนำมที่ต้องกำรชี้เฉพำะเจำะจง ประโยค the shirt you 

gave me yesterday. แปลว่ำ เชิ้ตที่คุณให้ฉนัเมื่อวำน

2. ตอบข้อ c. an

อธบิาย ค�ำว่ำ honest ขึ้นต้นด้วยตวั h แต่ออกเสยีง “อ” เหมอืนเสยีงสระ ค�ำที่อ่ำน
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ออกเสยีงเป็นเสยีงสระ จะใช้ an ประโยค Somsak is an honest policeman. แปลว่ำ 

สมศกัดิ์เป็นต�ำรวจที่ซื่อสตัย์คนหนึ่ง

3. ตอบข้อ a. - / the

อธบิาย ไม่ใช้ article น�ำหน้ำชื่อกฬีำ และใช้ the น�ำหน้ำชื่อเครื่องดนตร ีประโยค 

Nid plays football, but Noi plays the guitar. แปลว่ำ นดิเล่นกฬีำฟุตบอล แต่น้อย

เล่นกตีำร์

4. ตอบข้อ d. Both a. and b. are correct.

อธบิาย ค�ำว่ำ eggs เป็นค�ำนำมนบัได้รูปพหูพจน์ ไม่สำมำรถใช้ an น�ำหน้ำได้ เพรำะ 

an จะใช้กบัสิ่งที่มจี�ำนวน 1 หน่วย ในข้อนี้ สำมำรถใช้ได้ 2 กรณ ีคอื ไม่ใช้ article เพื่อ

แสดงควำมไม่ชี้เฉพำะเจำะจง หรือ ใช้ two เพื่อบอกจ�ำนวนว่ำ มีไข่สองฟอง ในกรณีที่

ต้องกำรแสดงกำรชี้เฉพำะเจำะจง ยงัสำมำรถใช้ the น�ำหน้ำค�ำว่ำ eggs ได้ โดยประโยค

จะมคีวำมหมำยดงันี้

 ไม่ใช้ article  My mother bought eggs from the grocery 

   yesterday.

   แปลว่ำ แม่ของฉนัซื้อไข่หลำยฟองเมื่อวำนนี้

 ใช้ค�ำบอกจ�ำนวน My mother bought two eggs from the grocery 

   yesterday.

   แปลว่ำ แม่ของฉนัซื้อไข่มำสองฟองเมื่อวำนนี้

5. ตอบข้อ d. -

อธบิาย ไม่ใช้ article น�ำหน้ำค�ำนำมที่หมำยถงึมื้ออำหำร ประโยค Suda always 

has breakfast with her parents in the morning. แปลว่ำ สุดำมกัจะรบัประทำนอำหำร

เช้ำกบัครอบครวัของเธอเสมอ
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6. ตอบข้อ d. The / -

อธบิาย ใช้ the น�ำหน้ำชื่อแม่น�้ำ ส่วนชื่อประเทศเป็นชื่อเฉพำะ ไม่ใช้ article น�ำหน้ำ 

ยกเว้น the United States ที่แปลว่ำ สหรฐัอเมรกิำ และ the United Kingdom ที่แปล

ว่ำ สหรำชอำณำจกัร ประโยค The Chao Phraya River is located in Thailand. แปล

ว่ำ แม่น�้ำเจ้ำพระยำตั้งอยู่ในประเทศไทย

7. ตอบข้อ d. a / -

อธบิาย อำกำรป่วย เช่น ปวดหวั ปวดท้อง จะใช้ a น�ำหน้ำ ส่วนกำรไปยงัสถำนที่

ต่ำงๆ หำกไปตำมวตัถุประสงค์ของสถำนที่นั้น จะไม่ใช้ article เช่น go to school. แปล

ว่ำ ไปเรยีนหนงัสอื go to bed. แปลว่ำ ไปนอน ประโยค Jane had a headache, so 

she decided not to go to school. แปลว่ำ เจนรู้สกึปวดศรีษะ ดงันั้นเธอจงึตดัสนิใจที่

จะไม่ไปโรงเรยีน

8. ตอบข้อ c. - / the

อธบิาย ไม่ใช้ article กบัชื่อยอดเขำ (มยีอดเขำเดยีว) แต่จะใช้ the กบัเทอืกเขำ (มี

หลำยยอดเขำ) ดงันั้นจงึไม่ใส่ article ที่ Mount Everest แต่ใส่ the ที่หน้ำ Himalayas 

ประโยค Mount Everest is in the Himalayas, a huge mountain range in the 

continent of Asia. แปลว่ำ ยอดเขำเอเวอเรสต์อยู่ที่เทอืกเขำหมิำลยั ซึ่งเป็นเทอืกเขำใหญ่

ในทวปีเอเชยี

9. ตอบข้อ c. an / an

อธบิาย ใช้ an น�ำหน้ำ umbrella เพรำะตวั u ออกเสยีงเป็นเสยีงสระ เช่นเดยีวกบั 

hour ขึ้นด้วยตวั h แต่ออกเสยีงเป็นเสยีงสระ ประโยค I have been waiting for a man 

with an umbrella for an hour. แปลว่ำ ฉนัรอผู้ชำยที่ถอืร่มมำประมำณหนึ่งชั่วโมงแล้ว
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10. ตอบข้อ a. - / - / -

อธิบาย ไม่ใช้ article น�ำหน้ำชื่อวชิำ ประโยค I study Math, Science and English  

แปลว่ำ ฉนัเรยีนวชิำคณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ และภำษำองักฤษ

11. ตอบข้อ c. an / The

อธบิาย orange ตวั o ออกเสยีงเป็นเสยีงสระ จงึใช้ an น�ำหน้ำ และเมื่อถูกกล่ำวถงึ

เป็นครั้งที่สอง จะถอืว่ำเป็นกำรชี้เฉพำะเจำะจงถงึของสิ่งนั้น จงึใช้ The ประโยค My father 

bought an orange from the farmer. The orange was juicy and sweet. แปลว่ำ 

พ่อของฉนัซื้อส้มมำหนึ่งลูกจำกชำวสวน ส้มผลนี้ฉ�่ำน�้ำและหวำนมำก

12. ตอบข้อ a. -

อธิบาย ค�ำนำมที่เป็นชื่อเทอืกเขำและหมูเ่กำะจะใช้ the น�ำหน้ำ แต่ในกรณทีี่เป็น ยอด

เขำเดี่ยว เกำะเดี่ยว จะไม่ใช้ article เกำะสมุยไม่ใช่หมู่เกำะ จงึไม่ใช้ the ประโยค Samui 

Island is in the south of Thailand. แปลว่ำ เกำะสมุยตั้งอยู่ในภำคใต้ของประเทศไทย

13. ตอบข้อ c. A / the

อธิบาย man หมำยถงึ ผูช้ำยคนเดยีว ไม่ชี้เฉพำะเจำะจง จะใช้ A น�ำหน้ำ ส่วน house 

แปลว่ำ บ้ำน เป็นค�ำนำมนบัได้ กรณมีหีลงัเดยีว เป็นบ้ำนหลงัใดกไ็ด้ที่ไม่ชี้เฉพำะเจำะจงจะ

ใช้ a น�ำหน้ำ หำกเป็นบ้ำนหลงัที่ต้องกำรชี้เฉพำะเจำะจงจะใช้ the ประโยค A man and 

four girls are walking to the house near that university. แปลว่ำ ผู้ชำยหนึ่งคน

และผู้หญงิอกีสี่คนก�ำลงัเดนิไปบ้ำนที่อยู่ใกล้กบัมหำวทิยำลยัแห่งนั้น

14. ตอบข้อ a. A / -

อธบิาย ripe banana แปลว่ำ กล้วยสุก เป็นค�ำนำมนบัได้ จงึใช้ a น�ำหน้ำ ส่วน milk  

เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้ จงึไม่ใส่ article ประโยค A ripe banana is sweet, but milk  
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is not. แปลว่ำ กล้วยสุกหวำนแต่นมไม่หวำน

15. ตอบข้อ c. the

อธบิาย United Kingdom แปลว่ำ สหรำชอำณำจกัร เป็นชื่อประเทศที่ต้องใช้ the 

น�ำหน้ำ ประโยค I would like to apply for an English course in the United 

Kingdom. แปลว่ำ ฉนัอยำกจะสมคัรลงทะเบยีนคอร์สเรยีนภำษำองักฤษในสหรำชอำณำจกัร

16. ตอบข้อ a. A

อธบิาย ค�ำว่ำ university ขึ้นต้นด้วยตวั u แต่ออกเสยีงเป็นเสยีงพยญัชนะ จงึใช้ a 

น�ำหน้ำ และไม่ใช้ the เพรำะในประโยคนี้กล่ำวถงึมหำวทิยำลยัแห่งใดกไ็ด้ ไม่ชี้เฉพำะเจำะจง 

ประโยค A university is a place where one learns to think. แปลว่ำ มหำวทิยำลยั

คอืสถำนที่ที่ผู้คนเรยีนรู้ที่จะคดิ

17. ตอบข้อ b. - / the / the

อธบิาย ไม่ใช้ article น�ำหน้ำชื่อประเทศ ยกเว้น the United States ที่แปลว่ำ 

สหรฐัอเมรกิำ และ the United Kingdom ที่แปลว่ำ สหรำชอำณำจกัร ส่วน Maldives 

เป็นหมู่เกำะ จงึใช้ the น�ำหน้ำ ประโยค My family will take a trip to Malaysia, 

the Maldives and the United States. แปลว่ำ ครอบครวัของฉนัจะไปเที่ยวที่ประเทศ

มำเลเซยี, หมู่เกำะมลัดฟีและสหรฐัอเมรกิำ

18. ตอบข้อ a. the / the

อธบิาย ใช้ the น�ำหน้ำค�ำคุณศพัท์ขั้นสูงสุด และค�ำว่ำ world แปลว่ำ โลก เป็นสิ่ง

ที่มเีพยีงหนึ่งเดยีว จงึใช้ the น�ำหน้ำเช่นกนั ประโยค Natalie is the most beautiful 

woman in the world. แปลว่ำ นำตำลเีป็นผู้หญงิที่สวยที่สุดในโลก
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19. ตอบข้อ c. - / -

อธบิาย men และ women เป็นค�ำนำมพหูพจน์ ไม่สำมำรถใช้ a น�ำหน้ำได้ ใน

ประโยคนี้กล่ำวถงึผูช้ำยและผูห้ญงิทั่วๆ ไป ไม่ชี้เฉพำะเจำะจง จงึไมใ่ช้ the น�ำหนำ้ ประโยค 

Men usually like beautiful women. แปลว่ำ ผู้ชำย (หลำยคน) โดยปกตแิล้วจะชอบผู้

หญงิ (หลำยคน) ที่สวยๆ

20. ตอบข้อ b. A / a/ -

อธบิาย book และ movie เป็นนำมเอกพจน์ที่ไม่ชี้เฉพำะเจำะจง จงึใช้ a น�ำหน้ำ 

ส่วน smile เป็นค�ำกรยิำ จงึไม่ใส่ article ประโยค A good book and a good movie 

can always make you smile. แปลว่ำ หนงัสอืดีๆ  สกัเล่มและภำพยนตร์ดีๆ  สกัเรื่อง

สำมำรถท�ำให้คุณยิ้มได้เสมอ

1.1.2) Singular Noun / Plural Noun

 Singular Noun / Plural Noun (ค�ำนำมเอกพจน์ / ค�ำนำมพหพูจน์) ค�ำนำม

นบัได้จะมทีั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ ดงันี้

 ค�ำนำมเอกพจน์ (ม ี1 หน่วย) ไม่ชี้เฉพำะเจำะจง ให้ใช้ article คอื a หรอื an 

น�ำหน้ำ

 ค�ำนำมพหูพจน์ (มมีำกกว่ำ 1 หน่วย) ให้เตมิ -s ข้ำงหลงัค�ำ เช่น books, dogs, 

friends ยกเว้นค�ำนำมนบัได้บำงค�ำ ซึ่งมกีฎกำรเปลี่ยนรูปค�ำเป็นรูปพหูพจน์ ดงันี้

 1. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ที่ลงท้ำยด้วย y และหน้ำ y เป็นสระ a, e, i, o, u 

ให้เตมิ -s ข้ำงหลงัค�ำได้เลย เช่น

  a boy (เดก็ผู้ชำยหนึ่งคน)      boys (เดก็ผู้ชำยหลำยคน)

  a day (วนัหนึ่งวนั)      days (วนัหลำยวนั)

  a play (ละครหนึ่งเรื่อง)      plays (ละครหลำยเรื่อง)
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 2. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ที่ลงท้ำยด้วย y และหน้ำ y ไม่ใช่สระ a, e, i, o, u 

ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเตมิ -es ข้ำงหลงัค�ำ เช่น

  a lady (สุภำพสตรหีนึ่งท่ำน)  ladies (สุภำพสตรหีลำยท่ำน)

  a country (ประเทศหนึ่งประเทศ)  countries (ประเทศหลำยประเทศ)

  a party (งำนเลี้ยงหนึ่งงำน)  parties (งำนเลี้ยงหลำยงำน)

 3. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ที่ลงท้ำยด้วย s, sh, ss, ch, x, z, sh ให้เตมิ -es 

ข้ำงหลงัค�ำ เช่น

  a class (ห้องเรยีนหนึ่งห้อง)  classes (ห้องเรยีนหลำยห้อง)

  a watch (นำฬิกำข้อมอืหนึ่งเรอืน)  watches (นำฬิกำข้อมอืหลำยเรอืน)

  a witch (แม่มดหนึ่งคน)  witches (แม่มดหลำยคน)

  a box (กล่องหนึ่งกล่อง)  boxes (กล่องหลำยกล่อง)

 4. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ที่ลงท้ำยด้วย f หรอื fe ให้ตดั f หรอื fe ออก แล้ว

เตมิ -ves เช่น

  a loaf (ก้อนขนมปังหนึ่งก้อน)  loaves (ก้อนขนมปังหลำยก้อน)

  a wife (ภรรยำหนึ่งคน)  wives (ภรรยำหลำยคน)

  a leaf (ใบไม้หนึ่งใบ)  leaves (ใบไม้หลำยใบ)

  a knife (มดีหนึ่งเล่ม)  knives (มดีหลำยเล่ม)

 5. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์บำงค�ำมรีูปพหูพจน์เหมอืนค�ำเดมิ เช่น

  a sheep (แกะตวัเดยีว)  sheep (แกะหลำยตวั)

  a deer (กวำงตวัเดยีว)  deer (กวำงหลำยตวั)

	 	 a	fish	(ปลาตัวเดียว)	 	 fish	(ปลาหลายตัว)

 



ฟิตอังกฤษ พิชิต EP30

6. ค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์บำงค�ำจะมรีูปพหูพจน์แตกต่ำงไปจำกค�ำเดมิ ต้องอำศยั

กำรจดจ�ำ เช่น

  a man (ผู้ชำยหนึ่งคน)      men (ผู้ชำยหลำยคน)

  a woman (ผู้หญงิหนึ่งคน)      women (ผู้หญงิหลำยคน)

  a child (เดก็หนึ่งคน)      children (เดก็หลำยคน)

  a person (คนหนึ่งคน)      people (คนหลำยคน)

  a tooth (ฟันหนึ่งซี่)      teeth (ฟันหลำยซี่)

  a foot (เท้ำหนึ่งเท้ำ)      feet (เท้ำหลำยเท้ำ)

  a mouse (หนูหนึ่งตวั)      mice (หนูหลำยตวั)

 7. ค�ำนำมนบัได้บำงค�ำจะมเีพยีงรูปพหูพจน์ คอื ต้องม ี-s ข้ำงหลงัค�ำเสมอ ให้

สงัเกตว่ำเป็นสิ่งของที่มสีองข้ำง เช่น กำงเกง แว่นตำ กรรไกร เช่น

  trousers (กำงเกงขำยำว) shorts (กำงเกงขำสั้น)   jeans (กำงเกงยนี)

  glasses (แว่นตำ) scissors (กรรไกร)

ตวัอย่ำงข้อสอบ

1. The ___________ spent six ________ travelling in foreign _________.

 a. ladies / days / countrys b. ladys / days / countrys

 c. ladies / daies / countries d. ladies / days / countries

2. There are ___________ in the tank.

	 a.	a	fish	 b.	fish

	 c.	fishes	 d.	one	fish
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3. I bought a ___________ and gave it to my friend.

 a. sandwich b. sugar

 c. milk d. rice

4. Two bars of ___________ are pink.

 a. coffee b. soap

 c. chalk d. paper

5. Please buy me a ___________ of rice.

 a. dishes b. dish

 c. dishs d. ditch

6. There are four ___________ in my ___________.

 a. persons / family b. people / family

 c. peoples / families d. people / families

7. She uses a ___________ to cut ___________.

 a. knife / apples b. knives / apples

 c. knife / apple d. knives / apple

8. The ___________ are playing outside the house.

 a. child b. childs

 c. children d. childrens
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9. ___________ are different.

 a. Potatoes and tomatoes b. Potato and tomato

 c. Potatos and tomatos d. Potato and tomatos

10. I saw the ___________ and ___________ in the zoo.

 a. deer / sheep b. deer / sheeps

 c. deers / sheep d. deers / sheeps

11. A ___________ and two ___________ stood in front of the library.

 a. man / woman b. man / women

 c. men / womans d. men / women

12. A gang of ___________ broke into the bank last month.

 a. thief b. thiefs

 c. thieves d. thievs

13. One of the most interesting ___________ was written by her.

 a. book b. a book

 c. books d. books

14. A monster have black ___________ and ___________.

 a. tooth / foot b. toothes / foots

 c. teeth / feet d. teeths / feets
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15. I have received ___________ from reading and searching.

 a. information b. an information

 c. informations d. the informations

16. The ___________ and ___________ in this shop are expensive.

 a. clockes / watchs b. clocks / watchs

 c. clocks / watches d. clockes / watches

17. We tried to call ___________, but the line was busy.

 a. the police b. a policemen

 c. a police d. policeman

18. ___________ and ___________ are raised in their farms.

 a. Hen / Ox b. Hens / Oxes

 c. Henes / Oxen d. Hens / Oxen

19. Please bring a bottle of ___________ to the party.

 a. cake b. bread

 c. wine d. pork

20. Many pieces of ___________ are nice and cheap.

 a. furniture b. furnitures

 c. a furniture d. a furnitures
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21. She has travelled to many ___________ in the world.

 a. country b. countries

 c. countrys d. countryies

22. A beggar wants two ___________.

 a. loafs of breads b. loaves of breads

 c. loaves of bread d. loaf of bread

23. Three ___________ are now in the bin.

 a. toothbrushes b. toothbrushs

 c. teethbrushes d. teethbrushs

24. The girl cut the paper with ___________.

 a. a scissor b. scissors

 c. a scissors d. scissors

25. Please give me ___________. I want to take a message.

 a. a paper b. papers

 c. a piece of paper d. pieces of papers

26. I left a ___________ on the table.

 a. ten-pages sheet b. ten-page sheets

 c. ten-pages sheets d. ten-page sheet
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27. ___________ is grown in Thailand.

 a. A rice b. Rices

 c. Rice d. A rices

28. ___________ fall from the trees.

 a. Leaf b. Leafs

 c. Leafes d. Leaves

29. ___________are sweet, but ___________ is sweeter.

 a. Candys / a sugar b. Candies / sugar

 c. Candys / sugar d. A candy / a sugar

30. A cat is running after ___________.

 a. a mice b. a mouse

 c. mices d. mouses

เฉลยข้อสอบ

1. ตอบข้อ d. ladies / days / countries

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ lady และ country ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเตมิ 

-es ส่วนค�ำว่ำ day หน้ำ y เป็นสระ a จงึเตมิ -s ได้เลย ประโยค The ladies spent  

six days travelling in foreign countries. แปลว่ำ สุภำพสตรหีลำยคนใช้เวลำหกวนั 

ในกำรไปเที่ยวต่ำงประเทศ

2. ตอบข้อ b. fish

อธบิาย ค�ำว่ำ there are หมำยถงึ มสีิ่งของหลำยสิ่ง จงึใช้ค�ำนำมพหูพจน์ ซึ่งรูป
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พหูพจน์ของค�ำว่ำ fish กค็อื fish ประโยค There are fish in the tank. แปลว่ำ มปีลำ

มำกมำยอยู่ในตู้

3. ตอบข้อ a. sandwich

อธบิาย a ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ จำกตวัเลอืก มเีพยีง sandwich เท่ำนั้น 

ที่เป็นนำมนบัได้รูปเอกพจน์ ส่วน sugar, milk และ rice เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้ ไม่สำมำรถ

ใช้ a น�ำหน้ำได้ ประโยค I bought a sandwich and gave it to my friend. แปลว่ำ 

ฉนัซื้อแซนด์วชิมำหนึ่งชิ้นและให้เพื่อนของฉนั

4. ตอบข้อ b. soap

อธบิาย ค�ำว่ำ bar เป็นลกัษณะนำมที่ใช้กบั soap ประโยค Two bars of soap are 

pink. แปลว่ำ สบู่สองก้อนนั้นสชีมพู

5. ตอบข้อ b. dish

อธบิาย a ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ ในข้อนี้คอื dish ประโยค Please buy 

me a dish of rice. แปลว่ำ โปรดซื้อข้ำวให้ฉนัหนึ่งจำน

6. ตอบข้อ b. people / family

อธบิาย ค�ำว่ำ people เป็นรูปพหูพจน์ของ person แปลว่ำ บุคคล ส่วน my family 

แปลว่ำ ครอบครวัของฉนั เป็นค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ ประโยค There are four people 

in my family. แปลว่ำ ครอบครวัของฉนัมสีมำชกิสี่คน

7. ตอบข้อ a. knife / apples

อธบิาย a ใช้น�ำหน้ำค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ จงึใช้ค�ำว่ำ knife ส่วน apple เป็นค�ำ

นำมนบัได้ เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์จงึใช้ apples ประโยค She uses a knife to cut 
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apples. แปลว่ำ เธอใช้มดีหนึ่งเล่มเพื่อปอกแอปเปิลหลำยผล

8. ตอบข้อ c. children

อธิบาย ค�ำว่ำ are ใช้กับค�ำนำมนับได้รูปพหูพจน์ จึงเป็นค�ำว่ำ children ซึ่งเป็น

รูปพหูพจน์ของ a child ประโยค The children are playing outside the house.  

แปลว่ำ เดก็หลำยคนก�ำลงัวิ่งเล่นอยู่ข้ำงนอกบ้ำน

9. ตอบข้อ a. Potatoes and tomatoes

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ potato คอื potatoes และ tomato คอื tomatoes  

ประโยค Potatoes and tomatoes are different. แปลว่ำ มันฝรั่งหลำยลูกและ 

มะเขอืเทศหลำยลูกแตกต่ำงกนั

10. ตอบข้อ a. deer / sheep

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ deer และ sheep เหมอืนค�ำเดมิ ประโยค I saw the 

deer and sheep in the zoo. แปลว่ำ ฉนัเหน็กวำงและแกะในสวนสตัว์

11. ตอบข้อ b. man / women

อธบิาย a ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ จงึใช้ a man ส่วน two หมำยถงึ จ�ำนวน

สอง ซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ จงึใช้ค�ำว่ำ woman ในรูปพหูพจน์คอื women ประโยค A man 

and two women stood in front of the library. แปลว่ำ ผู้ชำยหนึ่งคนและผู้หญงิ 

อกีสองคนยนือยู่ข้ำงหน้ำห้องสมุด

12. ตอบข้อ c. thieves

อธบิาย ค�ำว่ำ gang แปลว่ำ กลุม่คน ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รปูพหพูจน์ ซึ่งรปูพหพูจน์ของ 

thief คอื thieves ประโยค A gang of thieves broke into the bank last month. 
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แปลว่ำ มกีลุ่มโจรได้บุกเข้ำไปปล้นธนำคำรเมื่อเดอืนที่แล้ว

13 ตอบข้อ c. books

อธบิาย ค�ำว่ำ one of the... แปลว่ำ หนึ่งในบรรดำ ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปพหูพจน์ 

ในข้อนี้ books เป็นค�ำนำมพหูพจน์ ประโยค One of the most interesting books was 

written by her. แปลว่ำ หนึ่งในบรรดำหนงัสอืหลำยเล่มที่น่ำสนใจที่สุดถูกเขยีนโดยเธอ

14. ตอบข้อ c. teeth / feet

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ tooth คอื teeth ส่วนรูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ foot คอื 

feet ประโยค A monster have black teeth and feet. แปลว่ำ สตัว์ประหลำดหนึ่งตวั

มฟีันและเท้ำสดี�ำ

15. ตอบข้อ a. information

อธบิาย ค�ำว่ำ information เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้ จงึไม่ใช้ an น�ำหน้ำและไม่มรีูป

พหูพจน์ ประโยค I have received information from reading and searching. แปล

ว่ำ ฉนัได้รบัข้อมูลมำกมำยจำกกำรอ่ำนและค้นคว้ำ

16. ตอบข้อ c. clocks / watches

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ clock คอื clocks ส่วนรูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ watch 

คอื watches ประโยค The clocks and watches in this shop are expensive.  

แปลว่ำ นำฬิกำแบบแขวนและนำฬิกำข้อมอืหลำยเรอืนในร้ำนค้ำนี้มรีำคำแพงมำก

17. ตอบข้อ a. the police

อธบิาย ค�ำว่ำ police เป็นพหูพจน์แม้ว่ำจะไม่เตมิ -s ส่วนค�ำว่ำ policeman รูป

เอกพจน์จะใช้ a น�ำหน้ำ a policeman หมำยถงึ ต�ำรวจหนึ่งคน รูปพหูพจน์จะใช้ police-
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men หมำยถงึ ต�ำรวจหลำยคน ประโยค We tried to call the police, but the line 

was busy. แปลว่ำ พวกเรำพยำยำมโทรหำเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจแต่สำยไม่ว่ำง

18. ตอบข้อ d. Hens / oxen

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ hen คอื hens รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ ox คอื oxen 

ประโยค Hens and oxen are raised in their farms. แปลว่ำ แม่ไก่หลำยตวัและววั

หลำยตวัถูกเลี้ยงในฟำร์มของพวกเขำ

19. ตอบข้อ c. wine

อธบิาย ค�ำว่ำ bottle แปลว่ำ ขวด ใช้กบั wine ไม่สำมำรถใช้กบัค�ำนำมในข้ออื่นๆ 

ได้ ประโยค Please bring a bottle of wine to the party. แปลว่ำ โปรดน�ำไวน์หนึ่ง

ขวดมำที่งำนเลี้ยงด้วย

20. ตอบข้อ a. furniture

อธบิาย ค�ำว่ำ furniture เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้ ไม่สำมำรถใช้ a น�ำหน้ำได้และไม่มรีูป

พหูพจน์ ประโยค Many pieces of furniture are nice and cheap. แปลว่ำ เฟอร์นเิจอร์

หลำยชิ้นมคีุณภำพดแีละรำคำถูก

21. ตอบข้อ b. countries

อธบิาย ค�ำว่ำ many แปลว่ำ มำกมำย ใช้กบัค�ำนำมพหูพจน์ รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ 

country คอื countries ประโยค She has travelled to many countries in the 

world. แปลว่ำ เธอได้ไปเที่ยวหลำยประเทศมำกมำยในโลก 

22. ตอบข้อ c. loaves of bread

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ loaf คอื loaves ส่วนค�ำว่ำ bread เป็นค�ำนำมนบั 
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ไม่ได้ จงึไม่มรีูปพหูพจน์ ประโยค A beggar wants two loaves of bread. แปลว่ำ  

คนขอทำนคนหนึ่งอยำกได้ขนมปังสองก้อน

23. ตอบข้อ a. toothbrushes

อธบิาย รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ toothbrush คือ toothbrushes ประโยค Three 

toothbrushes are now in the bin. แปลว่ำ แปรงสฟีันสำมด้ำมอยู่ในถงัขยะตอนนี้

24. ตอบข้อ b. scissors

อธบิาย ค�ำว่ำ scissors เป็นรูปพหูพจน์เสมอ ประโยค The girl cut the paper 

with scissors. แปลว่ำ เดก็ผู้หญงิตดักระดำษด้วยกรรไกร

25. ตอบข้อ c. a piece of paper

อธบิาย ค�ำว่ำ paper เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้ จงึไม่สำมำรถเตมิ -s ได้ แต่จะนบัเป็นแผ่น 

คอื piece ประโยค Please give me a piece of paper. I want to take a message. 

แปลว่ำ ขอกระดำษให้ฉนัหนึ่งแผ่น ฉนัต้องกำรที่จะจดข้อควำม

26. ตอบข้อ d. ten-page sheet

อธบิาย a ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปเอกพจน์ ในข้อนี้คอืค�ำว่ำ sheet ส่วน ten-page 

เป็นส่วนขยำย จงึไม่เตมิ -s ที่ page ประโยค I left a ten-page sheet on the table. 

แปลว่ำ ฉนัทิ้งเอกสำรสบิหน้ำไว้บนโต๊ะ

27. ตอบข้อ c. Rice

อธิบาย ค�ำว่ำ rice เป็นค�ำนำมนบัไม่ได้และไม่มรีปูพหพูจน์ จงึไม่ใช้ a น�ำหน้ำ ประโยค 

Rice is grown in Thailand. แปลว่ำ ข้ำวถูกปลูกในประเทศไทย
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28. ตอบข้อ d. Leaves

อธบิาย ค�ำว่ำ fall เป็นค�ำกรยิำไม่เตมิ -s ใช้กบัประธำนของประโยคที่เป็นพหูพจน์ 

รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ Leaf คอื Leaves ประโยค Leaves fall from the trees. แปลว่ำ 

ใบไม้หลำยใบร่วงจำกต้นไม้หลำยต้น

29. ตอบข้อ b. Candies / sugar

อธบิาย ค�ำว่ำ are ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปพหูพจน์ รูปพหูพจน์ของค�ำว่ำ candy คอื 

candies ส่วนค�ำว่ำ sugar เป็นค�ำนำมนับไม่ได้จงึไม่มีรูปพหูพจน์ และไม่ใช้ a น�ำหน้ำ 

ประโยค Candies are sweet, but sugar is sweeter. แปลว่ำ ลูกอม (หลำยชิ้น) มี

รสชำตหิวำนแต่น�้ำตำลหวำนกว่ำ

30. ตอบข้อ b. a mouse

อธบิาย ค�ำว่ำ mouse มรีูปพหูพจน์ คอื mice ประโยค A cat is running after 

a mouse. แปลว่ำ แมวหนึ่งตวัก�ำลงัวิ่งไล่หนูหนึ่งตวั

1.1.3) กำรใช้ many / much, a lot of / lots of, some / 

any, few / a few / little / a little

 1. many / much 

 many / much แปลว่ำ มำกมำย

 many ใช้กบัค�ำนำมนบัได้รูปพหูพจน์ เช่น

  many flowers (ดอกไม้มำกมำย)  many students (นกัเรยีนมำกมำย)

  many children (เดก็มำกมำย)    many people (ผู้คนมำกมำย)

 much ใช้กบันำมนบัไม่ได้ เช่น

  much rice (ข้ำวมำกมำย)       much sugar (น�้ำตำลมำกมำย)

  much milk (นมมำกมำย)


