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  James went to the movies. (เจมส์ไปดูภาพยนตร์)

  The doctor wrote the prescription. (หมอเขียนใบสั่งยา)

  Nicolas bought a plane ticket. (นโิคลัสซื้อตั๋วเครื่องบิน)

ตัวอย่างเช
่น

 Stephen believes in superstitious. (สตีเฟนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์)
 I feel so happy today. (วันนีฉ้ันมีความสุขจังเลย)

ตัวอย่างเช
่น

 Verbs (ค�ำกริยำ) คอืค�ำทีบ่อกกำรกระท�ำ อำกำร หรอืสภำวะของประธำนทีเ่ป็นค�ำนำม 
และค�ำสรรพนำม ค�ำกริยำในภำษำอังกฤษสำมำรถแสดงหรือบอกควำมหมำยให้เรำทรำบ ดังนี้

 1  Action Verbs (ค�ำกริยำแสดงกำรกระท�ำ) คอืค�ำกรยิำทีบ่อกกำรกระท�ำของคน สตัว์ 
หรือสิ่งของนั้นว่ำท�ำอะไร ถูกกระท�ำอยำ่งไร Action Verbs แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  D กลุ่มค�ำกริยำที่แสดงกำรกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับร่ำงกำย (Physical Action Verbs) เป็น
ค�ำกริยำที่เกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว เช่น go (ไป), walk (เดิน), run (วิ่ง), jump (กระโดด), swim 
(วำ่ยน�้ำ), write (เขียน), read (อำ่น), work (ท�ำงำน), play (เล่น), climb (ปีน), send (ส่ง), 
meet (พบ), explain (อธิบำย), stretch (ยืด)

  D กลุม่ค�ำกรยิำแสดงกำรกระท�ำทีเ่กีย่วข้องกบัควำมคดิหรอืจติใจ (Mental Action Verbs) 
เป็นค�ำกริยำที่ไม่ต้องใช้กำรเคลื่อนไหว เช่น think (คิด), like (ชอบ), believe (เชื่อ), hope (หวัง), 
guess (เดำ), consider (พิจำรณำ), smell (ได้กลิ่น), see (เห็น), feel (รู้สึก), hear (ได้ยิน), 
taste (มีรส), want (ต้องกำร), need (ต้องกำร), enjoy (สนุก), fear (กลัว), love (รัก), hate 
(เกลียด) 

Verbs
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  He is an engineer. 
 (เขาเป็นวิศวกร)

  The doctor is concerned about my illness. 
 (หมอกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของฉัน)

  Jack will always be my friend. 
 (แจ็กเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเสมอ)

  Jack has been here for a week. 
 (แจ็กอยู่ที่นีม่าหนึง่สัปดาห์แล้ว)

  Jack was away for his vacation last week. 
 (แจ็กลาพักร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

ตัวอย่างเช่น

 2  State of Being (ค�ำกริยำบอกสภำวะที่เป็นอยู่)  เช่น is, am, are, was, were, 
be, being, been (เป็น อยู่ คือ)

 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ ค�ำกริยำในภำษำอังกฤษนั้น สำมำรถบอกกำรกระท�ำและสภำวะ
ควำมเป็นอยู่ นับได้ว่ำ ค�ำกริยำเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของโครงสรำ้งประโยคภำษำอังกฤษพื้นฐำนซึ่งก็
คือ ประธำน + กริยำSam

ple
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1. Verb Forms  
(รูปแบบของคำ�กริยำ)�

2. Types of Verbs  
(ชนิดของคำ�กริยำ)�

คำ�กริยาจำ�แนกประเภทตามแผนภูม�ิดังนี้

 Base Form (V.1 ที่ ไม่ผัน)
 “S” Form (V.1 ที่ผันตามประธาน)
 Past Form (V.2)
 Past Participle (V.3)
 Present Participle/Gerund (V.ing)

 Auxiliary Verbs (กริยาช่วย) 
 - Primary Auxiliary Verbs
 - Modal Auxiliary Verbs

 Finite Verbs (กริยาแท้)
 - Action Verbs
 - Stative Verbs
 - Transitive Verbs

 - Intransitive Verbs
 - Linking Verbs

 Non–Finite Verbs (กริยาไม่แท้)
 - Infinitive
 - Gerund
 - Participle

Verbs�(คำ�กริยำ)
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3. Voices 

4.Tenses 
(กำล)

 Active Voice       
 Passive Voice     

 Present Tenses
 - Present Simple Tense
 - Present Continuous Tense
 - Present Perfect Tense
 - Present Perfect Continuous Tense
 Past Tenses

 - Past Simple Tense
 - Past Continuous Tense
 - Past Perfect Tense
 - Past Perfect Continuous Tense
 Future Tenses

 - Future Simple Tense
 - Future Continuous Tense
 - Future Perfect Tense
 - Future Perfect Continuous TenseSam

ple
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 Verb Forms�รปูแบบของค�ำกริยำ�โดยทั่วไปมี�5�รปู

 1  Base Form เป็นค�ำกริยำช่อง 1 รูปที่ยังไม่ได้ผัน เช่น be, do, have, go, fly

 2  “S” Form เป็นค�ำกริยำช่อง 1 (V.1) รูปปัจจุบันที่ผันตำมประธำน โดยกำรเติม -s, -es, 
-ies ท้ำยค�ำกริยำ เมื่อประธำนเป็นเอกพจน์ (สรรพนำม he, she, it และชื่อเฉพำะ เช่น David) 
เช่น is, does, has, watches, goes, flies

 3  Past Form เป็นค�ำกริยำรูปอดีต หรือค�ำกริยำช่อง 2 (V.2) ใช้ใน Past Tense มักเติม 
-d หรือ -ed อำจมีค�ำกริยำบำงตัวเมื่อเป็นอดีตและยังคงรูปเดิมหรืออำจเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น was, 
were, did, had, watched, went, flew

 4  Past Participle เป็นค�ำกริยำช่อง 3 (V.3) ใช้ใน Perfect Tense ร่วมกับค�ำกริยำ 
have หรือใน Passive Voice ร่วมกับค�ำกริยำ be เช่น been, done, had, gone, flown

 5  Present Participle / Gerund เป็นค�ำกริยำเติม-ing (V.ing) เช่น being, doing, 
having, going, flying

 Verb Forms 
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สัง กต
ขอ้

 Verb 
Forms

Subjects Keywords

S. P. S. P. S. P. S. P.
กำรวำงตำ�แหน่ง
ของคำ�สำ�คัญ

1  Base Form
  

be be do do have have go go

วำงไว้หลัง�to�
หรือวำงไว้หลังคำกริยำช่วย 
(Modal Auxiliary Verbs
เช่น�can,�could,�will,�would�
shall,�should,�may,�might)

2  “S” Form is,�am are does do has have goes go
วำงไว้หลังประธำน
(Present�Simple)

3  V.2 was were did did had had went went
วำงไว้หลังประธำน
(Past�Simple)

4  V.3 been been done done had had gone gone

วำงไว้หลัง�
have,�has,�had
(Present/Past�Perfect)
หรือหลัง�
is,�am,�are�(Passive�Voice)

5  V.ing being being doing doing having having going going

วำงไว้หลัง�
is,�am,�are
(Present�Continuous)
หรือหลัง�
was,�were
(Past�Continuous)

�����
**ประธาน S.�คือ�Singular�(ประธานเอกพจน์)

P.�คือ�Plural�(ประธานพหูพจน์)

ตารางแสดงการใช้
Verb�Forms
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   Ann, Jane เปลี่ยนเป็น She
  Joe, Jack เปลี่ยนเป็น He
  A book, A dog เปลี่ยนเป็น It

+ lies, goes

   Ann and I เปลี่ยนเป็น We
  Dogs เปลี่ยนเป็น They + fly, go

 จำกตำรำงสรปุควำมสอดคล้องระหวำ่งประธำนกับค�ำกริยำได้�ดังนี้

 D ประธำนเอกพจน์ He / She / It + V.1 ที่ผันตำมประธำน (เติม -s, -es, -ies) เช่น

    He / She / It + is ยกเว้น I + am
    He / She / It + does
    He / She / It + has 
    He / She / It + goes / flies ใช้กับ Present Simple Tense

 D ประธำนพหูพจน์ We / You / They + V.1 เช่น

   Infinitive Verbs : We / You / They + go / fly 
    Verb to be : We / You / They / + are / were
   Verb to have : We / You / They + have / had

 D ประธำนเอกพจน์ที่เป็นชื่อคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้เปลี่ยนประธำนเหล่ำนั้นเป็นค�ำสรรพนำม 
He / She / It ก่อนแล้วตำมด้วยค�ำกริยำเติม -s, -es, -ies เช่น 

  

 

 D ประธำนพหูพจน์ที่เป็นชื่อคนหลำยคน สัตว์หลำยตัว สิ่งของหลำยสิ่ง ให้เปลี่ยนค�ำสรรพนำม
เป็น We หรือ They ก่อนแล้วตำมด้วยค�ำกริยำที่ใช้กับประธำนพหูพจน์ เช่น   Sam

ple
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หมายเห
ตุ

 Auxiliary Verbs

 Auxiliary Verbs (ค�ำกริยำช่วย) หรอืเรยีกอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ Helping Verbs มทีัง้หมด 24 ค�ำ 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1  Primary Auxiliary Verbs เป็นค�ำกรยิำช่วยทีใ่ช้ประกอบค�ำกรยิำแท้ มทีัง้หมด 11 ค�ำ ได้แก่

   Verb to be ได้แก่ is, am, are, was, were
   Verb to do ได้แก่ do, does, did
   Verb to have ได้แก่ have, has, had

 ข้อควรทรำบคือ is, am, are, do, does, did และ have, has, had เป็นได้ทั้งค�ำกริยำช่วย
และค�ำกริยำแท้ต้องสังเกตให้ดี ตัวอยำ่งเช่น

   I am a student. (ฉันเป็นนักเรียน) (am เป็นค�ำกริยำแท้ มีควำมหมำยว่ำ “เป็น”)
   I am going to be a doctor. (ฉันก�ำลังจะเป็นหมอ) 
  (am เป็นค�ำกริยำช่วย going เป็นกริยำแท้)
   Sue does the dishes every day. (ซูลำ้งจำนทุกวัน) 
  (does เป็นค�ำกริยำแท้ มีควำมหมำยวำ่ “ท�ำ”)
   Sue doesn’t do the dishes. (ซูไม่ได้ลำ้งจำน) 
  (does เป็นค�ำกริยำช่วย โดยมีค�ำกริยำแท้คือ do)
   Tom has a nice mountain bike. (ทอมมีจักรยำนภูเขำที่ดีคันหนึ่ง)
  (has เป็นค�ำกริยำแท้ มีควำมหมำยว่ำ “มี”)
   Tom has had his bike since yesterday. (ทอมเคยมีจักรยำนจนกระทั่งถึงเมื่อวำน) 
  (has เป็นค�ำกริยำช่วย had เป็นค�ำกริยำแท้)

 

Types of Verbs 

is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had จะไม่มีค�าแปลเมื่อ
ท�าหน้าที่เป็นค�ากริยาช่วย

Sam
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ตารางแสดงการใช้
Primary�Auxiliary�Verbs

Verb to be
is, am, are, was, were  

ใช้เป็นค�ากริยาช่วย
1. Verb to be + V.ing              
    I’m walking. (ฉันก�าลังเดิน)

2. Verb to be + V.3                  
   English is spoken in Thailand. 
  (ภาษาอังกฤษใช้พูดในประเทศไทย)

ใช้เป็นค�ากริยาแท้
1. Verb to be + N.                
     She’s a doctor. (เธอเป็นหมอ)

2. Verb to be + Adj.               
   They are happy. (พวกเขามีความสุข)

3. Verb to be + Adv.              
   She is here. (เธออยู่ที่นี)่

4.� Be�+�Adj.�เป็นประโยคค�ำสั่ง� 
   Be quiet! (เงียบนะ!)

Verb to do
do, does, did

1.� �น�ำหน้ำ�V.1�ในประโยคบอกเล่ำและประโยคปฏิเสธ�
และน�ำหน้ำประโยคค�ำถำม

    I don’t like bananas. (ฉันไม่ชอบกล้วย)
   Does she like noodles? (เธอชอบก๋วยเตีย๋วไหม)
   He didn’t go to work by bus. 
   (เขาไม่ได้นัง่รถประจ�าทางไปท�างาน)

2.� น�ำหน้ำ�V.1�เมื่อต้องกำรเน้น�                 

   I do love you. (ฉันรักคุณจริง  ๆ ) 
   มักพบในภาษาพูดเพื่อเน้นข้อความ

Keywords/ExamplesPrimary Auxiliary Verbs

Sam
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Verb to have
has, have, had

1.� have�/�has�+�V.3�ใน�Present�Perfect�Tense             
    I’ve just eaten my dinner. 
       (ฉันเพิ่งกินอาหารเย็น)

2.� had�+�V.3�ใน�Past�Perfect�Tense�                 
   I had eaten my dinner. 
  (ฉันกินอาหารเย็นแล้ว)

3.� will�have�+�V.3�ใน�Future�Perfect�Tense��              
     The painter will have finished his work 
      by Friday. (ช่างทาสจีะท�างานให้เสร็จในวันศุกร์)

Keywords/ExamplesPrimary Auxiliary Verbs

สรปุ

 y ข้อสอบที่ ให้ Verb to be : is, am, are, was, were ค�า Keyword ที่ต้อง Scan หามาใส่จะ
ต้องเป็น V.ing, V.3,  N.,  Adj., Adv. ในทางกลับกัน หากในข้อสอบเว้นช่องว่างไว้ แล้วให้ค�าทั้ง 5 มา 
เช่น V.ing, V.3, N. ค�า Keyword ที่เป็นค�าตอบต้องเป็น Verb to be แน่นอน คือ is, am, are, was, 
หรือ were ส่วนจะใช้ค�าใดขึ้นอยู่กับประธาน

 y Verb to do (do, does, did) ค�า Keyword ที่ต้อง Scan หา คือ V.1 เท่านั้น

 y Verb to have (have, has, had) ค�า Keyword ที่ต้อง Scan หา คือ V.3 เสมอSam
ple
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ตารางแสดงการใช้
Modal�Auxiliary�Verbs

 

 แสดงอนำคต will�/�shall�(จะ)�+�V.1� I will answer the phone.
(ฉันจะรับโทรศัพท์) 

 แสดงควำมสำมำรถ can / could / will be 
able�to�(สำมำรถ)�+�V.1

I can play the violin. 
(ฉันเล่นไวโอลินได้)

 แสดงกำรอนญุำต can / could / may /  
might+V.1

Could I borrow your bike? 
(ขอยืมจักรยานของคุณได้ไหม)
May I have a moment of your time?
(ขออนญุาตรบกวนเวลาของคณุสกัครูไ่ด้ไหม)

 แสดงกำรขอร้อง can / could /will/would 
(like)�(อยำกจะ)�+�V.1

Could you give me a hand to 
lift this heavy box? 
(ช่วยฉันยกกล่องหนัก  ๆ  ใบนีห้น่อยได้ไหม)

  แสดงกำรแนะน�ำ
และกำรเสนอแนะ

can / could / would / 
might / should / ought 
to/had�better�(ควร)�
+ V.1

You should stop smoking.
(คุณควรเลิกสูบบุหร่ี)
You had better revise your lessons.
(คุณควรทบทวนบทเรียนของคุณจะดีกว่า)

Functions Modal Auxiliary 
Verb Forms Examples 

 2  Modal Auxiliary Verbs เป็นค�ำกริยำช่วยเสริมควำมหมำยของค�ำกริยำแท้ แสดงถึง 
ควำมเป็นไปได้หรือกำรอนุญำต ไม่มีกำรผันรูปตำมประธำน มีทั้งหมดมี 13 ค�ำ ได้แก่ will, would, 
can, could, shall, should, may, might, must, need, dare, ought to และ used to
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Function Modal Auxiliary 
Verbs Form Example 

You should drive carefully. 
(คุณควรขับรถอย่างระมัดระวัง)

 แสดงควำมจ�ำเป็น�/�
���ไม่จ�ำเป็น

must / have to / 
should / ought to 
(ต้อง/ควรจะ)�+�V.1

You shouldn’t tell anyone.
(คุณไม่ควรบอกใครเลยนะ)

 แสดงภำระหนำ้ที่ must�(ต้อง) You must wear uniform. 
(คุณต้องสวมเคร่ืองแบบ)

 แสดงควำมเป็นไปได้ can/could/may/ 
might/must + V.1

I can do it by myself. 
(ฉันสามารถท�าได้ด้วยตัวเอง)

  เป็นได้ทั้งค�ำกริยำ
ช่วยและค�ำกริยำแท้

need�(ส่วนใหญ่จะใช้ในรปู
ปฏิเสธ� needn’t)�/�used�
to�(เคย)�+�V.1

*need�กับ�dare�มักไม่ค่อยใช�้�
��เป็นค�ำกริยำช่วย�ส่วนใหญ่ ใช�้��
��เป็นค�ำกริยำแท้

I needn’t go home. 
(ฉันไม่จ�าเป็นต้องกลับบ้าน)
ตัวอย่างการใช้ need เป็นค�ากริยาแท้ 
ต้องมี to ตามหลัง + V.1 

I don’t need to go home now.                                               
(ฉันไม่จ�าเป็นต้องกลับบ้าน)

 กำรหำ้ม must�not�(ต้องไม่)�+�V.1 You mustn’t smoke in the hospital.
(คุณต้องไม่สูบบุหรี่ ในโรงพยาบาล)

 แสดงกำรให้สัญญำ will�(จะ)�+�V.1 I will stop smoking. 
(ฉันจะเลิกสูบบุหร่ี)Sam
ple
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Can/Could 

ความแตกต่างระหว่าง�
can�/could�และ�be�able�to

Be able to

1  �ใช้�can�กับค�ำที่เก่ียวกับประสำทสัมผัส
และกำรรับรู�้(see,�hear,�smell,�etc.)��
ตัวอย่ำงเช่น                                                      

  I can smell something burning.
  (ฉันได้กลิ่นบางอย่างไหม้)

1  �ใช้�be�able�to�กับควำมสำมำรถใน
ปัจจุบัน�กำรกระท�ำในสิ่งที่ยำก�หรือใช้กับ
ควำมสำมำรถที่สร้ำงควำมประหลำดใจให้
กับผู้ฟัง�ตัวอยำ่งเช่น

   Sue is able to drive, even with her 
bad arm.

  (ซูสามารถขับรถได้แม้ว่าแขนของเธอจะเจ็บ)

2  ���ใช้�can�ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที่เป็นไปได้ใน
อนำคต�ตัวอย่ำงเช่น

    My professor can see me on  
 Monday morning.

  (อาจารย์จะให้ฉันพบได้ ในช่วงเช้าวันจันทร์)

2  ���ใช้�will�/�won’t�be�able�to�กับควำมสำมำรถ
ที่จะท�ำในอนำคต�ตัวอยำ่งเช่น

    People will be able to have vacations 
in space in the near future. 

   ( ในอนาคตอันใกล้นีผู้้คนจะสามารถใช้เวลา
พักผ่อนบนอวกาศ)

3 ��ใช้�can�/�can’t�กับ�passive�ตัวอยำ่งเช่น
   The computers in the staff room                              

can’t be used by students.
        (นกัเรียนไม่สามารถใช้คอมพวิเตอร์ทีอ่ยู่ ใน

ห้องของพนักงานได้)

3  ���ใช้�be�able�to�กับ�Perfect,�Infinitive,�
และ�–�ing�forms�ตัวอยำ่งเช่น

    Alexia’s been able to read since 
she was three years old.

   (อเล็กเซียสามารถอ่านได้ตั้งแต่เธออายุสาม
ขวบ)

   It is great to be able to speak 
English to a native English 
speaker. (มันดีมากที่คุยภาษาอังกฤษกับ
เจ้าของภาษาได้)

   Being able to drive is an advantage 
when living in the countryside. 

   (การขับรถได้เป็นข้อได้เปรียบส�าหรับการใช้
ชีวิตในชนบท)
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Can/Could Be able to

4 ��ใช้�could�กับควำมสำมำรถในอดีตและใน
ประโยคเงื่อนไข�ตัวอยำ่งเช่น

   I could help if I wasn’t busy.
       (ฉันช่วยได้หรอกถ้าฉันไม่ยุ่ง)

4 ��ใช้�was�/�were�able�to�กับควำมสำมำรถ
ในอดีต�ตัวอยำ่งเช่น

   The fire fighters were able to 
rescue the victims of the fire.

   (พนักงานดับเพลิงสามารถช่วยชีวิตเหยื่อ
จากไฟไหม้)

5 ��ใช้�could�กับ�“wish�form”�ตัวอย่ำงเช่น
   I wish I could sing. 
        (ฉันปรารถนาที่จะร้องเพลงได้)

5 ��ใช้�was�/�were�able�to�กับ�“wish�
form”�ตัวอยำ่งเช่น

   I wish I were able to sing.
   (ฉันปรารถนาที่จะร้องเพลงได้)

6 ��ใช้�could�have�+V.3�เพื่อแสดงควำม
สำมำรถในอดีต�ตัวอย่ำงเช่น

   I could have married her.
        ผมน่าจะได้แต่งงานกับเธอ           

(แต่ไม่ได้แต่ง)
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