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GRAMMAR

Verbs
Verbs (ค�ำกริ ยา) คือค�ำทีบ่ อกการกระท�ำ อาการ หรือสภาวะของประธานทีเ่ ป็นค�ำนาม

และค�ำสรรพนาม ค�ำกริยาในภาษาอังกฤษสามารถแสดงหรือบอกความหมายให้เราทราบ ดังนี้

pl
e

1 Action Verbs (ค�ำกริ ยาแสดงการกระท�ำ) คือค�ำกริยาทีบ่ อกการกระท�ำของคน สัตว์

หรือสิ่งของนั้นว่าท�ำอะไร ถูกกระท�ำอย่างไร Action Verbs แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

		
D กลุ่มค�ำกริยาที่แสดงการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย (Physical Action Verbs) เป็น
ค�ำกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น go (ไป), walk (เดิน), run (วิ่ง), jump (กระโดด), swim
(ว่ายน�้ำ), write (เขียน), read (อ่าน), work (ท�ำงาน), play (เล่น), climb (ปีน), send (ส่ง),
meet (พบ), explain (อธิบาย), stretch (ยืด)

m

เช่น
ตัวอย่าง
 	James went to the movies. (เจมส์ ไปดูภาพยนตร์)
 	The doctor wrote the prescription. (หมอเขี ยนใบสั่งยา)
 	Nicolas bought a plane ticket. (นิโคลัสซื้อตั๋วเครื่องบิ น)

Sa

		
D กลุม่ ค�ำกริยาแสดงการกระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดหรือจิตใจ (Mental Action Verbs)
เป็นค�ำกริยาที่ไม่ต้องใช้การเคลื่อนไหว เช่น think (คิด), like (ชอบ), believe (เชื่อ), hope (หวัง),
guess (เดา), consider (พิจารณา), smell (ได้กลิ่น), see (เห็น), feel (รู้สึก), hear (ได้ยิน),
taste (มีรส), want (ต้องการ), need (ต้องการ), enjoy (สนุก), fear (กลัว), love (รัก), hate
(เกลียด)
เช่น
ตัวอย่าง
Stephen believes in superstitious. (สตีเฟนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์)
I feel so happy today. (วันนีฉ้ ันมีความสุขจั งเลย)
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2 State of Being (ค�ำกริ ยาบอกสภาวะที่เป็นอยู่) เช่น is, am, are, was, were,

be, being, been (เป็น อยู่ คือ)

pl
e

ช่น
ตัวอย่างเ
 	He is an engineer.
(เขาเป็นวิ ศวกร)

 	The doctor is concerned about my illness.
(หมอกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของฉัน)

 	Jack will always be my friend.
(แจ็กเป็นเพื่อนที่ดี ของฉันเสมอ)

 	Jack has been here for a week.
(แจ็กอยู่ที่นมี่ าหนึง่ สัปดาห์แล้ว)

m

Jack was away for his vacation last week.

Sa

(แจ็กลาพั กร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค�ำกริยาในภาษาอังกฤษนั้น สามารถบอกการกระท�ำและสภาวะ
ความเป็นอยู่ นับได้วา่ ค�ำกริยาเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานซึ่งก็
คือ ประธาน + กริยา
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คำ�กริยาจำ�แนกประเภทตามแผนภูมิ ดังนี้
Verbs (คำ�กริยา)

pl
e

1. Verb Forms
(รูปแบบของคำ�กริยา)

m

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

Sa

Auxiliary Verbs (กริยาช่วย)
- Primary Auxiliary Verbs
- Modal Auxiliary Verbs
Finite Verbs (กริยาแท้)
- Action Verbs
- Stative Verbs
- Transitive Verbs

12

2. Types of Verbs
(ชนิดของคำ�กริยา)

- Intransitive Verbs
- Linking Verbs

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

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 Tense

Sa

m

4.Tenses
(กาล)

pl
e

3. Voices
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Verb Forms
Verb Forms รูปแบบของค�ำกริ ยา โดยทั่วไปมี 5 รูป

pl
e

1 Base Form เป็นค�ำกริยาช่อง 1 รูปที่ยังไม่ได้ผัน เช่น be, do, have, go, fly
2 “S” Form เป็นค�ำกริยาช่อง 1 (V.1) รูปปัจจุบันที่ผันตามประธาน โดยการเติม -s, -es,

-ies ท้ายค�ำกริยา เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ (สรรพนาม he, she, it และชื่อเฉพาะ เช่น David)
เช่น is, does, has, watches, goes, flies

3 Past Form เป็นค�ำกริยารูปอดีต หรือค�ำกริยาช่อง 2 (V.2) ใช้ใน Past Tense มักเติม

-d หรือ -ed อาจมีค�ำกริยาบางตัวเมื่อเป็นอดีตและยังคงรูปเดิมหรืออาจเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น was,
were, did, had, watched, went, flew

m

4 Past Participle เป็นค�ำกริยาช่อง 3 (V.3) ใช้ใน Perfect Tense ร่วมกับค�ำกริยา

have หรือใน Passive Voice ร่วมกับค�ำกริยา be เช่น been, done, had, gone, flown

5 Present Participle / Gerund เป็นค�ำกริยาเติม-ing (V.ing) เช่น being, doing,

Sa

having, going, flying
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ตารางแสดงการใช้

Verb Forms
Subjects
S.

P.

1

Base Form

be

be

2

“S” Form

is, am

3

V.2

was

P.

S.

P.

P.

การวางตำ�แหน่ง
ของคำ�สำ�คัญ

วางไว้หลัง to
หรือวางไว้หลังคํากริยาช่วย
go (Modal Auxiliary Verbs
เช่น can, could, will, would
shall, should, may, might)

do

do

have

have

go

are

does

do

has

have

goes

were

did

did

had

had

went went

had

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

m

V.3

S.

been been done done

had

go

วางไว้หลังประธาน
(Present Simple)
วางไว้หลังประธาน
(Past Simple)

Sa

4



S.

Keywords

pl
e

Verb
Forms

5

วางไว้หลัง
is, am, are
(Present Continuous)
being being doing doing having having going going
หรือหลัง
was, were
(Past Continuous)

V.ing

     
**ประธาน S. คือ Singular (ประธานเอกพจน์)
อ
สัง กต
P. คือ Plural (ประธานพหูพจน์)

ข้
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จากตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างประธานกับค�ำกริ ยาได้ ดังนี้
D ประธานเอกพจน์ He / She / It + V.1 ที่ผันตามประธาน (เติม -s, -es, -ies) เช่น
+
+
+
+

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

pl
e

		  	 He / She / It
		  	 He / She / It
		  	 He / She / It
		  	 He / She / It

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

m

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

D ประธานเอกพจน์ที่เป็นชื่อคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้เปลี่ยนประธานเหล่านั้นเป็นค�ำสรรพนาม

He / She / It ก่อนแล้วตามด้วยค�ำกริยาเติม -s, -es, -ies เช่น

Sa

		  	 Ann, Jane เปลี่ยนเป็น She
 	 Joe, Jack เปลี่ยนเป็น He
 	 A book, A dog เปลี่ยนเป็น It

+ lies, goes

D ประธานพหูพจน์ที่เป็นชื่อคนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของหลายสิ่ง ให้เปลี่ยนค�ำสรรพนาม

เป็น We หรือ They ก่อนแล้วตามด้วยค�ำกริยาที่ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น 		
 	 Ann and I เปลี่ยนเป็น We
 	 Dogs เปลี่ยนเป็น They
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+ fly, go

Types of Verbs
Auxiliary Verbs
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

pl
e

Auxiliary Verbs (ค�ำกริ ยาช่วย) หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า Helping Verbs มีทงั้ หมด 24 ค�ำ

1 Primary Auxiliary Verbs เป็นค�ำกริยาช่วยทีใ่ ช้ประกอบค�ำกริยาแท้ มีทงั้ หมด 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

m

ข้อควรทราบคือ is, am, are, do, does, did และ have, has, had เป็นได้ทั้งค�ำกริยาช่วย
และค�ำกริยาแท้ต้องสังเกตให้ดี ตัวอย่างเช่น

Sa

 	 I am a student. (ฉันเป็นนักเรียน) (am เป็นค�ำกริยาแท้ มีความหมายว่า “เป็น”)
 	 I am going to be a doctor. (ฉันก�ำลังจะเป็นหมอ)
		(am เป็นค�ำกริยาช่วย going เป็นกริยาแท้)
 	 Sue does the dishes every day. (ซูล้างจานทุกวัน)
		 (does เป็นค�ำกริยาแท้ มีความหมายว่า “ท�ำ”)
Sue doesn’t do the dishes. (ซูไม่ได้ล้างจาน)
		(does เป็นค�ำกริยาช่วย โดยมีค�ำกริยาแท้คือ do)
Tom has a nice mountain bike. (ทอมมีจักรยานภูเขาที่ดีคันหนึ่ง)
		 (has เป็นค�ำกริยาแท้ มีความหมายว่า “มี”)
 	 Tom has had his bike since yesterday. (ทอมเคยมีจักรยานจนกระทั่งถึงเมื่อวาน)
		(has เป็นค�ำกริยาช่วย had เป็นค�ำกริยาแท้)
หตุ
หมายเ is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had จะไม่มีค�ำแปลเมื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นค�ำกริ ยาช่วย
17

ตารางแสดงการใช้

Primary Auxiliary Verbs
Primary Auxiliary Verbs

ใช้เป็นค�ำกริ ยาช่วย
1. Verb to be + V.ing
I’m walking. (ฉันก�ำลังเดิน)
2. Verb to be + V.3
English is spoken in Thailand.

pl
e

Verb to be

Keywords/Examples

		(ภาษาอังกฤษใช้พูดในประเทศไทย)

ใช้เป็นค�ำกริ ยาแท้
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. (เธออยู่ที่น)ี่
4. Be + Adj. เป็นประโยคค�ำสั่ง
Be quiet! (เงียบนะ!)

Sa

m

is, am, are, was, were

Verb to do

do, does, did

1.	น�ำหน้า  V.1 ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ
และน�ำหน้าประโยคค�ำถาม
I don’t like bananas. (ฉันไม่ชอบกล้วย)
Does she like noodles? (เธอชอบก๋วยเตีย๋ วไหม)
He didn’t go to work by bus.
(เขาไม่ได้นงั่ รถประจ�ำทางไปท�ำงาน)

2. น�ำหน้า V.1 เมื่อต้องการเน้น
I do love you. (ฉันรักคุณจริ ง  ๆ)
มักพบในภาษาพูดเพื่อเน้นข้อความ
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Primary Auxiliary Verbs

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

m

has, have, had

(ฉันเพิ่งกินอาหารเย็น)

pl
e

Verb to have

สรุป

y ข้อสอบที่ ให้ Verb to be : is, am, are, was, were ค�ำ Keyword ที่ต้อง Scan หามาใส่จะ

Sa

ต้องเป็น V.ing, V.3, N., Adj., Adv. ในทางกลับกัน หากในข้อสอบเว้นช่องว่างไว้ แล้วให้ค�ำทั ้ ง 5 มา
เช่น V.ing, V.3, N. ค�ำ Keyword ที่เป็นค�ำตอบต้องเป็น Verb to be แน่นอน คือ is, am, are, was,
หรือ were ส่วนจะใช้ค�ำใดขึ้นอยู่กับประธาน
y Verb to do (do, does, did) ค�ำ Keyword ที่ต้อง Scan หา คือ V.1 เท่านั้น
y Verb to have (have, has, had) ค�ำ Keyword ที่ต้อง Scan หา คือ V.3 เสมอ
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2 Modal Auxiliary Verbs เป็นค�ำกริยาช่วยเสริมความหมายของค�ำกริยาแท้ แสดงถึง

pl
e

ความเป็นไปได้หรือการอนุญาต ไม่มีการผันรูปตามประธาน มีทั้งหมดมี 13 ค�ำ ได้แก่ will, would,
can, could, shall, should, may, might, must, need, dare, ought to และ used to

ตารางแสดงการใช้

Modal Auxiliary Verbs
Functions

will / shall (จะ) + V.1

Examples

I will answer the phone.
(ฉันจะรับโทรศัพท์)

m

แสดงอนาคต

Modal Auxiliary
Verb Forms

แสดงความสามารถ can / could / will be
able to (สามารถ) + V.1
can / could / may /
might+V.1

Sa

แสดงการอนุญาต

แสดงการขอร้อง

แ สดงการแนะน�ำ
และการเสนอแนะ
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I can play the violin.
(ฉันเล่นไวโอลินได้)

Could I borrow your bike?
(ขอยืมจั กรยานของคุณได้ไหม)

May I have a moment of your time?
(ขออนุญาตรบกวนเวลาของคุณสักครูไ่ ด้ไหม)

can / could /will/would Could you give me a hand to
(like) (อยากจะ) + V.1 lift this heavy box?
can / could / would /
might / should / ought
to/had better (ควร)
+ V.1

(ช่วยฉันยกกล่องหนัก  ๆ ใบนีห้ น่อยได้ไหม)

You should stop smoking.
(คุณควรเลิกสูบบุหรี่)

You had better revise your lessons.
(คุณควรทบทวนบทเรียนของคุณจะดี กว่า)

Function

Modal Auxiliary
Verbs Form

Example
You should drive carefully.
(คุณควรขับรถอย่างระมัดระวัง)

แสดงภาระหน้าที่

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

You shouldn’t tell anyone.

must (ต้อง)

You must wear uniform.

pl
e

แสดงความจ�ำเป็น /
   ไม่จ�ำเป็น

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

(คุณไม่ควรบอกใครเลยนะ)

(คุณต้องสวมเครื่องแบบ)

I can do it by myself.

(ฉันสามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง)

m

need (ส่วนใหญ่จะใช้ ในรูป I needn’t go home.
เป็นได้ทั้งค�ำกริ ยา
ช่วยและค�ำกริ ยาแท้ ปฏิเสธ needn’t) / used (ฉันไม่จำ� เป็นต้องกลับบ้าน)
ตัวอย่างการใช้ need เป็นค�ำกริ ยาแท้
to (เคย) + V.1
ต้องมี to ตามหลัง + V.1

*need กับ dare มักไม่ค่อยใช้   I don’t need to go home now.

Sa

  เป็นค�ำกริ ยาช่วย ส่วนใหญ่ ใช้   
  เป็นค�ำกริ ยาแท้

(ฉันไม่จำ� เป็นต้องกลับบ้าน)

การห้าม

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

แสดงการให้สัญญา

will (จะ) + V.1

(คุณต้องไม่สูบบุหรี่ ในโรงพยาบาล)

I will stop smoking.
(ฉันจะเลิกสูบบุหรี่)
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ความแตกต่างระหว่าง

can /could และ be able to
Can/Could

Be able to

m

pl
e

1 ใช้ can กับค�ำที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
1 ใช้ be able to กับความสามารถใน
และการรับรู้ (see, hear, smell, etc.)  
ปัจจุบัน การกระท�ำในสิ่งที่ยาก หรื อใช้กับ
ตัวอย่างเช่น
ความสามารถที่สร้างความประหลาดใจให้
I can smell something burning.
กับผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น
		(ฉันได้กลิ่นบางอย่างไหม้)
	Sue is able to drive, even with her
bad arm.
		(ซูสามารถขับรถได้แม้ว่าแขนของเธอจะเจ็บ)
2 ใช้ can ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที่เป็นไปได้ ใน
2 ใช้ will / won’t be able to กับความสามารถ
อนาคต ตัวอย่างเช่น
ที่จะท�ำในอนาคต ตัวอย่างเช่น
	My professor can see me on
	People will be able to have vacations
M
 onday morning.
in space in the near future.
		(อาจารย์จะให้ฉันพบได้ ในช่วงเช้าวันจั นทร์) 		( ในอนาคตอันใกล้นผ้ี ู้คนจะสามารถใช้เวลา
พั กผ่อนบนอวกาศ)

Sa

3 	ใช้ can / can’t กับ passive ตัวอย่างเช่น
The computers in the staff room
can’t be used by students.
(นักเรียนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทอี่ ยู่ ใน
ห้องของพนักงานได้)

3 ใช้
 be able to กับ Perfect, Infinitive,
และ – ing forms ตัวอย่างเช่น
	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. (มันดี มากที่คุยภาษาอังกฤษกับ
เจ้าของภาษาได้)

	Being able to drive is an advantage
when living in the countryside.
		(การขับรถได้เป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับการใช้
ชี วิ ตในชนบท)
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Be able to

4 	ใช้ could กับความสามารถในอดีตและใน
ประโยคเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น
	I could help if I wasn’t busy.
(ฉันช่วยได้หรอกถ้าฉันไม่ยุ่ง)

4 	ใช้ was / were able to กับความสามารถ
ในอดีต ตัวอย่างเช่น
	The fire fighters were able to
rescue the victims of the fire.

pl
e

Can/Could

5 	ใช้ could กับ “wish form” ตัวอย่างเช่น
	I wish I could sing.

5 	ใช้ was / were able to กับ “wish
form” ตัวอย่างเช่น
I wish I were able to sing.

		(ฉันปรารถนาที่จะร้องเพลงได้)

m

(ฉันปรารถนาที่จะร้องเพลงได้)

		(พนักงานดับ เพลิงสามารถช่วยชี วิ ตเหยื่อ
จากไฟไหม้)

6 	ใช้ could have +V.3 เพื่อแสดงความ
สามารถในอดีต ตัวอย่างเช่น
	I could have married her.

Sa

ผ มน่าจะได้แต่งงานกับ เธอ
(แต่ไม่ได้แต่ง)
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