
 
  

คํากริยา (Verbs) 

บทที ่3 

 

1. คําจํากัดความ 
 คํากริยา คือคําหรือกลุมคําท่ีแสดงการกระทํา หรือบอกสภาวะของประธาน  
คํากริยาบางคําลงทายดวย Suffix เชน -ate, -ify, -ize  ตัวอยางเชน indicate, classify, 
realize (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก เร่ือง Suffixes) และ/หรือ Prefix เชน em-, 
en- ตัวอยางเชน empower, endanger (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข เร่ือง 
Prefixes)  คํากริยาบางคํามี Preposition หรือ Particle หรือท้ัง Preposition และ Particle 
ตามหลัง เชน put on, put off  คํากริยาดังกลาวมีช่ือเรียกวา Two-part Verbs หรือ Two-
word Verbs หรือ Phrasal Verbs 
 
2. ประเภทของคํากริยา 
 คํากริยาแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือคํากริยาแท (Main Verb) และ
คํากริยาชวย (Auxiliary Verb หรือ Helping Verb) ท้ังสองประเภททําหนาท่ีตางกัน และ
แยกยอยออกไปไดอีก ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 คํากริยาแท  คือคํากริยาท่ีเปนหลักของประโยค แบงออกไดเปน 3 ประเภท 
คือ สกรรมกริยา (Transitive Verb) อกรรมกริยา (Intransitive Verb) และ กริยาเช่ือม 
(Linking Verb หรือ Copular Verb) 

2.1.1 สกรรมกริยา คือคํากริยาท่ีตองการกรรมอยางนอย 1 ตัวมารองรับ  
ตัวอยางเชน 

My brother has a book in his hand. 
Somsak is studying English. 
My aunt bought me a book. 

2.1.2 อกรรมกริยา คือคํากริยาท่ีไมตองการกรรม  ตัวอยางเชน 
Children often smile. 
 
 
 
 

ED201 25 



Nobody can live forever. 
You should stay inside; otherwise, you will get wet. 
When undergraduates take their degree, we say they graduate. 

2.1.3 กริยาเช่ือม คือคํากริยาท่ีใชเช่ือมประธานกับคํานาม หรือกับคํา 
คุณศัพท เพื่อจะทําใหประโยคมีใจความสมบูรณ หรือท่ีเรียกวา Complement  คํากริยา-
เช่ือมน้ี แยกออกไดเปน 2 ประเภท คือประเภทท่ีบอกสภาวะของประธาน หรือบอกการ
เปลี่ยนแปลง เชน be, appear, stay, seem, grow, become, remain  และประเภทที่
แสดงสัมผัสท้ังหา คือ look, smell, feel, taste และ sound ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  Nittaya is a teacher. She looks healthy and seems very nice. 

No one can stay young forever. 
We should leave now. It’s getting late. 
The soup smells good. 

 คํากริยาบางคําเปนไดท้ังคํากริยาเช่ือมและกริยาแท ดังตัวอยางตอไปน้ี 
Just smell this flower. It smells good. 

 Th  The economy continues to grow. 
My grandfather is growing old. 
I can feel the cold. I feel safe whenever I fly. whenever I fly. 

2.2 กริยาชวย เปนคํากริยาท่ีอยูขางหนากริยาแท โดยทั่วไปทําหนาท่ีขยาย
ความหมายของกริยาแท ใชบอกกาล แสดงความคิดและความรูสึกของผูพูด ใชแสดงรูป
คําถามหรือปฏิเสธ และใชในการเนน (ดูรูปของคํากริยาในภาคผนวก ค) 

2.2.1 บอกกาล (Tense) ตัวอยางเชน 
Present Simple Tense:    Does everybody enjoy ED 201? 
Present Continuous Tense:   Everybody is enjoying ED 201. 
Present Perfect Tense:   Everybody has enjoyed ED 201. 
Present Perfect Continuous Tense:  Everybody has been enjoying ED 201. 
Past Simple Tense:     Did everybody enjoy ED 201? 
Past Continuous Tense:   Everybody was enjoying ED 201. 
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Past Perfect Tense:    Everybody had enjoyed ED 201. 
Past Perfect Continuous Tense:  Everybody had been enjoying ED 201. 
Future Simple Tense:   Everybody will enjoy ED 201. 
Future Continuous Tense:   Everybody will be enjoying ED 201. 
Future Perfect Tense:  Everybody will have enjoyed ED 201. 
Future Perfect Continuous Tense:  Everybody will have been enjoying ED201. 

2.2.2 บอกความคิด ความรูสึก (Modals)  ตัวอยางเชน 
ความคาดหวังหรือขอผูกพัน The teacher should try to help the problem 

child. 
การอนุญาต   You may come in.  
ความเปนไปได It might rain. 
ความสามารถ   Some people cannot function as teachers. 
การสรุป   He must have made the wrong decision. 
ขอเท็จจริง   Cats will sleep for hours.  

2.2.3 แสดงการเปนคําถามหรือปฏิเสธ  ตัวอยางเชน 
Do you like English? Yes, I do./No, I don’t. 
What does your father do? He’s an engineer. 
2.2.4 แสดงการเนน  ตัวอยางเชน 
They do like English. 
 

3. วาจก (Voice) 
วาจกมี 2 ประเภท คือเม่ือประธานในประโยคเปนผูกระทําอาการเอง เรียกวา  

Active Voice และเม่ือประธานเปนผูถูกกระทํา เรียกวา Passive Voice  โดยท่ัวไปใช  
Passive Voice เม่ือตองการเนนการกระทํา ตองการบอกกฎเกณฑและเม่ือไมตองการระบุ
ผูกระทําอาการ (ประธาน) สังเกตไดท่ีรูปกริยาท่ีจะตองมี Verb to be และกริยาแทอยูใน
รูปของกริยาชอง 3 (Past Participle) ตัวอยางเชน 

Active Voice: Students may borrow books from the library. 
 
 
 
 
 

ED201 27 



Passive Voice: Books may be borrowed from the library. 
Active Voice: Someone asked a question about the final examination. 
Passive Voice: A question about the final examination was asked (by 

someone). 
ตัวอยางอื่น ๆ 

  About half of global warming is caused by carbon dioxide gas. 
Students working for their first degree at a university are called 
undergraduates. When they take their degree, we say that they 
graduate, and then they are called graduates. If they continue 
studying at university after they have graduated, they are called 
post-graduates. 

 
4. คําที่เกิดจากคํากริยา (Verbals) 

คําท่ีเกิดจากคํากริยามีดวยกัน 3 ประเภท แตละประเภทมีรูปตางกัน และมีช่ือ
เรียกตามนั้น คําที่เกิดจากคํากริยาทําหนาท่ีในบางตําแหนงเหมือนกัน 

4.1 ประเภทของ Verbals  คําท่ีเกิดจากคํากริยามี 3 ประเภท คือ Infinitive, 
Participle และ Gerund 

4.1.1 Infinitive คือกริยาชองท่ี 1 ท่ีไมเปลี่ยนรูป สามารถเปนไดท้ัง Active, 
Passive, Perfect และ Continuous ตัวอยางเชน 

To read a good story is not so hard. (อยูในรูป Present Active ระบุ
เหตุการณในปจจุบัน) 
To be reading a good story is not so hard. (อยูในรูป Present 
Continuous Active ระบุเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน)  
ในบางครั้ง Infinitive ไมมี to ดังตัวอยางที่ยกมาใหเปรียบเทียบดังน้ี 
Most people want to go home. 
Sometimes we should let the students play by themselves. 
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4.1.2 Participle  แบงออกเปน 2 ชนิดคือ Present Participle (V+-ing)  
และ Past Participle (V+-en/-ed) ทําหนาท่ีไดหลายประการ เชน เปนสวนหน่ึงของ 
Tense และวาจก เปนคําคุณศัพท เปนคํากริยาวิเศษณ และเปนประโยคยอยท่ีลดรูป 
ตัวอยางเชน 

What are you doing?  (‘doing’ เปนสวนหน่ึงของ Continuous Tense) 
English is a very interesting subject.  (‘interesting’ เปนคําคุณศัพท) 
The students are very excited.  (‘excited’ เปนคําคุณศัพท) 
He was chased by a horse.  (‘chased’ เปนสวนหน่ึงของ Passive 
Voice) 

ตัวอยางอื่น ๆ 
Some classes are boring. Students are bored. 
We were in the library studying. 
I watched the students playing after class. 

4.1.3 Gerund คือคํากริยาท่ีเติม -ing ท่ีทําหนาท่ีเปนคํานาม ตัวอยางเชน 
I like going to school. 

  Driving too fast can be dangerous. 
4.2 หนาท่ีของ Verbals  โดยท่ัวไปทําหนาท่ีเหมือนคํานาม (Nominals) หรือเปน

ตัวขยาย (Modifiers) 
4.2.1 ทําหนาท่ีเปนคํานาม ตัวอยางเชน 

  Driving too fast can be dangerous.  (ทําหนาท่ีเปนประธาน) 
Students like playing by themselves. (ทําหนาท่ีเปนกรรมของกริยา 
‘like’) 

  Let me begin by saying that . . . .  (ทําหนาท่ีเปนกรรมของบุพบท ‘by’) 
  He desired to read.  (ทําหนาท่ีเปนกรรมของกริยา ‘desired’) 

4.2.2 ทําหนาท่ีเปนคําขยายคํานาม ตัวอยางเชน 
 His desire to read is urgent.  (ทําหนาท่ีขยาย ‘desire’) 

 Roasted nuts are delicious.  (ทําหนาท่ีขยาย ‘nuts’) 
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4.2.3 ทําหนาท่ีเปนคําขยายคํากริยา  ตัวอยางเชน 
A tape recorder could be used to record students’ pronunciation. (ทํา
หนาท่ีขยายคํากริยา ‘used’) 

4.2.4 ทําหนาท่ีเปนคําขยายคําคุณศัพท  ตัวอยางเชน 
It is necessary for all of us to attend classes. (ทําหนาท่ีขยาย
คําคุณศัพท ‘necessary’) 

 
 

Exercises 
A. Change each underlined verb into the past tense. 
1. Peter enjoys working.         ………………… 
2. My 6-year-old niece talks on the phone like a grown-up. .………………… 
3. Somsak likes his rice with curry.        ………………… 
4. My mother is cooking.         ………………… 
5. Thailand in the hot season is very hot.       ………………… 
6. Most children see the circus that comes to town.     ………………… 

B. Write the correct form of the verb in parentheses. 
1. He (work) ………………… hard every day. 
2. The babies (sleep) ………………… for two hours every afternoon. 
3. We (finish) ………………… the work yesterday 
4. It (rain) ………………… a lot in the rainy season.  
5. That company (hire) ………………… twenty new workers last year. 
6. We always (do) ………………… our English lessons carefully. 
7. The sun (get) ………………… very hot during the afternoon. 
8. I (drink) ………………… two cups of coffee at breakfast today. 
9. Mr. Berg (describe) ………………… his trip to us after class yesterday. 
10. The driver (stop) ………………… the bus very quickly. 
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C. Underline the verb in each sentence and write ‘action’ (A) or ‘linking’ (L), 
according to the way it is used. 

1. My aunt became a teacher after she graduated from college. 
2. During the cold season, we enjoy the cool weather. 
3. My father is very happy with my progress. 
4. Those dark clouds look very threatening. 
5. I hope my niece will grow tall and strong. 
6. He always felt tired at the end of the day. 
 
D. Put the parts of a sentence in the correct order. 
1. (football / likes / Jim / very much) ………………………………………… 
2. (watch / my children / all the time / TV) ………………………………………… 
3. (they / to bed / go / early / every night) ………………………………………… 
4. (the movies / we / very much / enjoyed)………………………………………… 
5. (I / after dinner / went out)  ………………………………………… 
 
E. Write the helping verbs needed to complete these sentences. 
1. My niece ………………… delighted with her birthday presents. 
2. ………………… you expecting anything in the mail? 
3. Our passports ………………… stolen together with some other belongings. 
4. Telephone numbers ………………… be found in the telephone directory. 
5. Would you ………………… come if we hadn’t invited you? 
6. We ………………… obey all the rules set by the school. 
7. ………………… I have another glass of water? 
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F. Make the following sentences negative. 
1. You must come. 

………………………………………………………. 
2. They eat out every day. 

………………………………………………………. 
3. We like English very much. 

………………………………………………………. 
4. She can speak German. 

………………………………………………………. 
5. Some more people are coming. 

………………………………………………………. 
6. It rained very hard last week. 

………………………………………………………. 
7. They arrived around 8 o’clock. 

………………………………………………………. 
8. There were many students in the playground. 

………………………………………………………. 
 
G. Give short-form answers to the following questions. 
1. Can you speak English? 

……………………………………………… 
2. Does it rain a lot in the rainy season? 

……………………………………………… 
3. Have you seen a good movie lately? 

……………………………………………… 
4. Could you come soon? 

……………………………………………… 
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5. Will your father be here too? 
……………………………………………… 

6. Did you meet anybody new at school? 
……………………………………………… 

7. Must we drink it all? 
……………………………………………… 

8. Are you enjoying yourselves? 
……………………………………………… 

 
H. Change to the passive voice. 
 Example: He signed the letter. =  The letter was signed by him. 
1. His friend opens the mail every morning.  =  

………………………………………………………………………. 
2. My friend wrote an interesting novel.  =  

………………………………………………………………………. 
3. The committee is considering that proposal right now.  =  

………………………………………………………………………. 
4. The army will complete that project next year.  =  

………………………………………………………………………. 
5. Her boss has transferred him to another department.  =  

………………………………………………………………………. 
6. Today a lot of Thai people speak English.  =  

………………………………………………………………………. 
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	ตัวอย่างอื่น ๆ
	I like going to school.


