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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Part of Speech จะพูดถงึการแบ่งประเภทคำาในภาษาอังกฤษ

เป็น 7 + 1 ประเภท ได้แก่

คำาที่ใชเ้รยีกคน สัตว์ ส่ิงของ สถานที่ หรอืคุณสมบัติ ตัวอย่างเชน่ umbrella, 

tiger, David, school, table, beauty โดยคำานามน้ันจะแบ่งออกเป็น 

เอกพจน์ พหูพจน์

มี Article คือ

a, an, the

อยู่ในรูป

เอกพจน์เสมอ

Countable Noun Countable Noun 

(คำานามนับได้)

Uncountable NounUncountable Noun    

(คำานามนับไม่ได้)

คำานาม (Noun) 1.   

Chapter 01

PartPartPart ofofof
SpeechSpeechSpeech
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Chapter Part of Speech01 

คำาทีใ่ชแ้ทนคำานาม โดยอาจทำาหน้าทีเ่ป็นประธาน กรรม หรอือืน่ๆ ตามรูปของมนั 

ดังน้ี

คำาที่บอกการกระทำาหรอืบอกสภาวะ

2.

3.

คำาสรรพนาม (Pronoun)

คำากริยา (Verb)

บอกการกระทำา เชน่ walk (เดิน), play (เล่น), learn (เรยีน)

บอกสภาวะ เชน่ คำากรยิาเชือ่ม (Linking Verb) เชน่ get (เริ่ม / ได้รบั), 

become (กลายเป็น), taste (มีรสชาติ), feel (รูสึ้ก)

รูปประธาน รูปประธาน 
(Subject)(Subject)

รูปกรรม รูปกรรม 
(Object)(Object)

รูปแสดงความเปรูปแสดงความเป็็ นเจ ้าของ  นเจ ้าของ 
(Possessive)(Possessive)

รูปสะทรูปสะท้้อนถอนถึึงประธานงประธาน
(Reflexive)(Reflexive)

I me mine myself

You you yours yourself / yourselves

We us ours ourselves

They them theirs themselves

He him his himself

She her hers herself

It it its itself
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำาทีม่าขยายหรอืใชส้ำาหรบับรรยายคำานาม โดยสามารถแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ได ้

ดังน้ี

คำาที่ขยายได้ทั้ง Verb, Adjective, Adverb หรือประโยค (Sentence) 

โดยอาจแบ่งประเภทตามลักษณะของข้อมูลที่มาขยายได้ ดังน้ี

4.

5.

He can speak French fluently. 

(เขาสามารถพูดภาษาฝรัง่เศสได้อย่างคล่องแคล่ว)

บอกคุณสมบัต ิเชน่ intelligent (ฉลาด), beautiful (สวย), kind (ใจดี)

บอกอาย ุเชน่ ancient (โบราณ), elder (สูงวัย), young (หนุ่มสาว)

บอกขนาด เชน่ tiny (เล็ก), long (ยาว), giant (ใหญ่โต)

บอกสี เชน่ purple (สีม่วง), rainbow (สีรุง้), green (สีเขียว)

บอกสัญชาต ิเชน่ Thai (สัญชาติไทย), Russian (สัญชาติรสัเซยี)

บอกลักษณะ เช่น beautifully (อย่างงดงาม), slowly (อย่างช้าๆ), 

quickly (อย่างรวดเรว็), fluently (อย่างคล่องแคล่ว), easily (อย่างงา่ยดาย), 

happily (อย่างมีความสุข)

ตวัอย่างประโยค

คำาคุณศัพท์ (Adjective)

คำากริยาวิเศษณ์ (Adverb)
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Chapter Part of Speech01 

คำาทีส่ื่ออารมณ์ ความรูสึ้ก ไม่วา่จะเป็นตกใจ ดีใจ เสียใจ ประหลาดใจ หรอือืน่ๆ 

ซึง่จะมีความหมายทางแกรมม่าไม่มากนัก เชน่ Ah!, Oh!, Oopz!, Ouch!

8. คำาอุทาน (Interjection)

ว้าว! คุณและฉันทำาได้ดีมาก 
ในการแข่งขนัของเราเม่ือวานน้ี

  Clause เช่ือม Clause เชน่  
I told her to stop, but she continued.  

(ฉันบอกให้เธอหยดุ แตเ่ธอก็ยังทำาต่อไป)

แปลว่า

Interjection (ส่ืออารมณ์ แสดงความรูสึ้กประหลาดใจ)
Pronoun (รูปประธาน แทนผูฟั้ง)
Conjunction (เชือ่ม Pronoun กับ Pronoun)
Pronoun (รูปประธาน แทนผูพู้ด)
Verb (แสดงการกระทำา)
Adjective (มาขยาย Noun)
Noun (เป็นคำาที่รบัผลการกระทำา)
Preposition (เชือ่ม Noun เข้ากับคำาก่อนหน้า)
Pronoun (แสดงความเป็นเจ้าของ ของพวกเรา)
Noun (เป็นคำานามหลังบุพบท)
Adverb (บอกเวลา และมาขยายทัง้ประโยค)

Wow! 
You 
and 

I  
did 

great  
job  
in 

our 
competition  
yesterday 

Wow! You and I did a great job 
in our competition yesterday.

Pron. Pron.

Conj.

Adj.

V. N.Interj.

Prep. Adv.N.
Pron.
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 ในการแยกประเภทของคำาน้ัน เราไม่สามารถระบุประเภทของคำา 

แบบตายตัวได้ เน่ืองจาก 1 คำา อาจมีหลายความหมาย และเป็นได้ 

มากกว่า 1 ประเภท ดังน้ันให้ยึดหน้าที่ของคำาโดยการดูความหมายจาก

ประโยคเป็นหลัก

WARNINGWARNING

คำาว่า “fast” ซึง่ทำาหน้าที่เป็นได้ทัง้ Adjective และ Adverb 

โดยสังเกตจากประโยคตัวอย่าง ดังน้ี

This is my fast car.

(น่ีคือรถที่เรว็ของฉัน)

That mouse runs fast.

(หนตูัวน้ันวิ่งเรว็)

ตวัอย่างเช่น 

fast ในประโยคน้ี

ขยายคำานาม คือ car

ดังน้ันจึงเป็น Adjective

fast ในประโยคน้ี

ขยายคำากริยา คือ runs

ดังน้ันจึงเป็น Adverb
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Chapter Part of Speech01 

Pronoun

Noun

Verb

Interjection

Adjective

Conjunction

Preposition

Adverb

บอกสถานที่
in, on, at, between

บอกเวลา
in, on, at, since

บอกทิศทาง
into, from, up, down

บอกคุณสมบัต ิ 

 intelligent, beautiful

บอกขนาด  tiny, giant

บอกสี  white, green

บอกสัญชาต ิ Thai, Korean

บอกอาย ุ ancient, elder
แสดงอารมณ์
ความรู้สึก
Oh!, Wow!, Ouch!

บอกการกระทำา
walk, find, read, kill, deal
บอกสภาวะ
get, become, taste, feel

บอกความถ่ี

always, usually, often

บอกลักษณะ
slowly, fluently, newly

บอกเวลา

today, tomorrow, yesterday

Subjective
Pronoun

I, You, We, 
They, He, 
She, It

Objective
Pronoun

me, you, us, 
them, him, 

her, it

Possessive
Pronoun

mine, yours, ours, 
theirs, his, 
hers, its

คน  Sompit, Peter, Wan

สัตว์  dog, cat, mammal

ส่ิงของ  ship, gold, book

สถานท่ี   school, ministry, 

bank

Part ofPartPart ofof
SpeechSpeechSpeech

สรุปยอ่

เช่ือมคำา กลุ่มคำา 

หรือประโยค
and, but, or, that, 
if, because

Reflexive
Pronoun

myself, yourself / yourselves, 
ourselves, themselves,  
himself, herself, itself
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

จงเลือกคำาตอบในตวัเลือก เพ่ือบอกประเภทของคำาที่ขีดเส้นใตใ้ห้ถูกตอ้ง

 1. You and I will be just fine.

  1. Adjective 2. Verb 3. Pronoun 4. Conjunction

 2. Ben has a barbeque in his backyard.

  1. Adjective 2. Adverb 3. Verb  4. Preposition

 3. The angry man runs away from his home. 

  1. Noun 2. Adjective 3. Verb  4. Pronoun

 4. Hope is a danggerous thing for a woman to have.

  1. Noun  2. Adjective  3. Verb  4. Adverb

 5. Crista and Adam are walking to the main road.

  1. Noun  2. Verb  3. Adjective  4. Conjunction

 6. You can sleep here if you want.

  1. Verb  2. Pronoun  3. Noun 4. Adverb

แบบฝึกหัด

Part of SpeechPart of Speechเร่ือง
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Chapter Tense12

Chapter 12

  Tense คือ รูปกริยาที�แสดงเวลาและเหตุการณ์ที�เกิดขึ้น โดย 

ถ้าแบ่ง Tense ตามเวลาจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 

TenseTenseTense

   นอกจากน้ี แต่ละ Tense ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 4 ประเภท ได้แก่  

Simple, Continuous, Perfect และ Perfect Continuous ทำาให้มีทัง้หมด 12 Tense 
ซึ�งผิู้อ่านควรศึกษาการใช ้Tense ทั้งหมดน้ีอย่างละเอียด เนื�องจากว่าแต่ละ Tense 

จะมีการใชท้ี�ไม่เหมือนกัน

Now

Past Tense 
เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ 

ที�เกิดขึ้นในอดีต

Future Tense 
เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์

ที�เกิดขึ้นในอนาคต

Present Tense
เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ใน 
ปัจจุบันหรอืที�เป็นจริง
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1. Present Simple Tense
โครังสรัา้งหลัก : S. + V.1

 โครงสร้างในรูปประโยคแบบตา่งๆ

ชนิด
ประโยค

โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค

บอกเล่า
S. + V.1

  S. เอกพจน์ V.1 เตมิ es / s
  I, You, S. พหููพจน์ V.1 ไม่เตมิ es / s

· She studies.

· I study.

ปฏิเสธ

   ใช้ค้ำากรยิาหูลักัเป็็น V. to be
  S. + V. to be (is / am / are) + not
  รูป็ยอ่ : is not = isn’t
       are not = aren’t

  ใช้ค้ำากรยิาหูลักัเป็็น V.1 อืน่ๆ
  S. + does / do + not + V.1 (ไม่เตมิ s / es)
  รูป็ยอ่ : does not = doesn’t
       do not = don’t

· I am not a teacher. 

· She isn’t a teacher.

· You aren’t a teacher.

· She doesn’t study.

· I don’t study.

คำาถาม

   ใช้ค้ำากรยิาหูลักัเป็็น V. to be
  V. to be (is / am / are) + S.?

  ใช้ค้ำากรยิาหูลักัเป็็น V.1 อืน่ๆ
  Does / Do + S. + V.1 (ไมเ่ตมิ s / es)?

· Am I a teacher?

· Is she a teacher? 

· Are you a teacher?

· Does she study? 

· Do I study?

Present Tense

แบง่ยอ่ยไดเ้ป็็น 4 ป็ระเภท ดงัน้ี
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Chapter Tense12

Past Perfect Continuous Tense4.

โครงสร้างในรูปประโยคแบบตา่งๆ

ชนิด
ประโยค

โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค

บอกเล่า S. + had + been + V.ing She had been studying.

ปฏิเสธ
S. + had + not + been + V.ing

รูป็ยอ่ : had not = hadn’t
She hadn’t been studying.

คำาถาม Had + S. + been + V.ing? Had she been studying?

โครงสรา้งหลัก : S. + had + been + V.ing

 

หลักการใช้

  ใช้คล้ายกับ Past Perfect Tense ที่บอกลำาดับการเกิดของ 2 เหตุการณ์ 

ในอดีต แต ่Past Perfect Continuous Tense จะเน้นให้เห็นถึงความ 
ตอ่เน่ืองของการกระทำามากกว่า

  เหตุการณ์ที�เกิดก่อนมักใชค้ำาบอกระยะเวลา   for + ระยะเวลา

เกิดก่อน

Past Perfect Continuous Tense

S. + had + been + V.ing

เกิดหลัง

Past Simple Tense

S. + V.2

 ตวัอยา่งป็ระโยค เชน่

 I had been painting for five hours before my mother arrived.

 (ฉันวาดภาพเป็นเวลาห้าชั�วโมง ก่อนที�แม่จะมาถึง)
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WARNINGWARNING

Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างปรัะโยค :  I had been drinking coffee for half an hour 
before my mother called. 

      (ฉันดื�มกาแฟมาครึ�งชั�วโมงแล้ว ก่อนที�แมจ่ะโทรมา)

   เมื�อดู Timeline หลักๆ Past Perfect Continuous Tense จะใชบ้อก

เหตุการณ์ที่กำาลังเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเกิดอย่างต่อเน่ืองในอดีต  
จากตัวอย่างประโยค สามารถอธบิายให้เขา้ใจงา่ยๆ คือ ฉันดื�มกาแฟมาตัง้ 30 นาที 
(ดื�มอย่างต่อเนื�อง) แล้วแม่ก็โทรมา ซึ�งทัง้ 2 เหตุการณ์จะเกิดในอดีต

 Past Present Future

เรามาสรุปเรามาสรุป

  Past Perfect Continuous Tense 
เป็น Timeline กัน

Past Perfect Continuous Tense จะไม่ใช้ก้ับ Stative Verb  

(ที�เคยกล่าวไว้ในเรื�อง Present Continuous Tense)

30 นาที

เกดิกอ่น = Past Continuous / Past Perfect / Past Perfect Continuous

เกิดหลงั = Past Simple

Tips
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Chapter Tense12

Future Perfect Continuous Tense

โครงสรา้งหลัก : S. + will have been + V.ing

4.

โครงสร้างในรูปประโยคแบบตา่งๆ

ชนิด
ประโยค

โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค

บอกเล่า S. + will have been + V.ing She will have been studying.

ปฏิเสธ
S. + will + not + have been + V.ing

รูป็ยอ่ : will not = won’t
She won’t have been 

studying.

คำาถาม Will + S. + have been + V.ing?
Will she have been  

studying?

หลักการใช้

  ใช้เน้นเพ่ือบอกระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต  
ซ่ึงยังมีแนวโน้มที่จะดำาเนินตอ่ไปอีกเรื่อยๆ

  มักใชค้ำาบอกระยะเวลา     for + ระยะเวลา

  ตวัอยา่งป็ระโยค เชน่

  In December, she will have been living in England for two years.

  (ในเดอืนธนัวาคม เธอจะอยูท่ี�องักฤษเป็นเวลาสองปีแล้ว)
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ตัวอย่างปรัะโยค :  I will have been drinking coffee for half an hour 
when my mother calls.

        (ฉันคงจะดื�มกาแฟมาครึ�งชั�วโมงแล้ว ตอนที�แม่ 

ของฉันโทรมา)

   เมื�อดู Timeline หลักๆ Future Perfect Continuous Tense จะใชบ้อก 

ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต จากตัวอย่างประโยคสามารถ
อธบิายให้เข้าใจงา่ยๆ คือ ฉันคงจะดื�มกาแฟมาครึ�งชั�วโมงแลว้ (ดื�มอยา่งตอ่เนื�อง) 
ก่อนที�แม่จะโทรมา ซึ�งทัง้ 2 เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต

เรามาสรุปเรามาสรุป

 Future Perfect Continuous Tense  
เป็น Timeline กัน

 Past Present Future

เกดิกอ่น = Future Continuous / Future Perfect /   

     Future Perfect Continuous

เกดิหลงั = Present Simple

Tips

30 นาที
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Chapter Tense12

สรุปยอ่

TenseTenseTense

Present

Past

Future

 Simple : S. + V.1

กิจวัตรัปรัะจำาวัน, นิสัย, สิ�งที�เกิดขึ�นปรัะจำา, 

ความจรังิเสมอ, ตารัางเวลา

 Simple : S. + will + V.inf.

เหตุการัณ์ที�จะเกิดขึ�น 
ในอนาคต อาจเป็นการั 
คาดคะเน

 Simple : S. + V.2

เหตุการัณ์ที�จบแล้วในอดีต,  

นิสัยในอดีต (ปัจจุบันเลิกแล้ว)

 Continuous : S. + is / am / are + V.ing

การักรัะทำาตอนนี� , กรัะทำาอยู่ในชว่งนี� ,  

กำาลังจะเกิดขึ�นแน่นอนในอนาคต

 Perfect : S. + has / have + V.3

เหตุการัณ์กำาลังดำาเนินตั�งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน, เหตุการัณ์เพิ�งจะจบ,

ปรัะสบการัณ์, การักรัะทำาซึ่�าๆ

  Perfect Continuous :  

   S. + has / have + been + V.ing

ใชค้ล้ายกับ Present Perfect 

Tense แต่เน้นความต่อเนื�องของ

ชว่งเวลา

  Perfect Continuous :  

  S. + had + been + V.ing

ใชเ้หมือน Past Perfect Tense  

แต่เน้นความต่อเนื�องของเวลา

  Perfect Continuous : S. + will have been + V.ing

ใชเ้หมือน Future Perfect Tense  
แต่เน้นความต่อเนื�องของเวลา

 Continuous : 

 Continuous : 

 Perfect : S + 

เหตุการัณ์กำาลังดำาเนิน 

ในอดีต มีจุดเวลาชดัเจน
เหตุการัณ์กำาลังดำาเนินในอนาคต  
มีจุดเวลาชดัเจน

เหตุการัณ์ที�คาดว่าจะจบในอนาคต 
ณ เวลาหนึ�ง

เหตุการัณ์คู่

เหตุการัณ์คู่

เหตุการัณ์คู่

S. + was / were + V.ing

S. + will be + V.ing

will have + V.3

Past Cont. + Past Sim.
กำาลังทำา เกิดแทรัก

Future Perfect  + Present Sim.

เกิดก่อน
(จบลง)

เกิดหลัง

Past Cont. + Past Cont.

กำาลังทำา (เกิดพรัอ้มกัน)

 Perfect : S. + had + V.3

เหตุการัณ์คู่ Past Perfect   + Past Sim.
เกิดก่อน (จบลง) เกิดหลัง

Future Cont. +  Present Sim.

กำาลังทำา เกิดแทรัก
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

จงเลือกคำาตอบที่ถูกตอ้งที่สุด

1. By the time you come back, I .

  1. will have left 2. will leave 3. leave 4. left

2. Jack  this movie five times already. So, he doesn’t want to join us.

  1. see 2. saw 3. has seen 4. had seen

3. I saw you at the cafe near my house yesterday. What  there?

  1. have you done  2. did you do 

  3. do you do  4. will you do

4.  Last night I  something so scary. Did you do something in  

the kitchen?

  1. see  2. saw 3. have seen 4. had seen

5. Henry  shopping tomorrow.

  1. will go 2. goes 3. went 4. has gone

6. Please be quiet. My sister  a book.

  1. will read 2. is reading 3. reads 4. has read

แบบฝึกหัด

TenseTenseเร่ือง
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ModalModalModal
Chapter 13

    Modal Verb คือ คำากรยิาชว่ย ทีม่คีวามหมายในตัวมนัเอง 

ซึง่จะมีหน้าทีแ่ตกต่างกัน เพ่ือใชแ้สดงให้เห็นถงึความจำาเป็น ความเป็นไปได้  

คำาแนะนำา การขออนญุาต และความสามารถ โดย Modal Verb ทีค่วรรู ้ได้แก่

VerbVerbVerb

หลักการใช้

S. V.inf.Modal V.

can / could  สามารถ

may / might  อาจจะ

must    ต้อง

shall / should จะ, ควรจะ

will / would  จะ

ought to   ควรจะ

  ไม่ตอ้งผันรูปตามประธาน (ไม่ต้องเติม s / es)

  ต้องตามหลังด้วยคำากริยาหลัก (Main Verb) ซึ�งเป็น V.inf. เพื�อทำาให้ 
ประโยคมีความหมายที�สมบูรณ์ ซึ�งไม่สามารถอยู่หรอืใชแ้บบเดี�ยวๆ ได้

 เชน่ He can speak Thai. (เขาสามารถพูดภาษาไทยได้) 

  หากทำาเป็นประโยครูปคำาถาม ให้นำา Modal Verb วางไว้หน้าประโยคได้เลย 
เชน่ Can he speak Thai? (เขาสามารถพูดภาษาไทยได้ไหม) 

  หากทำาเป็นประโยครูปปฏิเสธสามารถเติม not ได้  
เชน่ He can not speak Thai. (เขาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้)

โครงสรา้ง :  

S. + Modal Verb + V.inf.
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Chapter Modal Verb13

Modal V. + not รูปย่อ แปลว่า

can not / could not
may not / might not
must not
shall not / should not
will not / would not
ought not to

can’t / couldn’t
mightn’t
mustn’t
shan’t / shouldn’t
won’t / wouldn’t
oughtn’t to

ไม่สามารถ
อาจจะไม่
ต้องไม่, ห้าม ...
ไม่ควรจะ
จะไม่
ไม่ควรจะ

หมายเหตุตุ :  may not จะไม่มีรูปย่อ และมีอีกความหมายว่า “ไม่ได้รบัอนญุาต”

 ใช้บอกความสามารถ

  รูปปัจจุบันใช ้can อดีตใช ้could

 เชน่ A bird can sing a melodious song. (นกสามารถรอ้งเพลงได้ไพเราะ)

 ใช้ขออนุญาต ขอร้องให้ทำาบางส่ิง 

 หรือการเสนอความช่วยเหลือ

  could จะสุภาพกว่า can

 เชน่ Could you please turn off the light? (รบกวนคุณชว่ยกรุณาปิดไฟได้ไหม) 

    Can you bring me an apple? (คุณสามารถนำาแอปเปิลมาให้ฉันได้ไหม)

= สามารัถ1.   can / could

นำามาวางไว้
หน้าประโยค

Modal Verb ท่ีควรรู้
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Chapter Modal Verb13

  ใช้แสดงความจำาเป็นที่ตอ้งทำา เป็นหน้าที่ หรือส่ิงที่ตอ้งทำาภายใตก้ฎหมาย

และกฎระเบียบ

 เชน่ When you drive, you must wear a seat belt at all times.

    (ตอนขับรถ คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา)

= อาจจะ

= ต้อง

2.   

3.   

may / might

must

 ใช้แสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน

  may และ might ความหมายเหมือนกัน แต่ may จะบอกถึงความเป็นไปได้ 

มากกว่า might

 เชน่ Our school’s football team might lose the competition this year.

    (ทมีฟุตบอลของโรงเรยีนอาจจะแพ้การแข่งขันในปีน้ี)

 ใช้ขออนุญาตหรือการอนุญาตให้ทำาหรือไมท่ำาบางส่ิง

  มักใช้ก้ับ may เท่าน้ัน และ may not มีอีกความหมายว่า ไม่ได้รับอนุญาต

 เชน่ May I go outside with Stephanie and Johnny?

    (ฉันขอออกไปข้างนอกกับสเตฟานี�และจอห์นนี�ได้ไหม)

    The kids may not play the game tonight.

    (เด็กๆ ไม่ได้รบัอนญุาตให้เล่นเกมคืนน้ี)
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NoteNote

Chapter Modal Verb13

รูปคำาถามและปฏิิเสธของ have to จะต้องใช ้V. to do (do / does) เข้ามาชว่ย 

ไม่สามารถเติม not ตามหลังได้เลย

   have to แปลว่า ตอ้ง เหมือนกับ must และใชต้ามด้วย V.inf. เหมือนกัน  

แต่จะมีบรบิทการใชท้ี�แตกต่างกันเล็กน้อย ดังน้ี

    have to ใชก้รณีที�เป็นความจำาเป็นทีเ่กดิจากคนอืน่หรอืสถานการณ์

ภายนอก

    must ใชใ้นกรณีที�เราคิดเองว่าจำาเป็นตอ้งทำา

เปรยีบเทียบ have to และ must

ตวัอย่างประโยค แปลว่า

I have to go to the market today 

because my mother asked me to 

buy some eggs.

ฉันตอ้งไปตลาดวนัน้ี เพราะแมข่อให้ 

ฉันซือ้ไข่

I must go to the market today 

because I want to cook dinner 

for my party.

ฉันตอ้งไปตลาดวนัน้ี เพราะฉันอยาก 

ทำาอาหารเย็นสำาหรบังานปารต์ี้

   need to + V.inf. จะมีความหมายคล้ายกับ must และ  

have to แปลว่า (จำาเป็น) ต้อง ใช้แสดงถึงส่ิงที่จำาเป็นตอ้งทำา

  เชน่  I need to be on time. Otherwise, I miss the train.  
(ฉันต้องตรงเวลา ไม่เชน่น้ันฉันจะพลาดรถไฟ)
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Heart of Grammar สรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

can / could 
(สามารถ)

may / might 
(อาจจะ)

will / would 
(จะ)

ought to 
 (ควรจะ)

shall (จะ) /  
should (ควรจะ)

สรุปยอ่

Modal VerbModal VerbModal Verb

  will บอกสิ�งที�จะเกิด 
ในอนาคตของปัจจุบัน

  would บอกสิ�งที�จะเกิด 
ในอนาคตของอดีต

  would วางหน้าปรัะโยค  
ใชเ้ชงิขอรัอ้งให้ทำาบางสิ�ง  

เป็นรูัปคำาถามที�ไม่ต้องการัคำาตอบ

  แสดงความเป็นไปได้ที�จะ
เกิดขึ�น  may เป็นไปได้
มากกว่า might

  การัขออนญุ่าต  
การัให้อนญุ่าตให้ทำาหรัอื 
ไม่ให้ทำา  ใช้กับ may

  ใชแ้ทน should ได้  
แต่ ไม่นิยม

  บอกถึงสิ�งที�ต้องการั  
ความนึกคิด

  shall ใชเ้ชญิ่ชวน  

เสนอความชว่ยเหลือ  
การัขอคำาแนะนำา  
ประธาน I / We เท่าน้ัน

  should ใชใ้นการัแนะนำา 
เสนอแนะ การัให้คำาปรักึษา

must (ตอ้ง)

  แสดงความจำาเป็นที�ต้องทำา  
การัทำาตามกฎ

  การัออกคำาสั�ง  
การับังคับให้ทำา

  แสดงความเป็นไปได้ 
ตามหลักเหตผุิล

  ข้อห้าม ไม่อนญุ่าตให้ทำา  

ใช้รูปปฏิเสธ mustn’t

  บอกความสามารัถ  
can รูปปัจจุบัน could รูปอดีต

  การัขออนญุ่าต ขอรัอ้ง 
เสนอความชว่ยเหลือ  
could สุภาพกว่า can

  การัให้อนญุ่าตให้ทำาหรัอืไม่ให้ทำา 
can ให้ทำาได้ can’t ไม่ให้ทำา

  could + have + V.3  
บอกความเป็นไปได้ในอดีต /  
แสดงความเสียดาย 
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จงเลือกคำาตอบที่ถูกตอ้งที่สุด

1. The USA is a big country. You  visit there once.

  1. could 2. might 3. should 4. would

2. Jerry  run very fast since he was young.

  1. could 2. might 3. should 4. would

3.  I speak with your boss, please?

  1. Should 2. Might 3. May 4. Would

4. Nuttha  like to drink some orange juice.

  1. could 2. must 3. should 4. would

5. Students  use cell phones during class.

  1. couldn’t 2. mustn’t  3. shouldn’t 4. wouldn’t

6. The next Olympic Games  take place in France.

  1. may 2. will  3. shall 4. must

แบบฝึกหัด

Modal VerbModal Verbเร่ือง
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