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Auxiliary Verbs กริยาชวย หรือ กริยานุเคราะห 
       

คําอาน  คําแปล  รูปปจจุบัน รูปอดีต     (รูปชองที่ 3) 
Present form  Past form   Past participle form 

*be     บี   เปนอยูคือ  is, am, are  was, were been   
*have    แฮฟ  ไมแปล   have, has had  had 
*do    ดู  ไมแปล   do, does did  done 
can     แคน  สามารถ  can  could     - 
may    เมย  อาจจะ   may  might     - 
will    วิล  จะ   will  would     -  
shall    แชล  จะ   shall  should     - 
must     มัส  ตอง   must      -     - 
ought to ออท ทู  ควรจะ   ought to     -     - 
*need    นีด   จําเปนตอง  need      -      - 
*dare     แดร   กลา   dare      -     - 
used to   ยูสทึ ท ู เคย               -    used to    - 
 
 *เปนกริยาแทไดดวย 

      
ตัวอยางประโยค 
will   จะ    She will go to bed early tonight. คืนนี้เขาจะเขานอนแตหัวค่าํ 
Must  ตอง   Students must listen to me first.     นักเรียนตองฟงฉันกอน     

Must I go with her?    ฉันตองไปกับเธอไหม 
May   อาจจะ    I may come late.    ฉันอาจจะมาสาย 
Can   สามารถ  Can you help me?       คุณชวยเหลือฉันหนอยไดไหม 
Ought to    ควรจะ  Children ought to go to bed early. เด็กๆ ควรจะเขานอนแตหัวค่ํา 

She ought not to smoke in class.   เขาไมควรจะสบูบุหร่ีในหองเรียน 
*Need  จําเปนตอง  Need we see you off?             พวกเราจําเปนตองไปสงคณุไหม 
*Dare   กลา   I daren’t tell the truth.              ฉันไมกลาบอกความจริง 
Shall   จะ  We shall study again next week. พวกเราจะเรียนกนัอีกครั้งสปัดาหหนา  
Should  จะ (ควรจะ) You should teach slowly.      คุณควรจะสอนชา ๆ 
Could  สามารถ  She could  read English at the age of five.  

เขาสามารถอานภาษาองักฤษไดตั้งแตอายุ 5 ขวบ 
Used to    เคย    We used to swim everyday when we were children.  

พวกเราเคยวายน้ําทุกวนัเมื่อตอนพวกเราเปนเด็ก 
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               หนาทีข่องกรยิาชวย 
 
ทําหนาทีเ่ปนสวนสมบูรณของประโยค (ทาํใหประโยคมคีวามหมายทีส่มบูรณ ถูกตองตามหลักไวยากรณ)  

She is a very beautiful girl.      เขาเปนเด็กทีส่วยมากคนหนึ่ง   
Where are you now?      ตอนนี้คุณอยูไหน   
I am an English student.    ฉันเปนนักศกึษาภาษาอังกฤษคนหนึง่ 

ชวยในประโยคปจจุบันกาลกําลังกระทาํ (S + is, am, are + v.1 ing) 
บอกเลา  She is cleaning the house.   เขากําลงัทาํความสะอาดบาน 
คําถาม  Is she cleaning the house?    เขากําลงัทาํความสะอาดบานหรือ 
ปฏิเสธ    She is not cleaning the house?  เขาไมไดกําลังทําความสะอาดบาน 

ชวยในประโยคอดีตกาลกําลังกระทํา (S + was, were + v.1 ing) 
She was working at nine o’clock yesterday.  เมื่อวานตอน 9 โมง เขากาํลงัทาํงาน  
Was she  working at nine o’clock yesterday?  เมื่อวานตอน 9 โมง เขากาํลงัทาํงานอยูหรือ 
She was not working at nine o’clock yesterday. เมื่อวานตอน 9 โมง เขาไมไดกําลังทํางาน 

ชวยในประโยค Passive Voice (S + is, am, are, was, were + V.3) หรือประโยคที่ประธานถกูกระทาํนัน่เอง 
He is called Mr. Brown     เขาถูกเรียกวา นายบราวน 
I was born in Surin.     ฉันเกิดในจังหวัดสุรินทร 
NESC center is located beside the river  ศูนย NESC (ถูก) ตั้งอยูขางแมน้ํา 
All students are punished by a teacher.  นักเรียนทัง้หมดถูกตีโดยครู 

ชวยในประโยค Present Perfect Tense  (S + has, have +V.3) 
She has stayed in Bangkok for 3 years.  เขาไดอาศัยอยูในกรุงเทพฯ เปนเวลา 3  ปแลว 
Monks have taugh Dhamma since 9 o’clock.  พระไดสอนธรรมะตั้งแตเวลา 9 นาฬิกา 

ชวยในประโยค Past Perfect Tense   (S+ had + v.3)  
You had spoken all the time.            คุณไดพูดตลอดเวลา 

ชวยในประโยคที่มีกริยาแสดงความรูสึกอยูดวย  (be + interested………….) 
They are interested in English conversation.      พวกเขาสนใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ 
I was excited very much.    ฉันรูสึกตื่นเตนมากๆ  

การทาํประโยคคําถามและปฏิเสธ 
ถาในประโยคนั้น   มีกริยาชวยอยู สามารถตั้งคําถามไดเลย โดยวางกริยาชวยไวขางหนาประโยค  และทําเปนประโยค
ปฏิเสธ  โดยการเติม  not  ไวหลงักริยาชวย  เชน                

บอกเลา  He has lived in Bangkok.         เขาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
คําถาม  Has he lived in Bangkok?    เขาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ หรือ 
ปฏิเสธ    He has not lived in Bangkok.   เขาไมไดอาศัยอยูในกรงุเทพฯ 
บอกเลา  You had spoken all the time.         คุณไดพูดตลอดเวลา 
คําถาม  Had you spoken all the time?   คุณไดพูดตลอดเวลาหรือ 
ปฏิเสธ  You had not spoken all the time.  คุณไมไดพูดตลอดเวลา 
บอกเลา  They are interested in English.     พวกเขาสนใจในภาษาองักฤษ 
คําถาม  Are they interested in English?   พวกเขาสนใจในภาษาองักฤษหรือ 
ปฏิเสธ     They are not interested in English.    พวกเขาไมไดสนใจในภาษาอังกฤษ 
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บอกเลา  You can speak English.             คุณสามารถพดูภาษาอังกฤษได 
คําถาม  Can you speak English?     คุณสามารถพดูภาษาอังกฤษไดหรือ 
ปฏิเสธ  I cannot speak English.     ฉันไมสามารถพูดภาษาองักฤษได 
บอกเลา  Linda will have a party.      ลินดาจะมีงานเลี้ยง 
คําถาม  Will Linda have a party?     ลินดาจะมีงานเลี้ยงหรือ 
ปฏิเสธ  Linda will not have a party.      ลินดาจะไมมงีานเลีย้ง 
บอกเลา  They may go dancing tonight.    คืนนี้ พวกเขาอาจจะไปเตนรํา 
คําถาม  May they go dancing tonight?    คืนนี้ พวกเขาอาจจะไปเตนรําหรือ 
ปฏิเสธ  They may not go dancing tonight. คืนนี้ พวกเขาอาจจะไมไปเตนรํา 

 
แต ถาในประโยคนัน้ไมมีกรยิาชวยอยู  มแีตกริยาแท (Finite verb/ไฟไนท เวิรบ)  เชน  

want       ตองการ  drink   ดื่ม       do        ทํา,   
speak       พูด   practice  ฝกฝน        understand     เขาใจ 
teach       สอน  watch   เฝาดู       cry        รองไห 
sleep       นอน  swim   วายน้ํา       take       นําไป   
bring       นํามา   help   ชวย        make            ทํา สราง   
eat       กิน   have   มี กนิ ไดรับ สูบ (บุหร่ี) 

ใหใชกริยาชวย do does  did  มาชวยในการตั้ง เปนประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ    โดยมีหลกัดังนี ้
ประโยคปจจุบนักาล (Present Simple Tense) ประธานเอกพจน ใหใช  Does เชน 
บอกเลา  He comes from England.   เขามาจากประเทศอังกฤษ 
คําถาม  Does he come from England?              เขามาจากประเทศอังกฤษหรือ 
ปฏิเสธ  He does not come from England. เขาไมไดมาจากประเทศองักฤษ 
บอกเลา  Niramol has a car.             นิรมลมีรถ 
คําถาม  Does Niramol have a car?  นิรมลมีรถหรือ  
ปฏิเสธ  Niramol does not have a car.  นิรมลไมมีรถ 
บอกเลา  Toop eats fried chicken.  ไอตูบกินไกทอด 
คําถาม  Does Toop eat fried chicken?  ไอตูบกินไกทอดหรือ 
ปฏิเสธ  Toop does not eat fried chicken. ไอตูบไมไดกินไกทอด 
ประธานพหูพจน ใหใช  Do เชน  
บอกเลา  We work on Saturday.    พวกเราทาํงานในวันเสาร 
คําถาม  Do we work on Saturday?   พวกเราทาํงานในวันเสารหรือ 
ปฏิเสธ  We do not work on Saturday.   พวกเราไมทาํงานในวันเสาร 
บอกเลา  You understand English.          คุณเขาใจภาษาอังกฤษ 
คําถาม  Do you understand English?  คุณเขาใจภาษาอังกฤษไหม 
ปฏิเสธ  You do not understand English.  คุณเขาไมใจภาษาองักฤษ 
บอกเลา  They have dinner at home.   พวกเขาทานขาวเย็นที่บาน 
คําถาม  Do they have dinner at home?   พวกเขาทานขาวเย็นที่บานหรือ 
ปฏิเสธ  They do not have dinner at home.  พวกเขาไมทานขาวเย็นที่บาน 
บอกเลา  Sri and Sa do homework.       ศรีและษาทําการบาน 
คําถาม  Do Sri and Sa do homework.?       ศรีและษาทําการบานไหม 
ปฏิเสธ  Sri and Sa do not do homework.    ศรีและษาไมทาํการบาน 
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บอกเลา  Students study English words.            นักเรียนทองศพัทภาษาองักฤษ    
คําถาม  Do students study English words?      นักเรียนทองศพัทภาษาองัฤษษไหม 
ปฏิเสธ  Students do not study  English words. นักเรียนไมตองศัพทภาษาอังกฤษ 
 
ประโยคอดีตกาล (Past Simple Tense) ไมวาประธานจะเปนเอกพจนหรือพหพูจน  ใหใช  Did เทานัน้   
บอกเลา  You worked late last night.      เมื่อคืนที่ผานมาคุณไดทํางานดึก 
คําถาม  Did you work late last night?      เมื่อคืนที่ผานมาคุณไดทํางานดึกหรือ 
ปฏิเสธ  You did not work late last night.   เมื่อคืนที่ผานมาคุณไมไดทํางานดึก 
บอกเลา  He/She studied hard.            เขาเรียนหนกั 
คําถาม  Did he/she study hard?   เขาเรียนหนกัหรือ 
ปฏิเสธ  He/She did not study hard.   เขาไมไดเรียนหนกั 
บอกเลา  They wanted to smoke.    พวกเขาไดตองการที่จะสูบหร่ี 
คําถาม  Did they want to smoke?      พวกเขาไดตองการที่จะสูบบุหร่ีหรือ 
ปฏิเสธ  They did not want to smoke.    พวกเขาไมไดตองการทีจ่ะสบูบุหร่ี 
บอกเลา  She played a card last night.     เมื่อคืนเขาเลนไพ 
คําถาม  Did she play a card last night?   เมื่อคืนเขาเลนไพหรือ  
ปฏิเสธ  She did not play a card last night.  เมื่อคืนเขาไมไดเลนไพ 
บอกเลา  The teacher  taught English.        ครูไดสอนภาษาอังกฤษ 
คําถาม  Did the teacher teach English?    ครูไดสอนภาษาอังกฤษหรอื 
ปฏิเสธ  The teacher did not teach  English.   ครูไมไดสอนภาษาองักฤษ 
บอกเลา  You went to the Café last week.            เมื่อสัปดาหทีแ่ลวคุณไดไปคาเฟ 
คําถาม  Did  you  go to the Café last week?         เมื่อสัปดาหทีแ่ลวคุณไดไปคาเฟหรือ 
ปฏิเสธ  You did not go to the Café last week.      เมื่อสัปดาหทีแ่ลวคุณไมไดไปคาเฟ 
บอกเลา  Suda enjoyed speaking English yesterday.     เมื่อวานนี ้สุดาสนกุกับการพูดภาษาองักฤษ  
คําถาม  Did Suda enjoy speaking English yesterday?  เมื่อวานนี้ สุดาสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษหรือเปลา 
ปฏิเสธ  Suda did not enjoy speaking English yesterday.เมื่อวานนี้ สุดาไมไดสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษ 
 
 **ถา Need เปนกริยาแท  จะแปลวา ตองการ   และ  Dare จะแปลวา กลา, ทา เผชิญ  เชน  
 He needs a rest for a moment.   เขาตองการการพักผอนสักครูหนึ่ง     

She dares to walk alone after midnight.  เขากลาเดนิคนเดียวหลงัเทีย่งคืน 
They need to study English again.  พวกเขาตองการที่จะเรยีนภาษาองักฤษอกีครั้ง 

และใหใช  do does did มาชวยทําประโยคคําถามและปฏิเสธ เหมือน finite verb ทั่วไป เชน 
บอกเลา  They need drinking-water.              พวกเขาตองการน้ําดื่ม 
คําถาม  Do they need drinking-water?   พวกเขาตองการน้ําดื่มหรือ 
ปฏิเสธ  They do not need drinking-water.   พวกเขาไมตองการน้ําดื่ม 
บอกเลา  She needs to go now.         เขาตองการไปเดี๋ยวนี ้
คําถาม  Does she need to go now?          เขาตองการไปเดี๋ยวนีห้รือ 
ปฏิเสธ  She does not need to go now.    เขาไมตองการไปเดี๋ยวนี ้
บอกเลา  The African needed food.   ชาวแอฟริกนัตองการอาหาร 
คําถาม  Did the African need food?   ชาวแอฟริกนัตองการอาหารหรือ 
ปฏิเสธ  The African did not need food.   ชาวแอฟริกนัไมตองการอาหาร 
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บอกเลา  The students dare me to jump.     นักเรียนทาฉนัใหกระโดด 
คําถาม  Do the students dare me to jump?       นักเรียนทาฉนัใหกระโดดหรอื 
ปฏิเสธ  The students do not dare me to jump.   นักเรียนไมทาฉันใหกระโดด 
บอกเลา  He dared to tell me the truth.      เขากลาบอกความจรงิแกฉัน 
คําถาม  Did he dare to tell me the truth?         เขากลาบอกความจรงิแกฉันหรือ 
ปฏิเสธ  He did not dare to tell me the truth.   เขาไมกลาบอกความจริงแกฉัน 
บอกเลา  Nong dares to face the life problem alone. หนอง กลาเผชิญปญหาชวีติเพียงลาํพงั 
คําถาม  Does Nong dare to face the life problem alone?หนองกลาเผชญิปญหาชวีิตเพียงลาํพังไหม 
ปฎิเสธ  Nong doesn’t dare to face the life problem alone.หนอง ไมกลาเผชิญปญหาชวีิตเพียงลําพงั 
*ถา Have  เปนกริยาแท  จะแปลวา ม,ี  ดื่ม,  กิน,  สูบ (บุหร่ี),  ไดรับ, ใหใช do does did   
มาชวยในการตั้งคําถามและปฏิเสธ  เชน       
บอกเลา  He has a party today.   เขามีงานเลีย้งในวนันี ้  
คําถาม  Does he have a party today?   เขามีงานเลีย้งหรือในวนันี ้
ปฏิเสธ  He does not have a party today.  เขาไมมีการงานเลี้ยงในวันนี ้
บอกเลา  You often have a cigarette.  คุณสูบหร่ีบอยๆ  
คําถาม  Do you often have a cigarette?  คุณสูบบุหร่ีบอยๆ หรือ  
ปฏิเสธ  You do not often have a cigarette.  คุณไมไดสูบบุหร่ีบอยๆ  
บอกเลา  They had breakfast.   พวกเขาทานขาวเชาแลว 
คําถาม   Did they have breakfast?   พวกเขาทานขาวเชาแลวหรือ 
ปฏิเสธ  They didn’t have breakfast.   พวกเขาไมไดทานขาวเชา 
แบบฝกหัด จงทาํเปนประโยคบอกเลาทีใ่หไว เปนประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ ตัวอยางเชน        
Your students can speak English.   
คําถาม   =   Can your students speak English?  ปฏิเสธ    =   Your students cannot speak English. 
His son may go tomorrow. 
They are your students. 
She is studying English words. 
Doctor will tell you tomorrow. 
Mr. Sombat has studied English for 3 years. 
He goes to school everyday. 
Somchai wants to visit you. 
Dog has 4 legs. 
She does her homework. 
Nobody likes him. 
You work hard. 
Drivers drive cars carefully. 
They break the window. 
Napa and Napat have breakfast at school. 
Cats eat fish. 
He stopped smoking. 
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จงทาํเปนประโยคคําถามและปฏิเสธ 
 
She is an English student…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
I am a bad boy. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
You are good man. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
She can swim. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
They can speak English. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
You will go to study Japanese. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
He will come to my party. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wanpen may get her e mail this evening. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
We may go with you. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
She dare tell the truth 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
You must listent to him. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
He has lost the way for hours. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
They have stayed in BKK for 2 years. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
She comes from Bangkok. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
He buys two shirts. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Students understand English well. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
They speak well too. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
She studied English with you last course. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mother worked hard. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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