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ค ำน ำ 

 

แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นเอกสำร

ประกอบกำรเรยีนกำรสอนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ 2 รหัส อ21102 และใช้ในกำร

พฒันำและฝึกทักษะกำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษำ

ปีที่ 1     โดยมีเนื้อหำในแบบฝึกทักษะมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนและตวัชี้วัดที่

หลักสูตรแกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำนพทุธศักรำช 2551 กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดไว้ โดยรวบรวมเนื้อหำในรปูของ

แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษเรื่องภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร แบ่งออกเป็น 5 เล่ม ดังนี้  

เล่มที่ 1 Let’s write and learn 

เล่มที่ 2 Wh-question 

เล่มที่ 3 How-question 

เล่มที่ 4 Reading skill 

เล่มที่ 5 Topic and Main Idea 

 แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหำในดำ้นไวยำกรณ์ โครงสร้ำงทำงภำษำ หลักและ

วิธีกำรใช้ภำษำ เพ่ือมุ่งพัฒนำทักษะภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิทธิภำพ

ยิ่งข้ึนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนของนักเรยีน ตลอดทั้งยังสำมำรถน ำควำมรู้

และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน สร้ำงคณุค่ำและควำมส ำคญัต่อกำรเรยีน

ภำษำอังกฤษ  และแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรยีนรู้และฝึกฝนทักษะทำงภำษำ

ด้ำนต่ำงๆ  

 

ผู้จัดท ำขอขอบคุณทุกทำ่นที่มสี่วนเกีย่วข้องกับกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะ

ภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรชุดนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผูท้ี่สนใจสำมำรถ

น ำไปพฒันำและยกระดับทักษะทำงภำษำองักฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

        ทิศำกร  ค ำประโคน 
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สารบญั 

 

  หน้ำ 

 ค ำน ำ ก 

 สำรบัญ ข 

 ค ำชี้แจง ค 

 ค ำแนะน ำส ำหรับครู ง 

 ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน จ 

 สำระกำรเรยีนรู ้ ฉ 

 จุดประสงค์กำรเรยีนรู้ ช 

 แบบทดสอบวัดผล  

 Let’s write and Learn 1 

 Part 1: Three types of basic words 2 

   Practice 1.1 6 

   Practice 1.2 7 

 Part 2: Three types of basic verbs 10 

   Verb to be 10 

   Practice 1.3 14 

   Practice 1.4 15 

   Verb to do 18 

   Verb to have 21 

   Practice 1.5 24 

   Practice 1.6 26 

 ภำคผนวก 29 

 Answer key 30 
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ค ำชีแ้จง 

 แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร เล่มที่ 1 Let’s write and 

Learn เป็นเอกสำรประกอบกำรเรยีนส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 เพื่อพฒันำ

ทักษะภำษำอังกฤษกำรสือ่สำร โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ Three types of basic words 

และ Three types of basic verbs ที่จ ำเป็นต้องศึกษำในระดับพื้นฐำน เพื่อทบทวนและ

ปูพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ เพื่อง่ำยต่อกำรพฒันำสูท่ักษะเพ่ือกำรสื่อสำร โดยจะ

กล่ำวถึง 

ค ำนำม (NOUN) ค ำน ำหนำ้นำม (ARTICLE) ค ำสรรพนำม (PRONOUN) และกริยำช่วย 

(Verb to be, verb to do และ verb to have) ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรเรยีนกำร

สอนภำษำอังกฤษ ซ่ึงแบบฝึกทักษะภำษำองักฤษ  

ดังนั้น กำรศกึษำ/กำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำเพ่ือกำรสือ่สำร  

เล่มที่ 1 Let’s write and Learn เล่มนี้ พึงปฏิบัติดังนี้  

1. ศึกษำค ำช้ีแจงและคู่มือกำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ 

2. ท ำแบบทดสอบก่อนเรยีน  

3. ศึกษำรำยละเอียดของเนื้อหำในแต่ละกิจกรรมของแบบฝึกทักษะ

ภำษำอังกฤษ  

4. หลังจำกที่นักเรียนศกึษำเนื้อหำในแบบฝึกทักษะทำงภำษำแล้วให้

นักเรียนท ำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง  

5. ตรวจค ำตอบ ตำมเฉลย (Answer Key) 

6. ท ำแบบทดสอบหลังเรยีน พร้อมตรวจค ำตอบ 
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ค ำแนะน ำส ำหรบัคร ู

 

1. ใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน ส ำหรับนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษำปีที่ 1 รำยวิชำภำษำอังกฤษ    

2. เป็นสื่อกำรสอนส ำหรับนักเรียนเพื่อใช้ศึกษำหำควำมรู้ ค้นคว้ำดว้ยตนเอง 

3. ควรช้ีแจง แนะน ำวิธีกำรใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียน และวิธกีำรศึกษำ กำรใช้

แบบฝึกทักษะ วิธีกำรปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำทุก

ขั้นตอน 

4. ครอูธิบำยบทบำทของนักเรยีนในกำรเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ

เพื่อควำมเข้ำใจ 

5. ทดสอบควำมรู้กอ่นเรยีน เพื่อวัดพื้นฐำนควำมรู้ของนักเรยีนแต่ละคน และครูท ำ

กำรบันทึกคะแนนของผู้เรยีนเป็นรำยบุคคล 

6. ครคูวรดูแลให้ค ำแนะน ำนกัเรยีนในขณะที่นกัเรยีนประกอบกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 

พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน      

7. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ

ควบคู่กับแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้  

8. ครเูปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมในขณะที่ด ำเนินกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนด้วย

แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษ 

9. ควรให้ก ำลังใจและเน้นเรื่องควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเองในกำรท ำกิจกรรมและ

แบบทดสอบ และปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่เรยีนรู้ระหว่ำงกำรศึกษำเนือ้หำในแบบ

ฝึกทักษะภำษำอังกฤษเล่มนี ้
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ค ำแนะน ำส ำหรบันกัเรยีน 

 

1. ศึกษำวิธีกำรเรยีนในค ำช้ีแจงกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะภำษำอังกฤษ เรื่องภำษำ

เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อควำมเข้ำใจและกำรปฏบัิติที่ถูกต้อง 

2. ก่อนศกึษำบทเรยีน ให้นักเรยีนท ำแบบทดสอบก่อนเรยีน จ ำนวน 15 ข้อ ใน

กระดำษค ำตอบที่ก ำหนดให้  

3. ศึกษำเนื้อหำจำกใบควำมรู ้ให้เข้ำใจก่อนลงมือท ำแบบฝึก และฝึกปฏิบัติด้วย

ควำมต้ังใจ และใฝ่เรียนรู้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้  

 อ่ำนค ำสั่งให้เข้ำใจแล้วจึงลงมือท ำแบบฝึก 

 ระหว่ำงกำรท ำแบบฝึกให้นักเรียนมีควำมซ่ือสัตย์ในตนเอง 

 เมื่อนักเรียนท ำแบบฝึกเสร็จ จึงตรวจค ำตอบจำกเฉลย (Answer Key) โดย

ครจูะเป็นผู้ติดตำมและบนัทึกผลคะแนนของนักเรยีนทุกกิจกรรม 

4. หำกนักเรียนตอบผิดให้กลับไปทบทวนควำมรู้ในแบบฝึกทักษะใหม่ จนนักเรียน

เกิดกำรช ำนำญและตอบค ำถำมในแบบฝึกได้ถูกต้องทุกข้อ 

5. เมื่อนักเรยีนศกึษำบทเรยีนจบแล้ว ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน จ ำนวน 15 ข้อ 

พร้อมตรวจค ำตอบตำมเฉลยในภำคผนวก  
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สำระกำรเรยีนรู ้

  

ภำษำเพ่ือกำรสือ่สำร กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรฟัง-พดู-อ่ำน-เขียน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น ตีควำม น ำเสนอขอ้มูล 

ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล

อย่ำงเหมำะสม 

 

สำระและมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้

 สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสือ่สำร  

 มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะกำรสือ่สำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 

แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง กิจกรรม และ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

 สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนโลก  

 มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภำษำต่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในสถำนศึกษำ 

ชุมชน และสังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรยีนและสถำนศกึษำ 

 

   

 

 

 

 



                                                                                                               8 
 

 
 

 

จดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้

 

สิ่งที่ผู้เรยีนเรยีนรู้และปฏิบัติได้ 

1. สังเกตและเปรยีบเทียบชนิดของค ำ และประโยคประเภทต่ำงๆ  

2. สำมำรถอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเภทของค ำ 

และโครงสร้ำงประโยค  

3. สำมำรถล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยค ในรปูแบบต่ำงๆ ได้อย่ำง

ถูกต้อง  

4. ภำษำที่ใช้ในกำรสือ่สำมำรถเลือกใช้ได้อยำ่งถูกต้อง และเหมำะสม

ระหว่ำงบุคคล 

5. ฝึกใช้ค ำ ค ำศัพท์ โครงสร้ำงประโยค ตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• 1. Noun

• 2. Article

• 3. Pronoun 

Part 1: Three 

basic words

• 1. Verb to be

• 2. Verb to do

• 3. Verb to have

Part 2: Three 

basic verbs

Let ’ s wr i te and l ear n 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

คือ ค ำที่ใช้เรยีกสิ่งของทีอ่ยู่รอบๆ ตัวเอรำ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ พืช และสถำนที่ 

เช่น 

คน สัตว์และพืช สิ่งของ สถำนที ่

Kate 

Teacher 

Father 

Penguin 

Rose 

Tree 

Book 

Computer 

Cellphone 

House 

Station 

school 

ค ำนำมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นำมนบัได้และนำมนับไม่ได้ ดังนี้ 

 1. นำมนับได้ (Countable noun) คือ ค ำนำมที่สำมำรถน ำมำนับได้ เช่น 

 - นำมนับได้มีจ ำนวนเพยีงหนึ่ง เรยีกวำ่ ค ำนำมเอกพจน์ (Singular) เช่น  

   a pen, one dog เป็นต้น 

- นำมนับได้ที่มีมำกกว่ำหนึ่ง เรยีกว่ำ ค ำนำมพหูพจน์ (Plural) เช่น         

two ships, twenty shops เป็นต้น 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น เมื่อค ำนำมที่มีจ ำนวนมำกกว่ำหนึ่ง (ค ำนำมพหูพจน์)  

จะต้องเติม s ที่ท้ำยค ำ เช่น shirts, cars, girls เป็นต้น 

 2. ค ำนำมนับไม่ได้ (Uncountable noun) คือค ำนำมที่ไมส่ำมำรถน ำมำนับได้ 

เพรำะเป็นสิ่งที่มีควำมละเอียด รูปร่ำงไม่คงที่ และเป็นนำมธรรม เช่น 

  - air     - water 

  - sugar    - gas 

  - happiness    - friendship 

Part 1: Three basic words 
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  - money    - rice   เป็นต้น 

คือ ค ำน ำหน้ำค ำนำม (Article) ต ำแหน่งมักวำงไว้หน้ำค ำนำม เพื่อบ่งช้ีค ำนำม

นั้นๆ ว่ำเป็นค ำนำมที่ช้ีเฉพำะหรอืไม่ช้ีเฉพำะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. ค ำน ำหนำ้ค ำนำมแบบไม่ช้ีเฉพำะ (Indefinite article) คือ ค ำน ำหน้ำ

ค ำนำมที่แสดงให้รู้ว่ำ ค ำนำมที่ตำมหลังมีจ ำนวนเป็นหนึ่ง ( =1 ) ได้แก่ a กับ an 

    เรำใช้ a น ำหน้ำค ำนำมนับได้เอกพจน์ทีข่ึ้นต้นด้วยพยญัชนะ เช่น 

  - a boy       - a table 

  - a notebook    

     เรำใช้ an น ำหน้ำค ำนำมนับได้เอกพจนท์ี่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น 

  - an orange    - an egg 

  - an umbrella 

 2. ค ำน ำหน้ำค ำนำมแบบช้ีเฉพำะ (Definite article) คือ ค ำน ำหน้ำค ำนำมที่

ใช้เจำะจงค ำนำมนั้นๆ โดยใช้น ำหน้ำทั้งนำมนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ และค ำนำมนับ

ไม่ได้ ค ำน ำหน้ำค ำนำมประเภทนี้คอืค ำว่ำ “the” เช่น 

   - The cat is mine.  (แมวตวันั้นเป็นของฉัน) 

       ใช้ the เพื่อช้ีเฉพำะว่ำเป็นแมวตวัไหน 

  the น ำหน้ำค ำนำมที่ขึ้นต้นตัวพยัญชนะ จะอ่ำนออกเสยีงว่ำ “ เดอะ ” 

  - I am eating the orange you gave me.  (ฉันก ำลังกินส้มที่เธอให้ฉัน) 

เรำสำมำรถนับนำมนับไม่ได้ โดยใช้ภำชนะหรอืใช้ระบบช่ัง ตวง มำตรวดั เข้ำมำ

ช่วยนับได้ เช่น  

- Two pac k of  sugar  

- A bot t l e of  mi l k 

- Thr ee l i t er s of  wat er        เป็นต้น 
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  ใช้ the เพื่อช้ีเฉพำะว่ำเป็นแมวตวัไหน 

  the น ำหน้ำค ำนำมที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือเสียงสระ จะอ่ำนออกเสยีงว่ำ “ด”ิ 

  

ค ำสรรพนำม หรือ Pronoun คือ ค ำที่ใช้แทนค ำนำม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกล่ำว

ค ำนำมนัน้ๆ ซ้ ำอีก ในเล่มนี้จะพดูถึงสรรพนำมประธำนและสรรพนำมกรรม ซ่ึงเป็น

พื้นฐำนส ำหรับนักเรียนในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 1. สรรพนำมประธำน (Subject pronoun) คือสรรพนำมที่ใช้เป็นประธำนของ

ประโยค ซ่ึงได้แก่ 

  - สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 1 ได้แก่  I, We 

  - สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 2 ได้แก่ You (ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์) 

  - สรรพนำมประธำนบุรุษที่ 3 ได้แก่ He, She, It และ They  

 2. สรรพนำมกรรม (Object pronoun) คือ ค ำสรรพนำมทีท่ ำหน้ำที่เป็นกรรม

ในประโยค ซ่ึงก็คือสิ่งที่ถูกประธำนของประโยคกระท ำกริยำนั้นๆ  

 

 สรรพนำมประธำน 

(Subject pronoun) 

สรรพนำมกรรม 

(Object pronoun) 

ประธำนเอกพจน์

(Singular) 

I Me 

She Her 

He Him 

It It 

ประธำนพหูพจน์ 

(Plural) 

You You 

We Us 

They Them 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1: LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

A: Write the plural form of these nouns. 

 
  
      

1. a book  

2. a friend     

3. an eye  

4. a hat  

5. a brother  

= three ……………… 

= two ………………... 

= ten …………………. 

=  four ……………….. 

= two …………………. 

6. a man 

7. a bus 

8. a hand 

9. an hour 

10 a dictionary 

= twelve ……………….. 

= five …………………… 

=  six ……………………. 

= nine ………………….. 

= eight …………………. 

 

B: Complete the sentences by write in the blank. 

1. Smith is _____ doctor. 

2. David is _____ American. 

3. _____ dog has four legs. 

4. I ate _____ orange his morning. 

5. Sopa is _____ most beautiful girl in this class. 

6. ______ book on _____ floor is mine. 

7. ______ university of Chulalongkorn is very large. 

8. ______ thin girl in front of us is Sue. 

9. ______ apple looks like ______ red ball. 

10. She buy _______ new car. 

 

Practice 1.1 

a day     =     ten days 
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C: Underline the correct pronoun in each sentences. 

1. Johnson and ( I / me ) are friend. 

2. ( We / Us ) want to go to Paris. 

3. He invited ( they / them ) to go swimming with him. 

4. Please call ( I / me ) back later. 

5. I like ( she / her ) very much. 

6. Paul sits near ( we / us ) in the class. 

7. (They / Them ) go to America. 

8. ( She / Her ) said she will come back soon. 

9. Steve wants her to help ( he / him ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Susan loves Jack. ( He / Him ) is very handsome. 
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Motorcycle Dream 

 

 

แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 
 
 
 

A: Identify the following nouns to countable or uncountable. 

Newspaper Glass University Homework 

Sadness Snake English watch 

Stamp Knowledge Blood Music 

River water Happiness Smoke 

Town Motorcycle Dream Vocabulary 

 

Countable (นำมนับได้) Uncountable (นำมนบัไม่ได้) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

............................................................................................ ........................... 

....................................................................................................................... 

............................................................................................................ ........... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

B: Read the passage and complete the passage by write in 

the blank. 

  

My mother is ____ English teacher I am _____ student.  

When I get home from school, I watch programs on TV.  

That’s _____ best part of my day. _____ program I watch are for  

Practice 1.2 
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children. I am _____ child, so I think they are funny. 

 

   

C: Use a subject pronoun as the subject of each sentence. 

1. _______ is my sister. (Jane) 

2. _______ is a boxer. (Somchai) 

3. _______ are my classmate. (Peter and Harry) 

4. _______ enjoy watching TV. (My sister and I) 

5. _______ live in the city. (John and his wife) 

6. _______ eat its bone. (The dog) 

7. _______ are great dancer. (Ann) 

8. _______ has a long trunk. (The elephant) 

9. _______ lives in Canada. (Mark) 

10. Q: Are you hungry?  A: Yes, ______ am.  
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

 

 

 

 Verb to be เป็นได้ทั้งกริยำแท้และค ำกรยิำช่วย ถ้ำเป็นค ำกริยำแท้จะมี

ควำมหมำย 3 อย่ำงคือ เป็น / อยู่ / คอื แต่ถ้ำเป็นกริยำช่วยจะไม่มีควำมหมำย เพรำะ

ควำมหมำยจะไปตกอยู่กับค ำกริยำแทท้ี่ Verb to be เข้ำไปช่วย 

 รปูของ verb to be ได้แก่ รปูปัจจุบันและรูปของอดีต 

 1. รปูปัจจุบัน คือ be, is, am และ are  

   1.1  มักใช้ร่วมกับ Model Auxiliary Verb (can, will, may …..) หรอื

ใช้ร่วมกับ to ซ่ึงใช้ได้กับทุกประธำน เช่น 

  

    

 

 1.2  ใช้กับประธำนเอกพจน์ (ประธำนมีเพยีงหนึ่ง) เช่น บุรษุสรรพนำม 

he, she และ it และค ำนำมเอกพจน์ เช่น a dog, a computer, an orange 

ตัวอย่ำงเช่น 

  

  

 

 1.3  ใช้กับประธำน I เท่ำนั้น เช่น 

 

 

- She may be sad. 

- I want to be your friend. 

 

- A dog is barking. 

- It is my book.  

- I am your teacher. 

Verb to be 
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  1.4  ใช้กับประธำนพหูพจน์ (ประธำนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป) เช่น บุรุษ

สรรพนำม you, we และ they และค ำนำมพหูพจน์ เช่น cars, ten boys, two cats  

 

ตัวอย่ำงเช่น 

   

 

 

2. รปูอดีตของ verb to be ได้แก่ been, was, were โดยที่  

     2.1  มักใช้กับ Perfect tense ซ่ึงใช้กับทุกประธำน เช่น 

  

    

 

 2.2  ใช้กับประธำน I และประธำนเอกพจน์ เช่น 

  

  

 

 2.3  ใช้กับประธำนพหูพจน์ เช่น 

 

 

 

โครงสรำ้งประโยคบอกเลำ่และประโยคปฏเิสธ 

กำรสร้ำงประโยค verb to be ในรปูของประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ และ

ประโยคค ำถำมได้ ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ 

Subject Be Complement Subject Be Complement 

I am a student. I am a student. 

He is a student He is a student. 

- We are going to school. 

- Two cat are walking on the roof. 

 

- Kim has been to France. 

- They have been to England. 

 

- Jim was cycling when I arrived home yesterday. 

- I was sick last week.  

 

- You were in the cinema last night. 

- They were young. 
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ประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ 

Subject Be Complement Subject Be Complement 

Jack Jack 

She 

Rose 
as a student 

She 

Rose 
is  a student. 

We 

They 

You 

are happy. 

We 

They 

You 

are happy. 

It is beautiful. It is beautiful. 

 

โครงสรำ้งประโยคค ำถำมและค ำตอบ 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำมที่สร้ำงด้วย verb to be จะใช้ค ำถำมแบบ Yes/No 

question เป็นประโยคค ำถำมที่ต้องกำรค ำตอบว่ำ ใช่ (Yes) หรอืไม่ (No) (เท่ำนั้น) 

เป็นกำรถำมที่ผู้ถำมอำจจะมีข้อมูลอยู่บ้ำงและถำมเพื่อให้ได้ควำมแน่ใจว่ำเป็นจริงตำมที่

เข้ำใจหรอืเปล่ำ 

ประโยคค ำถำม 

Yes/No question 

ประโยคค ำตอบ  

Answering 

Am I a student? Yes, you are. No, you are not 

 

Is 

 

Is 

she 

Rose  

in London? 

 

in Canada? 

Yes, she is. No, she is not 

he 

Jack 
Yes, he is No he is not 

it Yes, it is No, it is not 

Are 

they 

happy? 

Yes, they are No,  they are not 

we Yes, we are No,  we are not 

you Yes, I am No, I am not 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 
 
 
 

Direction: Complete the sentences. Use is, am and are write on the 

blanks and then change into negative sentences. 

  

 

1. Paul and Peter _____ friend. _______________________________________ 

2. I _____ a musician.  _______________________________________ 

3. Kate ______ hungry.  _______________________________________ 

4. Wat Phrakeaw ______ very big.  ____________________________________ 

5. She _____ a very good teacher. ____________________________________ 

6. They _____ new student from Japan.________________________________ 

7. Ming and Chen _____ tourist _______________________________________ 

8. I _____ from Mexico.  _______________________________________ 

9. Paris _____ a big city.  _______________________________________ 

10. Many student _____ playing games. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Practice 1.3 

I _____ watching TV.   I am not watching TV. am 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 
 
 

Direction: Rewrite these sentence into Yes/No question and answer the 

question by look at the sign (= Yes or  = No). 

  

 

 

 

 

1. She is writing a letter. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

2. They are playing kite. () 

Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

3. Mrs.Brown is an English teacher. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

4. You and Phillip are doctor. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

5. I am the winner. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

6. Your parent are French. () 

Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

Practice 1.4 

0. He is riding a bicycle. () 

 Q: Is he riding a bicycle?  

 A: Yes, he is.  
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7. A bird is on the tree. ()  

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

 

8. Jane is a golf player. ()  

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

9. We are going to the cinema. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 

10. The elephant are swimming. () 

 Q: _______________________________________________________ 

 A: _______________________________________________________ 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

 

 
  

Verb to do ท ำหน้ำที่เป็นกริยำช่วย (Auxiliary verb) จะไม่มีควำมหมำยใน

ตัวของมันเองเมื่ออยู่ในประโยค แต่จะมีควำมจ ำเป็นต่อโครงสร้ำงไวยำกรณ์ เนื่องจำก

กริยำช่วยไมส่ำมำรถอยูล่ ำพงัได้ จึงต้องใช้คู่กับกริยำหลักซ่ึงท ำหน้ำที่สื่อควำมหมำยที่

แท้จริง โดยต ำแหน่งจะอยู่หนำ้กริยำหลกัเสมอ 

Verb to do สำมำรถใช้เป็นกริยำแท้ในประโยค มีควำมหมำยว่ำ “ท ำ” ตัวอย่ำง

ประโยค เช่น 

- I do my homework.   ฉันท ำกำรบ้ำน 

- She does the laundry.  หล่อนท ำควำมสะอำดเสือ้ผ้ำ 

 

 

 ใช้กับสรรพนำมประธำนที่เป็นพหูพจน์ (You, We, They)  

       และเอกพจน์บุรุษที่ 1 ( I )  

   ใช้กับสรรพนำมประธำนที่เป็นเอกพจน์ เช่น She, He และ It 

  เป็นกริยำช่องที่ 2 ของ do ซ่ึงสำมำรถใช้ได้กับทุกประธำน ทั้งประธำน 

เอกพจน์และพหูพจน์ รวมไปถึงสรรพนำมประธำนทุกๆ ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

Verb to do 
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subject 
V.to 

do 

complement  Subject V.to 

do 

complement 

I 

do sandwich 

 he 

does 

 

they  she sandwich 

we  it  

You     

       

Subject V.to do complement 

I 

did sandwich. 

You 

We 

they 

He 

She 

It 

 

กำรใช ้verb to do เปน็กรยิำชว่ย สำมำรถใชไ้ดด้งันี้ 

 1. ใช้ do, does และ did วำงหน้ำประโยค สร้ำงประโยคค ำถำม ในกรณี

ที่ประโยคนั้นไม่มีกริยำช่วยอืน่ๆ เช่น 

  

ประโยคบอกเล่ำ ประโยคค ำถำม 

They liked Thai food. Did they like Thai food? 

I like this song. Do you like this song? 

She love her mom. Does she love her mom? 
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 2. ใช้ verb to do ในประโยคปฏิเสธ โดยเติม Not ข้ำงหลัง verb to do 

ได้แก่ do not (don’t), does not (doesn’t) และ did not (didn’t) ใช้ได้ในกรณีที่

ประโยคนั้นไม่มีกริยำช่วยตัวอื่น เช่น 

 

ประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ 

He knows that man. He does not (doesn’t) know that man. 

I have any money. I do not (don’t) have any money. 

They have a car last year. They did not (didn’t) have a car last 
year. 

  

 3. กำรใช้ verb to do แสดงควำมหนกัแนน่ของกริยำแท้ เช่น 

I like Japan food. 

ฉันชอบอำหำรญี่ปุ่น 

I do like Japan food. 

ฉันชอบอำหำรญี่ปุ่นจริงๆ นะ 

David believe him. 

เดวิดเช่ือเขำ  

David does believe him. 

เดวิดเช่ือเขำจริงๆ นะ 

She love them.  

หล่อนรกัพวกเขำ 

She does love them. 

หล่อนรกัพวกเขำจริงๆ นะ 
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Verb to have เป็นได้ทั้งกริยำแท้และกริยำช่วย (Auxiliary verb) แต่ถ้ำเป็น

กริยำแท้จะมีควำมหมำยว่ำ “มี” ส่วนกำรใช้ verb to have เป็นกริยำช่วย แต่ใช้ใน

โครงสร้ำงประโยค Present perfect tense และ Past perfect tense โดยมี 

verb to have ร่วมกับ past participle verb (V3) 

 

Present perfect tense (ปัจจุบันสมบูรณ์) โครงสร้ำงประโยค ดังนี้  

  

Subject + have, has + V3 

 

ตัวอย่ำงประโยค 

Subject v. to have   V3  Subject v. to have   V3 

I 

+ have + eaten 

 He 

+ has + eaten You  She 

We  It 

They     

 

 

รปูของ verb to have ได้แก่ 

Has ใช้กับสรรพนำมประธำนเอกพจน์ (ยกเว้น I) he, she และ it 

Have ใช้กับสรรพนำมประธำนพหูพจน์ You, We และThey และสรรพนำม

ประธำน I,  

Had  ใช้กับประธำนเอกพจน์และพหูพจน์ รวมไปถึงสรรพนำมประธำนทุกตัว 

 

 
 
 
 
 

Ver b to have  
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หลกักำรใช ้Present perfect tense (ปจัจุบนัสมบรูณ)์ 

 1. ใช้กับเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในอดีต ด ำเนนิมำจนถึงขณะนี้ และจะต่อเนื่องไปใน

อนำคต และจะมีสองค ำนี้ประกอบอยู่ด้วย คือ 

- for      เป็นเวลำ (กี่นำที กี่ช่ัวโมง กี่วัน กี่สัปดำห์ กี่ปี) 

- since  ต้ังแต่ (ต้ังแต่ช่ัวโมงไหน วันไหน สัปดำห์ไหน เดือนไหน ปีไหน) 

2. ใช้กับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่นำนมำนี้ และเหตุกำรณ์นั้นก็จบลงแล้วด้วย มักจะมี 

ค ำเหล่ำนี้อยูด่้วย 

- already     แล้ว 

- just       เพิ่งจะ 

- yet        ยัง 

3. ใช้กับเหตุกำรณ์ในอดีตที่ไม่ระบุเวลำ ว่ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่ บอกแค่เพยีงว่ำ ท ำ

แล้ว หรอืไม่เคยท ำ แค่นัน้เอง 

 

 

ประโยคบอกเล่ำ ประโยคปฏิเสธ 

They have studied English for  

10 months. 

They have not studied English for 

10 months. 

Mary has lived in New York 

since 1998. 

Mary has not lived in New York 

since 1998. 

I have already gone home. I have not gone home. 

He has been in America. He has not been in America. 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงประโยค 
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ตัวอย่ำงประโยคค ำถำม 

 

 

 

 

 ค ำถำมแบบ Yes / No question 

ประโยคค ำถำม ตอบรบั ปฏิเสธ 

Have They studied English for 6 

years? 

Yes, they have. No, they haven’t. 

Has Mary lived in New York since 

1998? 

Yes, she has. No, she hasn’t. 

Have you already gone home? 

หรอื Have you gone home yet? 

Yes, I have. No, I haven’t. 

Have you ever been in America? Yes, I have. No, I never. 

 

หรอือีกทำงหนึ่งที่ใช้เป็นค ำถำมถำมถึงกำรกระท ำที่ต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่องและ

ยำวนำน (ถำมถึงระยะเวลำ) จะขึ้นต้นด้วย  How long……. (นำนแค่ไหน) 

 

 

 

ประโยคค ำถำม ประโยคค ำตอบ 

How long has she studied English? I have studied English for 10 
months. 

How long has she lived in New York? She has lived in New York for 2 
years. 

  

 

 

 

  

 

ตัวอย่ำงประโยคค ำถำมที่ต้ังจำกประโยคบอกเล่ำ 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

A: Complete the conversation. 

    

  

 

 

  1.  A: Do you ________ a dog? 

    B: No, I ________. 

  2.  A: ________ she stayed here for 2 weeks? 

   B: No, she ________. 

  3.  A: ______ you like basketball? 

   B: ______, I do. 

  4.  A: ________ Paul Newman like Japanese food? 

   B: Yes, he _________. 

  5. A: ________ they have homework? 

   B: Yes, they _________. They _______ 4 exercises. 

 

B: Fill in the blank by write do, does, have and has. 

  1. _________ you want to see the movie with me tonight? 

  2. I _________ no want to sleep alone in the camp. 

  3. He ________ worked here since July. 

  4. I went to see a teacher after I ______ gone to the library. 

  5. Sara _______ worked here for 4 years. 

  6. He ______ our homework last night. 

  7. _______ she want a pen? 

  8. _______ he go to school yesterday? 

  9. _______ John drunk milk yet? 

  10. ________ you ever been to England? 

 

Practice 1.5 

Have do  don’t  Has  Yes 

Does  have    hasn’t Does  do   Do 
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แบบฝกึทกัษะภำษำองักฤษ เรื่องภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 

BOOK 1 : LET’S WRITE AND LEARN 

 

 

 

A: Read the passage about Bobby and answer the question. 

   

My Dog Bobby 

This is Bobby. She is the best dog! I got her a few months 

ago when she was just a little puppy. She  (1            grown a lot 

since then!   

Over the past few months we   (2            become good 

friends. We  (3         spent lots of time together having fun. We  (4       

gone to the park almost every day. We  (5         friends that we 

meet at the park so Bobby  (6         other dogs to play with. They 

run and bark together. Bobby  (7          learned how to catch a ball. 

She (8        short legs but she can jump! It is a game that she likes 

to play so we  (9         played it a lot! She wags her tail when she 

catches the ball. She  (10           been good company.   

 

Comprehension Check:  

B: Did you understand the story? Are these sentences true () or  

false ()?   

……….. 1. Bobby has grown a lot in a few months.    

……….. 2. Bobby runs and barks with other dogs in the park.  

……….. 3. Bobby has short legs.  

……….. 4. Bobby can't jump.  

……….. 5. She wags her tail when she catches the ball.  

 

Practice 1.6 


