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  เพื่อมิให้เกิดขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบั subject-verb agreement ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งให้ประธานกบักริยามี
ความสอดคลอ้งกนัในแง่ของพจน์ (เอกพจน์หรือพหูพจน์) กล่าวคือหากประธานเป็นเอกพจน์ ตอ้งใชก้ริยา
เอกพจน์ และประธานพหูพจน์ ตอ้งใชก้ริยาพหูพจน์  

 David runs three campaigns at the same time. 
 One of the boys runs the anti-smoking campaign. (prepositional phrase ‘of the boys’ เป็นส่วน

ขยายประธาน one) 
 David and George run three campaigns together.  

Compound Subject 
กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และเช่ือมดว้ยค าวา่ ‘and’ จะถือวา่เป็น

ประธานพหูพจน์ 
David and George run the campaign.  

กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และน าหนา้ดว้ย ‘each’  หรือ ‘every’ จะ
ใชก้ริยาเอกพจน์  

Each boy and girl is a good organizer.  
กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และเช่ือมดว้ย ‘or’ หรือ ‘nor’ กริยา

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประธานท่ีอยูใ่กลม้ากท่ีสุด 
Neither Henry nor his assistants run the anti-smoking campaign. (assistants เป็นประธานท่ีอยู่

ใกลก้บักริยามากท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งใชก้ริยาพหูพจน์) 

Collective noun  
 กรณีท่ีประธานเป็นค านามท่ีใชเ้รียกแทนกลุ่มแต่ท าหนา้ท่ีเสมือนส่ิงท่ีเป็นเอกเทศหรือองคภาวะ
เด่ียว จะใชก้ริยาเอกพจน์ ตวัอยา่งของ collective noun คือ audience, committee, jury, family, group  
 The anti-smoking committee runs a fundraiser each year. 

Indefinite pronoun 
 การใชก้ริยาใหส้อดคลอ้งกบัค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะมีกฎทัว่ไปพอสรุปไดเ้ป็น 3 ประการดงัน้ี 

บทท่ี 9   ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยในการเขียนของผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของ 

            ภาษาองักฤษ 

ข้อผดิพลาดเกีย่วกบั subject-verb agreement 
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1. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าจะใช้กริยาเอกพจน์เสมอ เช่น each, everyone, everybody, 
everything, either, neither, anyone, anybody, anything, one, no one, nobody, nothing, someone, somebody 
และ something ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 เอกพจน ์
 Someone has to run this campaign. 
 One of the officers is going to be the program liaison representation. 

2. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าซ่ึงมีความหมายเป็นพหูจน์ จะใชก้ริยาพหูพจน์เสมอ เช่น many, 
most, both, few และ several  

 Many are such hardworking people, but few are as enthusiastic as they are. 
 Several are extraordinarily talented. 
3. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าสามารถเป็นไดท้ั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ข้ึนอยูก่บับริบท ตวัอยา่ง

ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะเหล่าน้ีคือ all, any, none และ some 
All of the officers are qualified to run the campaign.  
(ในกรณีน้ี all อา้งถึง officers ซ่ึงเป็นพหูพจน์) 
All the allocated money has been spent on the campaign. 
(ในกรณีน้ี all อา้งถึง money ซ่ึงเป็นเอกพจน์ จึงใชก้ริยาเอกพจน์) 
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ในการเขียนภาษาองักฤษ ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบั verb tenses 
กล่าวคือ เม่ือใชค้  ากริยา จะตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดา้นเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเขียนถึง และ
จะตอ้งใช ้tense อยา่งสม ่าเสมอ 

Tenses หลกัๆ ในภาษาองักฤษมีดงัน้ี 

 Present Past  Future 
Simple I run I ran I will run 

Progressive/Continuous     I am running I was running I will be running 

Perfect I have run I had run I will have run 

 

Simple tenses แสดงเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนั อดีต และอนาคต 
Present: John runs a good campaign. 
Past: John ran a good campaign. 
Future: John will run a good campaign. 
 
Progressive/Continuous tenses แสดงการกระท าท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
Present: John is running a good campaign. 
Past: John was running a good campaign when he was spotted by the competition. 
Future: John will be running a good campaign if past performance is anything to go by. 
 

Perfect tenses แสดงการกระท าท่ีเสร็จส้ินแลว้ก่อนท่ีการกระท าอีกอยา่งหน่ึงจะเกิดข้ึน 
Present: John has run a good campaign when given the staff he requests. 
Past: John had run a good campaign until his secretary resigned. 
Future: John will have run a good campaign and sales will be up by the end of the year. 

 
 
 
 

ข้อผดิพลาดเกีย่วกบั verb tenses 
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นอกเหนือจากการเลือกใช ้tenses ใหถู้กตอ้งตามหลกัการใชก้ริยาในแต่ละ tense ขา้งตน้แลว้ ผูเ้ขียน
ยงัตอ้งใช ้tense อยา่งสม ่าเสมอ อยา่เปล่ียนจาก tense หน่ึงไปยงัอีก tense หน่ึงโดยไม่มีขอ้ความระบุให้ทราบ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเวลา เม่ือเลือกใช้กริยาใน tense ใดในการรายงานเหตุการณ์ การกระท า หรือเล่า
เร่ืองแลว้ ก็ตอ้งมีความสม ่าเสมอดว้ย 

Wrong    When the campaign was over, they feel satisfied. 
Correct   When the campaign is over, they feel satisfied. 
Correct   When the campaign was over, they felt satisfied. 


