E-learning at Thonburi University
English for Everyday Life (007015) อาจารย์ เอกรัตน์ นภกานต์

อ่านทาความเข้ าใจและปฏิบัติตามคาสั่งท้ ายบทที่ 9
E-learning 1: การใช้ คากริยา Verb
Verb มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ
1. Verb to be
2. Verb to do
3. Verb to have

Verb to be
ได้แก่ be is, am, are, were, was กริ ยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคานามหรื อสรรพนาม ซึ่งเป็ นประธานของประโยค
เช่น I หรื อ You หรื อ The boy แล้วถ้าเป็ นกริ ยาช่วยก็ไม่มีคาแปล แต่ถา้ เป็ นกริ ยาแท้ก็แปลว่า เป็ น อยู่ คือ เช่น
I am a handsome man. ฉันเป็ นผูช้ ายรู ปหล่อคนหนึ่ง
Danai is my father. ดนัยเป็ นบิดาของฉัน

และในหลักเกณฑ์ของการใช้คากริ ยาต่างๆ ของ Verb to be จะมีดงั นี้
is, am, are และ be เป็ นรู ปกริ ยาของปัจจุบนั คือใช้ในประโยคคาพูดซึ่งหมายถึงอาการหรื อกริ ยาที่แสดงอยูใ่ น
ขณะนั้นหรื อปัจจุบนั
ถ้าเป็ นอดีตกาล จะเปลี่ยน is, am, are จะเปลี่ยนเป็ น was หรื อ were หรื อถ้าเป็ นอดีตกาลสมบูรณ์ จะต้องใช้
been การใช้กริ ยากับประธานของประโยค ก็จะต้องบังคับใช้ให้ถูกต้องกับประธานซึ่งเป็ นคานาม หรื อ คาสรรพนาม
อย่างแท้จริ ง คือ
I

ต้องใช้ am (กริ ยาใช้เฉพาะ I คาเดียว)

You

ต้องใช้

are

He

ต้องใช้

is

She

ต้องใช้

is

It

ต้องใช้

is

They ต้องใช้

are

We

ต้องใช้

are

ประธานหรื อคานามที่เป็ นเอกพจน์ ใช้ is
ประธานที่เป็ นคานามที่เป็ นพหูพจน์ ใช้ are
อดีตกาลเอกพจน์ ใช้ was
อดีตกาลพหูพจน์ ใช้ were

ข้ อสั งเกต คากริ ยา am นั้น จะมีเฉพาะกับคาสรรพนาม คือ I เท่านั้น ไม่มีการนาไปใช้กบั ประธานหรื อคานามหรื อสรรพนามอื่นๆ เลย
ส่วนคากริ ยา was และ were นั้นเมื่อใช้กบั คาสรรพนามจะเป็ นดังนี้
I

ใช้

was

He

ใช้

was

She

ใช้

was

We

ใช้

were

They ใช้

were
Are you a pretty girl?
Yes, I am.
Are you a tiger?
No, I’m not. I am a crocodile.

Are you an elephant?
Yes, I am.

Are you a cat?
No, I’m not. I’m a horse.

Verb to be มีหลักการใช้ ดังนี้
ถ้าเป็ นกริยาสาคัญในประโยค มีความหมายว่า เป็ น อยู่ คือ
• ใช้วางข้างหน้า กลุม
่ คา adjective (คาคุณศัพท์)
• ใช้เป็ นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous (ประโยคทีม
่ ี กริยา ing)
• ใช้เป็ นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive Voice (ประโยคทีป
่ ระธานเป็ นผูถ
้ ูกกระทา)
หลักการใช้กบั ประธานในประโยค
1. ถ้าประธานทีเ่ ป็ นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ซึง่ ได้แก่ He She It หรือ ชือ
่ คนคนเดียว สัตว์ตวั เดียว และสิง่ ของ
อันเดียวทีถ
่ ูกกล่าวถึง Verb to be ทีใ่ ช้คือ is เช่น
*He is a teacher.
*Sam is a singer. (Sam = ผูช
้ ายคนเดียวทีช
่ ือ
่ Sam เป็ นเอกพจน์ )
*She is in the room.
*My father is sleeping. (My father = พ่อของฉัน คือผูช
้ ายคนเดียวเป็ นเอกพจน์ )
* It is a dog. *The pencil is on the table
2. ถ้าประธานเป็ นเอกพจน์บรุ ุษที่ 1 (ผูพ
้ ูดคนเดียว) ซึง่ ได้แก่ I Verb to be ทีใ่ ช้ คือ am
* I am a student. I am under the table.
3. ประธานเป็ นพหูพจน์ทุกบุรุษ ซึง่ ได้แก่ We You They หรือ ชือ
่ คนหลาย สัตว์หลายตัว และสิง่ ของ
หลายอันทีถ
่ ูกกล่าวถึง Verb to be ทีใ่ ช้ คือ are เช่น
* We are nurses. *My father and I are in the room.
* They are policemen. *Suda and her friends are under the tree.
* You are very good. *The players are in the playground.
การสร้างประโยคทีม
่ ี Verb to be ให้เป็นประโยคปฏิเสธ . มีวธ
ิ ก
ี ารด ังนี้
่
เติม not ลงไปในตำแหน่งทีเ่ รียงต่อจำก Verb to be หลัง is, am, are เชน
* He is not in the room. *I am not a child.
* They are not teachers. *Suda is not reading.
หมายเหตุ รูปย่อของ ปฏิเสธ Verb to be คือ is not ย่อเป็ น isn't
am not จะไม่ใชรู้ ปย่อ are not ย่อเป็ น aren't

การทาประโยคทีม
่ ี Verb to be ให้เป็นประโยคคาถาม Yes No Question มีหล ักการด ังนี้
เอำ Verb to be มำวำงหน ้ำประโยค และเอำประธำนของประโยคมำวำง เรียงต่อจำก Verb to be
่ He is in the room. เปลีย
หลังจบประโยค ต ้องใสเ่ ครือ
่ งหมำยคำถำม เชน
่ นเป็ น Is he in the
room ?
They are soldiers เปลีย
่ นเป็ น Are they soldiers?
I am a boy. เปลีย
่ นเป็ น Am I a boy ?
Verb to be
เป็ นคำกริยำในภำษำอังกฤษ มีควำมหมำยว่ ำ เป็ น อยู่ คือ
Verb to be
ผันได้ หลำยรู ปตำมตัวประธำนของประโยค
(ตัวประธำนคือคำนำมที่เป็ นเจ้ ำของกริยำอำกำรในประโยค มี 3 รู ป คือ is am are
เช่ น He She It ใช ้้ is You We They ใช ้้ are I ใช้ am
Example
1. I am tall.
2. I am thirteen years old.
3.You are Jan.
4. We are not happy.
5. It isn't a rabbit.
6. They are students.
7. He is a handsome man.
8. She is very beautiful.
9. Nid and Noi aren't here.
10. Jan is not lazy.

1. ฉันสู ง
2. ฉันมีอำยุ 13 ปี
3. เธอคือแจน
4. พวกเรำไม่ มีควำมสุ ข
5. มันไม่ ใช่ กระต่ ำย
6. เขำทั้งหลำยคือนักเรียน
7. เขำเป็ นคนรู ปหล่อ
8. เธอเป็ นคนสวย
9. นิดและน้ อยไม่ ได้ อยู่ที่นี่
10. แจนไม่ ใช่ คนขีเ้ กียจ

The verb be can be an auxiliary verb คำกริยำชว่ ย or a main verb คำกริยำแท ้ in English.
ดูการใช้ Be เป็ นคากริ ยาแท้ Be as a main verb คำกริยำแท ้ in the Simple Present (am, are, is)
affirmative

negative

I:
I am from England.

I am not from England.

he, she, it:
He is from England.

He is not from England.

we, you, they:
We are from England.

We are not from England.

be as a main verb in the Simple Past (was, were)
affirmative

negative

I, he, she, it:
I was here.

I was not here.

we, you, they:
We were here.

We were not here.

be as an auxiliary verbคากริยาช่ วย in the Present Progressive (am, are, is)
affirmative

negative

I:
I am reading a book.

I am not reading a book.

he, she, it:
He is reading a book.

He is not reading a book.

we, you, they:
We are reading a book.

We are not reading a book.

Exercise 1: Fill in the blanks with is ,am ,are
1.I _________from Seattle.

2.He________from Seattle.

3.She-_________from Seattle.

4.It ________from Toronto.

5.We________from Japan.

6.You-_________from Japan.

7.They _________from Japan.

8.I ________a teacher.

9.They _________very hungry.

10.She _________not happy.

11.English _________difficult.

12.Where _________I from?

13.Where _________he/she/it from

14.Where _________we/you/ they from?

15.Where _________he from?

16._________you from Japan?

Exercise 2: Choose the correct form of the verb to be - am/is/are.
1. It ………………………cold today.
2. I ……………………..at home now.
3. They ………………………Korat.
4. There ……………………..a pen on the desk.
5. My name …………………….Nikita.
6. We ……………………from Uttraradit.
7. That …………………right.
8. I …………………OK, thanks.
9. Clara and Steve …………………..married.

10. She ……………………..an English teacher.
11. My mother ..................... in the kitchen.
12. The pupils .........................not at school today.
13. Maria's grandmother ................. from Brazil.
14. I .............. a football fan.
15. It .................. Sunday today.
16. They ..................... in the car.
17. His pencil case ................... at home.
18. ..................... you from Sheffield?
19. I ................... not your friend.
20. Hey John! We ................... here.
Exercise 3: Write the words in the correct order to make positive sentences with the
verb to be.
1 am years I old. twenty-five
……………………………………………………………………………………………….
2 Venezuela. from are We
……………………………………………………………………………………………….
3 Anton name and student. I'm is a My
……………………………………………………………………………………………….
4 my book. This is
………………………………………………………………………………………………
5 nice a It's day today.
………………………………………………………………………………………………
6 name Paul. brother's is Her
………………………………………………………………………………………….
7 John engineer. an is
………………………………………………………………………………………….
8 My is name husband's Johansson.
………………………………………………………………………………………….
9 in my There students class. are twelve
…………………………………………………………………………………………
10 letter. is new My of the top at address the
………………………………………………………………………………………..

Exercise 4: Fill in the blanks with is ,am ,are
Peter Baker …………. from Manchester, but Paul and John ……………….from London.
Manchester and London ………… cities in England. Hamburg …………. a city in Germany.
Sandra ………….at school today. Jack and Peter …………her friends. They …………. in
the same class. Mr and Mrs Baker ……………… on a trip to the USA to visit their cousin
Anne. She ………….a nice girl. Peter says:"My grandfather ……………in hospital. I
……….at home with my grandmother." What time ……….. it? It ……….. 8 o'clock.
………….. you tired? No, I ……………. not.

Exercise 5: Fill in the blanks with am,is,are
1. What …………………….your name?
2. Where …………………….you from?
3. I ……………………..from China.
4. My name ……………………….. Pat.
5. Hello, I …………………..Johann.
6. Where ……………………..she from?
7.Pýnar and Ali ………………….. students.
8.My father’s name ………………………Huseyin.
9. ……………………… they engineers?
10.Mary ………………………..a housewife.
11.Jack …………………………..American.
12.Today……………………………….Thursday.
13.They…………………………. new doctors.
14.It ……………………………. midnight.
15.Mary…………………………..at the hairdresser’s.
16.Ankara and Istanbul …………………………..cities.
17.Switzerland …………………………..small.
18………………………….. Bill Clinton American?

19.We …………………………….happy.
20.I ……………………………..not a teacher
Exercise 6: Complete the following chart for the simple past of the verb "to be"
Present

Past

Positive: I am, I'm

Positive: I _________________

Negative: I am not, I'm not

Negative: I ________________

Positive: You are, you're

Positive: You ______________

Negative: you are not, aren't

Negative: you ______________

Positive: He, She, It is, He's, She's,

Positive: He, She, It ______________

It'sNegative: He, She, It is not, isn't

Negative: He, She, It _____________

Positive: We are

Positive: We _______________

Negative: We are not, we aren't

Negative: We ______________

Positive: You are, you're

Positive: You _______________

Negative: you are not, you aren't

Negative: you _______________

Positive: They are

Positive: They _______________

Negative: They are not, you aren't

Negative: They ______________

From: http://esl.about.com/library/beginner/blwas.htm

Exercise 7: Complete the sentence wit was or were

1. I ____________in Canberra last spring.
2. We ____________at school last Saturday.
3. Tina ____________at home yesterday.
4. He ____________happy at the party last night.
5. Robert and Stan ____________Garry's friends.
6. You ____________very busy on Friday.
7. They ____________in front of the supermarket.
8. I ____________ in the museum.
9. She ____________in South Africa last month.
10. Jessica and Kimberly ____________ late for school.
11.I ____________hot at the beach yesterday.
12.He ____________very unhappy with his new car.
13.We ____________tired last night.

14.You _______________late for work.
15.She ______________a good student.
16.They _______________absent from class.
17.It _______________warm yesterday.
18.I _____________really hungry at lunchtime.
19.John and his brother ____________sick for a week.
20.We _______________happy to go to his party.
Exercise 8: Complete the sentence with short answers
1) Is he nice?

- Yes, _________________________

2) Are you French?

- No, __________________________

3) Is she new at our school?

- Yes, _________________________

4) Are the boys in the garden ?

- No, -_________________________

5) Is John from France?

- No, _________________________

6) Are Ron and Max your friends?

- Yes, _________________________

7) Has your sister got a cat?

- No, __________________________

8) Are you from Germany

- Yes, _________________________

9) Have your grandparents got a cat?

- Yes, _________________________

10) Is the cat in her basket?

- No, _________________________

11) Does Linda read books?

- Yes, _________________________

12) Has she got a brother?

- No, _________________________

13) Is this your pencil?

- Yes, _________________________

14) Does she play chess?

- No, _________________________

15) Can we change at Victoria Station?

- Yes, _________________________

16) Do you like swimming?

- Yes, _________________________

17) Did he paint your room himself?

- Yes, _________________________

18) Are you going by bus

- No, _________________________

19) Do the girls take photos?

- No, _________________________

20) Did they ride their bikes?

- No, _________________________

e-learning 2: Verb to have

From: http://www.englishexercises.org
Verb to have แปลว่า มี มีในที่น้ ีหมายถึง มีในปั จจุบน
ั ที่ผพู ้ ดู ต้องการจะบอกให้ ทราบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดอยูใ่ นขณะนี้
Example:
I have five oranges. ฉั นมีสม้ 5 ผล
I have six cars. ฉั นมีรถยนต์ 6 คัน
She has many umbrellas. เขำผู ้หญิงมีรม
่ หลำยคัน
Mr.Somsuk has a hotel. คุณสมสุขมีโรงแรม
Miss.Manus has twelve dogs. คุณมนัสมีสน
ุ ัข 12 ตัว
Aranya and Rampai have geese. อรัญญำและรัมไพมีหำ่ นหลำยตัว

I

ใชกั้ บ have

You

ใชกั้ บ have

We

ใชกั้ บ

have

They ใชกั้ บ have
He

ใชกั้ บ

has

She

ใชกั้ บ

has

It

ใชกั้ บ has

I have three pens. ฉั นมีปำกกำ 3 ด ้ำม
You have an umbrella. คุณมีรม
่ 1 คัน
She has one son. เขำผู ้หญิงมีลก
ู ชำยหนึง่ คน
They have a big land. เขำทัง้ หลำยมีทด
ี่ น
ิ ผืนใหญ่
It has many legs. มันมีหลำยขำ
We have beautiful house. พวกเรำมีบ ้ำนสวยงำม
He has many hats. เขำผู ้ชำยมีหมวกหลำยใบ

คากริยา Have นีก้ เ็ ช่ นเดียวกันเป็ นได้ ท้งั กริยาช่ วยและกริยาแท้ ถ้ าเป็ นกริยาแท้ แปลว่ า มี หรือ ได้ แล้ วแต่กรณี มี
หลักเกณฑ์ ในการใช้ กบั คานามหรือสรรพนามสาหรับคากริยานี้ ดังนี้ คือ

1. การใช้ have , has

1.1. เป็ นกริ ยาแท้ในประโยคแปลว่า มี หรื อ รับประทาน
1.2. เป็ นกริ ยาช่วยในโครงสร้างของรู ปประโยค Perfect Tense.
ในกรณีที่ have เป็ นกริยาแท้ จะมีวธิ ีการใช้ ต่างกันตามประธานของในประโยคดังต่อไปนี้
1. ประธานเป็ นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 ซึ่งได้ แก่ He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ ตวั เดียว และสิ่งของอันเดียวทีถ่ ูกกล่ าวถึง
ใช้ has เช่ น
He has many cars.

Dang has a lovely dog.

My sister has a doll.

This cat has four legs.

2. ประธานที่ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่ 3 ทั้งหมด เช่น I, You, We และประธานพหูพจน์ เช่น They ใช้ have เช่น
They have many cows.

Teachers have five cars.

I have dinner with my boyfriend.

We have a big house.

2. การสร้างประโยคที่มี have, has ให้เป็ นประโยคปฏิเสธ
เนื่องจาก have ทาหน้าที่เป็ นกริ ยาแท้จึงต้องใช้ verb to do: do /does เข้ามาช่วย โดยใช้ต่างกันตามประธานของ
ประโยคดังนี้ คือ
1. ถ้ าประธานเป็ นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 ซึ่งได้ แก่ He / She / It คนคนเดียว สัตว์ ตวั เดียว และสิ่งของอันเดียวทีถ่ ูกกล่ าวถึง
ใช้ does ตามด้ วย not เป็ น does not ตามด้ วย infinitive (have) does not ใช้ รูปย่ อเป็ น doesn’ t
He does not have a wife.

He doesn’t have a wife.

She does not have any time.

She doesn’t have anytime.

It does not have a tail.

It doesn’t have a tail.

James does not have English dictionary. James doesn’t have English dictionary.
2. ถ้ าประธานเป็ นตัวอืน
่ ทีไ่ ม่ ใช่ เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ใช้ do ตามด้ วย not เป็ น do not แล้ วตามด้ วย infinitive (have)
do not ใช้ รูปย่ อเป็ น don’ t
They do not have any children.

They don’t have any children

We do not have any coffee at home.

We don’t have any coffee at home.

You do not have a class.

You don’t have a class.

James and Susan do not have any cars.

James and Susan don’t have any cars.

3. ในการตั้งประโยคคาถามด้ วย have / has ให้ ต้งั เป็ นประโยคคาถามโดยใช้ verb to do (do / does) และต้ อง

ตอบคาถามด้ วยคาตอบ Yes หรือ No
เอา do / does เข้ามาช่วย โดยวางไว้หน้าประโยค และต้องอยูห่ น้าประธานของประโยค.
do …ใช้กบั ประธานของประโยคที่เป็ นเอกพจน์
does……ใช้กบั ประธานของประโยคที่เป็ นพหู พจน์

ในประโยคคาถามให้ ใช้ Have เพียงตัวเดียวเท่ านั้น หลังจบประโยคต้ องใส่ เครื่องหมายคาถาม เช่ น
We have some money

= Do we have some money ?

It has a tail.

= Does it have a tail. ?

James and Susan have pens. = Do James and Susan have pens ?
He has a big buffalo.

= Does he have a big buffalo.?

Have เป็ นกริยาสาคัญในประโยค แปลว่ า รับประทาน
I have breakfast at 7 o’clock every morning.

เมื่อใช้ในรู ปปฏิเสธ ใช้ verb to do คือ do, does เข้ามาช่วย
พร้อมกับเติม not (มีรูปย่อคือ don't, doesn't และ didn't)
I don't have seafood.

เมือ่ ใช้ ในประโยคคาถามแบบอเมริกนั ใช้ verb to do ช่ วยโดยวางไว้ หน้ าประโยค
Do you have a pencil?
ใช้ do does เข้ ามาช่ วย โดยให้ สอดคล้องกับประธาน คือ
1. ถ้ าประธานเป็ นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 ซึ่งได้ แก่ He She It คนคนเดียว สัตว์ ตวั เดียว และสิ่งของอันเดียวทีถ่ ูก

กล่ าวถึง ใช้ does ตามด้ วย not เป็ น does not ใช้ รูปย่อเป็ น doesn’ t
He does not have (doesn’t have) brother.
She does not have (doesn’t havee) money.
It does not have (doesn’t have)a tail.
James does not have ( doesn’t have) any pens.
2. ถ้ าประธานเป็ นตัวอืน
่ ทีไ่ ม่ ใช่ เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ใช้ do ตามด้วย not เป็ น do not .( ใช้ รูปย่อเป็ น don’ t )
They do not have (don’t have) any brother.

We do not have (don’t have) any money.
You do not have (doesn’t have) a tail.
James and Susan do not have (doesn’t have) any pens.
หมายเหตุ ในประโยคปฏิเสธก็เหมือนกับประโยคคาถามคือไม่ ว่าประธานจะเป็ นพจน์ หรือบุรุษใด ใช้ have ทั้งหมด
Exercise 1: Choose the correct answer:
1. My dog have /has a long tail.
2. The coffee have/has milk in it.
3. They have/has the correct answer.
4. The flag of Israel have/has a star on it.
5. I never have/has a clean room.
6. Malinee’s house have /has a lot of furniture.
7. The water in this bottle have/has a bad taste .
8. Damrong have/has a white dog.
9. Her sister have/has many dolls in her room.
10. His cat have/has a short ear.
11. They have/has a big buffaloes in their farm.
12. The foxes have/has long ears.
13. I have/has breakfast with my family.
14. We have/has a big farm in Nakornprathom.
15. The man have/has a gun in his hand.
Exercise 2: Fill in have or has
My name is Norman. I ____________ one brothers and one sister. My parents ___________
a new car. The car __________ four doors. It __________ a new radio with a CD player.My
brother ________ his driving license. He __________ a girlfriend so he takes her in our new
car. I only ___________a bike. I hope I will ___________ a car when I grow up.
Exercise 3: Write correct sentences in the box. Add have or has in Positive(บอกเล่ า), Do /
Does in Question(คาถาม), and doesn’t or don’t in Negative (ปฎิเสธ)

1.Mrs. Cohen / a dog
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. We / a test
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. They / a big house
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. She / green eyes
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Ron / a fat cat
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. The boy / many toys
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Sami / a new camera.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. The house / many rooms
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. My dog / new puppies
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Jenny and I / good news
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Exercise 4: Fill in the blanks with: have or has
1.
2.
3.
4.

We ………………….. beautiful flowers in our garden.
Jane ………………….. five new English books.
I………………….. an expensive sport car.
They ………………….. a big villa not far from the beach .

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

My sister………………….. a lot of dolls in her room.
My father ………………….. a computer in his office.
Sandra and I ………………….. five pets .
My mother………………….. a pretty orange bag.
Moris………………….. some friends in Haifa.
You………………….. ten notebooks.
I………………….. a desk and two chairs in my bedroom.
Robert …………………. a tall brother.
These boys ………………….. blue eyes.
Boonna………………….. two pen pals in Australia.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

The pupils ………………….. a new computer room .
The dog ………………….. a very big doghouse.
Bill Gates ………………….. a lot of money .
He ………………….. short blond hair .
They ………………….. four tickets to the show .
This girl………………….. birthday in April .

21.

21. The boy………………….. a ball.

22.

My sister ………………….. a boyfriend.

23.

I ………………….. two sisters. They ………………….. blond hair.

24.

My brother ………………….. a red car. It …………………. four doors.

25.

This house ………………….. a very big garden.

26.

The boys…………………..

27.

My cat ………………….. a long tail.

28.

The book ………………….. a nice cover.

29.

You ………………….. a nice voice.

30.

We ………………….. good news for you

an important test tomorrow.

e-learning 3: Verb to do
คากริ ยา do นี้ มีความหมายทานองเดียวกันกับ Verb to be คือ เป็ นทั้งกริ ยาช่วย และกริ ยาแท้ ถ้าเป็ นกริ ยาแท้แปลว่า
"ทา", "ปฏิบตั ิ",และ "แสดงท่า"
Do และ มีหลักการใช้ดงั นี้คือ ถ้าเป็ นกริ ยาสาคัญหรื อกริ ยาแท้ในประโยคมีความหมายว่าทา
He does his homework..
They do their homework.

เป็ นกริ ยาช่วยในประโยคคาถามและปฏิเสธที่มีกริ ยาแท้อยูแ่ ล้วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be
( is am are ) .ในประโยคเช่นนี้ do , does จะไม่มีความหมาย เป็ นเพียงตัวช่วย เช่น
He does not have any sisters.
We do not buy a big car.
do not ใช้รูปย่อเป็ น don’t / does not

ใช้รูปย่อเป็ น

doesn’t แยกใช้ไปตามประธานของประโยคดังนี้

1. ประธานเป็ นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ( He , She , It ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตวั เดียว และสิ่ งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง )

ใช้ Does
2. ประธานเป็ นเป็ นพหูพจน์ใช้ do ( I , You , We , They ชื่อคนหลายคน สัตว์หลายตัวสิ่ งของหลายอย่างที่ถูก
กล่าวถึง ) ใช้ Do
แยกใช้ ตามตารางต่ อไปนี้
I
You
We
They
Dang and Dum
The cats
Three balls
He
She
It
Sam
A dog
A man

do

it.

does

it .

Verb to do ในประโยคปฏิเสธมีหลักการดังนี้
1. Verb to do เป็ นเพียงกริ ยาช่วย ( Helping Verb ) ไม่ใช่กริ ยาแท้
2. กริ ยาแท้ของประโยคต้องใช้รูปเดิม ( Base form ) จะไม่มีการเติมหรื อเปลี่ยนไปเป็ นช่องใดทั้งสิ้ น นะครับ
ประโยคบอกเล่า

He likes cartoon.

ประโยคปฏิเสธ

He doesn’t like cartoon.

ประโยคบอกเล่า

They play football.

ประโยคปฏิเสธ

They don’t play football

Verb to do ในประโยคคาถามมีหลักการดังนี้

1. Yes / No Questions
1.

ใช้ Verb to
ต่อมา ตัวอย่างเช่น

do

วางหน้าประโยค ตามด้วยประธานของประโยคและกริ ยาแท้ของประโยควางเรี ยง

กริ ยาแท้ใช้ Base form ( รู ปเดิมที่ไม่ตอ้ งเติมหรื อผัน )
ประโยคบอกเล่ า

He likes cartoon.

ประโยคคาถาม

ประโยคบอกเล่ า

They play football. ประโยคคาถาม

Does he like cartoon ?
Do they play football. ?

2. Wh. Questions
1. ใช้ Verb to do วางข้างหลัง Wh. และหน้าประธานของประโยค ตามด้วย กริ ยาแท้ของประโยควางเรี ยง
ต่อมา ตัวอย่างเช่น
ประโยคคาถาม

What does he want

ประโยคคาตอบ

ประโยคคาถาม

When do you have lunch ?ประโยคคาตอบ

He wants a pen.
I have lunch at 12.00.

Exercise 1: Fill in the blank with do , does
1.

He…………his homework.

2.

You………..…it very well.

3.

We………….our homework.

4.

She……………not eat rice.

5.

I…………..not have money.

6.

It …………not have a tail.

7.

They……not..want to sleep.

8.

Sam…………not like dogs.

9.

…………..you want water ?

10. ………she come to school ?

11. Nancy…………not like cat.

12. We…………..not want that.

13. Her sister………not sleep.

14. ………….she come here ?

15. ………..a boy have two leg ?

16. …...........two boys have two leg?

17. I………not like that fruit.

18. My mother…………not have baby.

19.

It ………….not rain .

20. You can………..that.

21.

They………….not go to shool.

22. …………we go now ?

23.

……………he have brother?

24. ……………Suda like cake ?

25. ……you want to go with me ?

26. ………….his brother go ?

27. Naree………….not have book.

28. A snake ………not have a tail.

29. We……….not like swimming.

30. He and I……….not like dogs.

Exercise 2: Change these sentences into Negative:
1. I like to play football……………………………………………………………
2. She works in the room. ……………………………………………………………
3. We go to Bangkok. ……………………………………………………………
4. The boys sit under the tree. ……………………………………………………………
5. Suda has breakfast. ……………………………………………………………
6. They walk to school. ……………………………………………………………
7. He wants to go home. ……………………………………………………………
8. My father sleeps in the room. …………………………………………………………
9. He eats banana. ……………………………………………………………
10. Boonmee and Pranee have lunch. ………………………………………………………
Exercise 3: Change these sentences into Questions, Yes / No Questions
1. He wants a new book………………………………………………………………………
2. We go home late……………………………………………………………………………
3. Sam walks to school………………………………………………………………………

4. I go to school every day. …………………………………………………………………
5. Suda reads cartoon book………………………………………………………………….
6. They sing a beautiful song……………………………………………………………….
7. My father grows rice……………………………………………………………………..
8. Santi and Somboon get on the bus…………………………………………………….
9. She teaches English ………………………………………………………………………
10. You study French…………………………………………………………………………

TEST is / am / are / has / have
A: Fill in the blanks with /am / is/ are / have / has.

Anna ……………from England. She lives in London.
She …………… got friends in U.S.A. and Japan.
They ………. Kate and Tom. Kate and Tom …………. pupils too.
Kate ………… nine years old and Tom …………… 12 years old.

Mr. Gold …………. a very good vet. He lives in Madrid.
Madrid ………….. the capital city of Spain.
He ………… 40 years old. His hobby …………. fishing.
Mr. Gold ……………. got two pets a cat and a parrot.

Sam works in the school. He ……………. a teacher.
Sam …………….. 27 years old.
Sam lives in Jerusalem. Jerusalem ……………… in Israel.
His hobby ……………… playing computer games.
Sam …………… got two children. They ………….. twins.

Mr. and Mrs. Adams ………………. from Israel too.

They live in Tel Aviv.
They ……………… 55 years old. They ……………. doctors.
They …………… got a small family. They …………. only one son.
They also ………… got a pet. It ……………… a dog

B: Fill in the blanks with /am / is/ are / have / has.
1. I ………………. a taxi driver.

2. She ………………… a new house.

3. Anna …………….. a little girl.

4. We …………… a small farm.

5. They ……………… my new friends.

6. Tom …………….. short hair.

7. It ……………… cold today.

8. He …………….. an old car.

9. Peter and I …………….. in the park.

10. You …………….. a red pencil box.

11. He …………….. riding a bike.

12. The children ……………. many toys.

13. You …………….. two cats.

14. I ……………… in the classroom.

15.Kate ………………. long hair.

16.The giraffe ……………. a long neck.

17.The boys ……………. hungry.

18. The tomato ……………… red.

19. The door …………………. brown.

20. I and Rita ………………. in Paris.

21. We ………………. a black ball.

22. Dana ……………….. not a tall girl.

23.The pupil ……………. near the window. 24. She ……………. my young sister.
25. They …………….. not at school today. 26. David and I …………….. soldiers.
27.. You ………………. not young.

28. The kids ……………….. playing now.

29. That man ………………. a teacher.

30.. I and Ben …………….. late.

31. She …………… got a pink bag.

32. My brother ................................19 years old.

33. We ……………. singing a song now

34.. Tamar ………….. a pupil.

35. The girl ……………. a puppy.

36. My father ………….. 55 years old.

37. Jack …………… policeman.

38. She …………. a pretty bedroom.

39. He …………… from Canada.

40.I ……….. two big eye

e-learning 4: Present Simple Tense
Adapt from: http://learners.in.th/blog/english

โครงสร้าง : ประธาน + กริ ยาช่องที่ 1
Subject + V1 + object
The children like ice-cream.

He likes coffee.

The teacher teaches English.

We play baseball.

They have breakfast at 7 o’clock.

Those students are lazy.

I work in the hospital.

Mary works in school.

He gets up early.

The boys get up early.

I wash my car every weekend.

David visits his home twice a year.

ตัวอย่ างการใช้ Verb to be และ verb to have ใน present simple tense
Verb to be
I am a student.

Verb to have
We have breakfast early.

She is a nurse.

She has dinner with her family.

They are workers.

I have a letter.

Tense นี้ กริยาต้องเติม " s " หรือ " es "

ข้ อสั งเกตในการเติม S ที่กริ ยาเมื่อประธานเป็ นเอกพจน์
1. กริ ยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, o และ x ให้เติม e เสี ยก่อนแล้วจึงเติม s เช่น
pass - passes , go - goes , watch - watches , kiss - kisses, fix - fixes, wash –washes
Dang goes to the post office.
He catches the train to Ayuttaya.

The bus no.13 passes Lumpini Park.
2.กริ ยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็ นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็ น i ก่อน แล้วเติม es เช่น
cry - cries , study – studies, carry-carries, fly-flies
She studies in the United States of America.
The baby cries at midnight.

ยกเว้ น คากริ ยาที่ลงท้ายด้วย y ซึ่งหน้า y มีสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ได้เลย เช่น
The boy plays the guitar well.
My mother buys many things in that store.
3.กริ ยาที่ลงท้ายด้วย f หรื อ fe ให้เปลี่ยน f หรื อ fe เป็ น ve ก่อนเติม s เช่น
calf - calves = ลูกวัว

beef - beeves = เนื้ อวัว

4. .คากริ ยาปกติอื่นๆ เติม s ได้ทนั ที เช่น
work - works , live - lives , want - wants, eat - eats,read - reads, write - writes
He wants to go to the beach.
The dogs eats bone.

ลองอ่านประโยคบอกเล่าต่ อไปนี้
1. I go to the market every day.
2. You go to the market every day.
3. We go to the market every day.
4. They go to the market every day.
5. He goes to the market every day.
6. She goes to the market every day.
7. It goes to the market every day.

จะสังเกตเห็นว่าในข้อ 5 - 6 - 7 คากริ ยา go เติม es ซึ่งจะต้องจาไว้วา่ เพราะประธานเป็ นเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ He She
และ It ต้องพยายามจาได้

กฎการใช้ Present Simple Tense
1. ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ หรือการกระทาทีเ่ ป็ นความจริงตลอดไป หรือเป็ นความจริงตามธรรมชาติ เช่ น
The sun rises in the east.
Fish swim in the water.
The earth moves round the sun.
Tigers are dangerous animals.
John is the youngest son.
2. ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ ทเี่ ป็ นประเพณี นิสัย สุ ภาษิต ซึ่งไม่ ได้ บ่งเฉพาะเจาะจงเวลา เช่ น
Actions speak louder than word.
Men wear thin clothes in summer.
3. ใช้กบั เหตุการณ์ที่เป็ นจริ งในขณะพูด เช่น
He stands under the tree.
Susan is my close friend.
4. ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ ในอนาคต ซึ่งได้ ตดั สินแน่ นอนแล้ วว่ าจะปฏิบัตเิ ช่ นนั้น (นิยมใช้ กบั กริยาทีแ่ สดงการเคลือ่ นทีจ่ ากทีห่ นึ่ง

ไปยังอีกทีห่ นึ่ง) เช่ น
I leave by the 6.20 train this evening.
5. ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ ในกรณีสรุปเรื่องทีเ่ ล่ ามา แม้ เหตุการณ์ น้นั จะเกิดในอดีต แต่ เราใช้ verbเป็ น Present Simple
Tense เพือ่ ให้ เรื่องทีเ่ ล่ ามีชีวติ ชีวา
6. การกระทาของกริยาทีไ่ ม่ สามารถแสดงออกให้ เห็นได้ เช่ น กริยาแสดงความนึกคิด แสดงความรับรู้ แสดงภาวะของจิต

แสดงความเป็ นเจ้ าของ ให้ นามาแต่ งเป็ น Present Simple Tense เช่ น
She loves her husband very much.
Advanced English Grammar belongs to me.

Present Simple ในประโยคปฏิเสธ (Negative Form) มีหลักการเปลีย่ นดังนี้ คือ

1. ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be หรื อ กริ ยาช่วยตัวอื่น (can, may, must, will, shall)
สามารถเติม not หลังคากริ ยาช่วยเหล่านั้นได้ทนั ที เช่น
She is a teacher.

→

She is not a teacher.

I can play baseball.

→

I cannot play baseball./ I can’t play baseball.

2.ในประโยค Present Simple Tense ที่ไม่มี Verb to be หรื อกริ ยาช่วยดังกล่าวในข้อ 1 อยูใ่ นประโยคให้.ปฏิบตั ิ
ดังนี้คือ
2.1 ใช้ do not หรื อ don’t (รู ปย่อของ do not) วางไว้หน้าคากริ ยาแท้ ที่ไม่ได้เติม s, es เช่น
We walk to school every day.

หรื อ

เป็ น

We do not walk to school every day.

We don’t walk to school every day.

The children always make a loud noise.
เป็ น

The children do not always make a loud noise.

หรื อ

The children don’t always make a loud noise.

2.2 ใช้ does not หรื อ doesn’t (รู ปย่อของ does not) วางไว้หน้าคากริ ยาแท้ที่เติม s, es โดยตัด sหรื อ es ก่อน เช่น
The baby sleeps well every night.

เป็ น

The baby does not sleep well every night.

หรื อ

The baby doesn’t sleep well every night.

ในกรณีทคี่ ากริยาแท้ บางคาต้ องมีการเปลีย่ นแปลงก่อนเติม s, es จะต้ องตัด s, es ออก แล้ วกลับมา ใช้ ตวั เดิมก่ อน เช่ น
The baby cries every night.

เป็ น

The baby does not cry every night.

หรื อ

The baby doesn’t cry every night.

(ในทีน่ ีจ้ ะต้ องตัด ies ออกก่อนแล้ วกลับมาเติม y เหมือนเดิม เมือ่ ใช้ does not เช่ นเดียวกับคากริยาตัวอืน่ ๆ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงแบบเดียวกัน)

ในประโยคคาถาม (Interrogative Form) มีหลักการเปลี่ยนดังนี้ คือ
1. ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be หรื อกริ ยาช่วยตัวอื่นๆ ให้นาเอาคากริ ยาช่วยในประโยค มาวาง
ไว้หน้าประธาน แล้วใส่เครื่ องหมายคาถาม เช่น
You are a nurse.

→

Are you a nurse?

They can speak English.

→

Can they speak English?

2. ในประโยค Present Simple Tense ที่ไม่มี Verb to be หรื อคากริ ยาช่วยดังกล่าวในข้อ 1 อยูใ่ นประโยคให้
ปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 ใช้ do วางไว้หน้าประธาน (พหูพจน์) เมื่อคากริ ยาแท้ในประโยคไม่ได้เติม s, es แล้วใส่เครื่ องหมายคาถามท้าย
ประโยค
We have lunch at twelve.

→

Do we have lunch at twelve

Susan and I play tennis every day.

→

Do Susan and I play tennis every day?

2.2 ใช้ does วางไว้หน้าประธาน (เอกพจน์) เมื่อคากริ ยาแท้ในประโยคเติม s, es โดยตัด s, es ออกเสี ยก่อน แล้วใส่
เครื่ องหมายคาถามท้ายประโยค
He often goes to the beach.

→

Does he often go to the beach?

ในกรณี ที่คากริ ยาแท้บางตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเติม s, es จะต้องตัด s และ es ออก แล้วกลับมาใช้รูปเดิมของ
คากริ ยาเสี ยก่อนที่จะใช้ does วางไว้หน้าประธานของประโยค เช่น
Jennifer tries to climb the mountain. → Does Jennifer try to climb the mountain?
Present Simpleใช้กบั เหตุการณ์ที่กระทาอยูเ่ ป็ นประจา เป็ นนิสยั ในกรณี น้ ี มกั จะมีคาแสดงเวลาร่ วมอยูด่ ว้ ย คือ
Adverbs of Frequency คือ คากริ ยาวิเศษที่บอกความถี่ในการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ ว่าเกิดบ่อยครั้งแค่ไหน เช่น
always

สม่าเสมอ

usually

โดยปกติ

often

บ่อยๆ

sometimes

บางครั้ง

seldom

ไม่ใคร่ จะ

never

ไม่เคย

frequently

บ่อย

rarely

นานๆครั้ง

ever

เคย

everyday

ทุกๆวัน

every week

ทุกๆสัปดาห์

การใช้ Adverbs of Frequency ในประโยค Placement of adverbs of frequency
1. ใช้ในตาแหน่งหน้าคากริ ยาในประโยค BEFORE the main verb unless the verb is BE.
AFTER the verb "Be".
I am always tired after classes.
I always goes to school very early.
They often have lunch at school.
The boys never work hard.
We rarely drink tea at breakfast.
My son sometimes plays tennis with his father.
They sometimes play at school until five.
He always gets up at eight o’clock.
I always study in the library when I have an exam.
They often play football in the afternoon.
He never goes abroad.
I sometimes watch TV in the evening.
We rarely play computer game.
You usually do homework.
I always visit my parents.
้
่
2. ใชวำงไว
้ท ้ำยประโยค เชน
I see you everyday.
He visits his friend every week.
The bus comes every ten minutes.
Rule: Never put an adverb between the main verb and its object.
Wrong: I give almost always the dog a bath on Saturday.
Correct: I almost always give the dog a bath on Saturday.
From: http://www.drpta.com
Adverbs of frequency in questions
Questions
Rule: In questions, put the adverb of frequency after the subject.
Examples:


Do you always sit in the same seat?



Do you ever sit in the same seat?



Is Jim never going to stop talking?



Is Jim ever going to stop talking?

Exercise 3: Rewrite the sentence using the adverb in parentheses.
1. Do you have a vacation? (ever)
2. When do you go to bed? (generally)
3. How often does he call you? (usually)
4. Did you travel during vacations when you lived in your country? (sometimes)
Short answers
Rule: In a short answer, put the frequency adverb between the subject and the verb for ALL
verbs.
Examples:


Do you ever go hiking? Yes, I sometimes do.



Is your father ever sick? Yes, he occasionally is.

Negative frequency adverbs
Rule: The frequency adverbs "seldom", "rarely", and "never" are negative words. This
means that you do not need the auxiliary "do" when you use them in negative
sentences.

With "not + ever" use the auxiliary "do"

Examples:
I don't enjoy bus trips.

I almost never enjoy bus
trips

I don't ever enjoy bus trips

I don't leave my books in
class.

I seldom leave my books in
class.

I don't ever leave my books in
class.

I do not fail exams in that
class.

I rarely fail exams in that
class.

I do not ever fail exams in that
class.

Placement:
The negative frequency adverbs (seldom, rarely, never, hardly ever, almost never, and never)
as well as "always" are always placed before the main verb unless the verb is BE. (They
are placed AFTER the verb "Be".) Their position is inflexible.
Correct

Wrong

John is always late.

John is late always.
John always is late.

He never does it well.

He does it never well.
Never he does it well.

I seldom work hard.

I work hard seldom.
I work seldom hard.

EXERCISE 1: Write the correct form of each verb into present simple tense.
1.She _________________ four languages.( speak)
2.Jane is a teacher. She ___ ______________French. (teach)
3.When the kettle _________________, will you make some tea? (boil)
4.I always __________________ the window at night because it is cold.( close)
5.Those shoes __________________ too much.( cost)
EXERCISE 2: Underline the correct verb from the bracket:
1. Tom (doesn't / don’t) like chocolate ice cream.
2. I (doesn't / don’t) understand.
3. Dr. Watson (doesn't / don’t) smoke.
4. We (doesn't / don’t) like classical music very much.
5. Sally said she (doesn't / don’t) want it anymore.
6. The food in Japan is expensive. It (cost / costs) a lot to live there.
7. His job is great because he (meet / meets) a lot of people.
8.He always (wash / washes ) his car on Sundays.
9.My watch is broken and it (need / needs) to be fixed again.
10.I (love /loves) to watch movies.
11.Rice (doesn't / don’t) grow in cold climates.

12.They like coffee, they (doesn't / don’t) like tea.
13.We are new here. We (doesn't / don’t) know him.
14.Harry has bad breath because he (doesn't / don’t) brush his teeth very often.
15.We are rich so we (doesn't / don’t) have to work.

Exercise 3: Where can you put the adverb in this sentence?
1.An impolite person interrupts others while they are speaking. (always)
……………………………………………………………………………………………...
2.Bad drivers signal when they are going to turn. (rarely)
………………………………………………………………………………………………
3.It is cold in the spring in Miami. (seldom)
………………………………………………………………………………………..…….
4.You ever travel during your vacation (hardly ever)
……………………………………………………………………………………………...
5.Your parents moving to New York. (never)
……………………………………………………………………………………………...
6.You catch the flu in winter (seldom)
………………………………………………………………………………………………
7.You enjoy traveling for business reasons.(almost never)
………………………………………………………………………………………………
8.I ask questions in that professor's class. (Never)
………………………………………………………………………………………………
9. Danny is late to work. (almost never)
………………………………………………………………………………………………
10. I study every weeknight during the semester. (always)
………………………………………………………………………………………………
11. I have time to go to parties and visit friends. (rarely)
………………………………………………………………………………………………
12.My sister calls me at night. (seldom)
………………………………………………………………………………………………
13. I am sick. (hardly ever)
………………………………………………………………………………………………
14. They are early to class. (usually)
………………………………………………………………………………………………

15.Yoshi and Rhonda swim in the lake by their house. (frequently)
………………………………………………………………………………………………
16. Jim plays tennis after school. (never)
................................................................................................................................................
17. Mary meets her friends at a cafe. (often)
...............................................................................................................................................
18. I am late for school. (never)
..............................................................................................................................................
19.They make their beds in the morning. (sometimes)
.............................................................................................................................................
20.Carla cooks dinner on Sundays. (rarely)
............................................................................................................................................
Exercise 4: Match the questions to the answers
1 Do Mike and Joe go to the camp?

a. Yes, she does.

2. Do you help with the housework?

b. No, we don’t eat anything.

3. Does she tell the truth?

c. No, they don’t.

4. Do we play chess?

d. No, it doesn’t.

5. Do Pete and you eat those sandwiches?

e. Yes, it stops everywhere.

6. Does it drink milk?

f, Yes, I do.

7. Does the bus stop here?

g. Yes, we do.

8. Do you understand this word?

h. No, she doesn’t.

9. Does she swim every day?

i. Yes, I do.

Exercise 5: Write the correct verb form and match the sentences to the pictures.
1. He _________ golf in the park.
2. We _________ a bike.
3. Alice _________a bath in the cold water.
4. Our bus _______ work.
5. Jeff ________________ in the bar.
6. We ___________ to walk tour.
7. Mike _______ volleyball at the beach.
8. Dolphin ________ fish.
9. They __________ about the summer holiday.
10. Alex __________ water sports.
Exercise 6: Unjumble the sentences:
a) at/ the morning/ he/ seven o’clock/ in/ gets up
……………………………………………………………………………………….
b) car/ often/ Bob/ the/ washes
……………………………………………………………………………………….
c) born/ 1964/ was/ in/ Jane
……………………………………………………………………………………….
d) lunch/ we/ noon/ have/ seldom/ at
……………………………………………………………………………………….
e) leave/ what/ you/ work/ time/ do/ for?
……………………………………………………………………………………….
f) never/ bed/ John/ early/ goes/ to
……………………………………………………………………………………….
g) clean/ do/ room/ often/ you/ how/ your?
……………………………………………………………………………………….
h) friends/ I/ go out/ sometimes/ Saturdays/ with/ my/ on
……………………………………………………………………………………….
i) to/ he/ swimming pool/ goes/ a week/ the/ twice
………………………………………………………….…………………………….
j) always/ for/ we/ a walk/ on/ afternoons/ go/ Sunday
………………………………………………………….…………………………….

Exercise 7:Put the verbs in brackets into the correct Present Simple form

Her name is Mandy Taylor. She (work) ………………….. at the Sip Café. Mandy
(go) ………………….. to the café every morning at six o’clock. She (open)
………………………… the café and (set) …………………….. the tables. The other waiters
(arrive) ………………………… at seven o’clock and they (tidy) ………………………. the
kitchen. The first customers (come) ……………………… in at about 7:30. Mandy (take)
………………………… a break at 10 o’clock. She (finish) ……………………… work at 2
o’clock and sometimes she (meet) …………………….. friends for lunch.

Exercise 8: Put the verbs in brackets into the correct Present Simple form:

This is Michael. He ......................... (be) 10 years old. He ............................. (have got) short,
dark hair, brown eyes and a dark complexion. Michael ............................. (live) in New York
City with his family. His father is a teacher and his mother is a lawyer. Michael
....................................... (not have) any brothers or sisters. He ................................. (love)
basketball and ................................. (want) to be a professional basketball player. He
................................. (like) school a lot. He ................................ (go) every day from 9am till
3:30pm. In his free time, Michael .................................. (love) playing computer games and
he ................................... (enjoy) watching TV.
Exercise 9: Fill in – do, does, don’t, doesn’t
a)

I …………do my homework in the morning – always in the evening

b)

She ………….. spend her free time with her friends. She prefers reading books.

c)

……….. you often do the shopping?

d)

…………..her mother work in the bank?

e)

We……….play tennis after school.

f)

My parents………….live in a flat. They have a house.

g)

……….your teacher speak German?

h)

He …………do karate.

i)

Susan……………learn Spanish at school.

j)

They…………eat apples. They don’t like them.

Exercise 10: Make questions and negatives:
a) He works at a hospital.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) They watch TV in the evenings. .............................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Jane goes to school every day. ................................................................................................
......................................................................................................................................................
d) You like playing with your computer.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
e) Their father is a firefighter.
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

e-learning 5: Present Continuous Tense
Present Continuous Tenseเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั การกระทานั้นๆ กาลังเกิดขึ้นในขณะที่พดู อยู่ แม้จะเป็ นต่อหน้า

หรื อการคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต โดยจะมีรูปแบบโครงสร้างของประโยคดังนี้
Subject + is, am, are + v.ing

โดยจะสามารถแสดงช่ วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ ได้ ดงั รูปต่ อไปนี้

ประธานเอกพจน์ ……..……..

ใช้ ……..

is

……..……..

ใช้ ……..

is

ประธานพหูพจน์ ……..……..

ใช้ ……..

are

you/we/they ……..……..

ใช้ ……..

are

……..……..……..……

ใช้ ……..

am

he/she/it

I

โดย Verb to be ที่ใช้จะผันตามประธาน และเติม ing ที่กริ ยาแท้ช่อง 1 เช่น
She is eating some food. : หล่อนกาลังทานอาหาร (ประธานเป็ น she ใช้ is และกริ ยาแท้ช่อง 1 เติม ing)
Suchart is playing football. : สุ ชาติกาลังเล่นฟุตบอล (ประธานเป็ นเอกพจน์ ใช้ is และกริ ยาแท้ช่อง 1 เติม ing)
We are cooking. : เรากาลังทากับข้าว (ประธานเป็ น we ใช้ are และกริ ยาแท้ช่อง 1 เติม ing)
I am reading a book.:ฉันกาลังอ่านหนังสื อ(ประธานเป็ น I ใช้ am และกริ ยาแท้ช่อง 1 เติม ing)
I am watching TV now. ฉันกาลังดูโทรทัศน์
She is watching TV now. หล่อนกาลังดูโทรทัศน์

ลักษณะประโยค Present continuous tense

ประโยคบอกเล่ า
ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคาถาม

subject

be

present participle

I

am

speaking

to her.

You

are

reading

this book.

She

is

not

staying

in Thailand.

We

are

not

playing

basketball.

Is

he

watching

movie?

Are

they

waiting

for you?

Example More Affirmative and negative forms
/aren’t/

I am (not) cooking now.

You are (not) driving car.

He is (not) playing football. / isn’t/

She is (not) swimming.

It is (not) sleeping)

We are (not) studying Japanese. /aren’t/

You are (not) watching video film.

They are (not) taking photos.

Question forms
Am I doing this noise?

Yes, you are / No, you arn’t.

Are you writing that composition?

Yes, I am / No, I ’m not.

Is He/She/it eating?

Yes, he/she is. Yes, it is./ No, he/she/it isn’t.

Are we/you making some tea?

Yes, we are. No, we aren’t

Are they joking?

Yes, they are./No, they aren’t.

หลักการใช้ Present Continuous Tense or Present Progressive
Tom is studying English grammar. ทอมกาลังศึกษาไวยากรณ์องั กฤษ
1. ใช้ กล่ าวถึงการกระทาหรือเหตุการณ์ ทกี่ าลังเกิดขึน้ ในขณะทีพ่ ูดโดยจะมีกริยาวิเศษณ์ บอกเวลาเช่ น
now
ขณะนี้
at the moment
ขณะนี้
at this moment
ขณะนี้
right now
ขณะนี้
at present
ขณะนี้
I am studying Mathematics in the room now. : ขณะนี้ ฉน
ั กาลังเรี ยนวิชาเลข
I am writing essay for send the teacher at this moment.:ฉันกาลังเขียนย่อความเพือ่ ส่ งอาจารย์อยู่
The policeman is catching the stolen at the moment. : ตารวจกาลังจับผูร้ ้ายอยูใ่ นขณะนี้
We are going to the zoo right now. : ขณะนี้เรากาลังไปสวนสัตว์

2) ใช้ แสดงเหตุการณ์ หรือการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ชั่วคราว โดยไม่ คงอยู่อย่ างถาวร เช่น
What are you doing? : คุณกาลังทาอะไร? (กาลังทา แต่ทาอยูไ่ ม่นาน)

่ นโต๊ะ (กาลังยืน แต่ยนื อยูไ่ ม่นาน)
The boy is standing on the table. : เด็กผูช้ ายกาลังยืนอยูบ
I am living with my friend until I find a room.ฉันพักอยูก่ บั เพื่อนจนกว่าจะหาห้องได้ (กาลังอาศัย แต่อาศัยอยู่

ไม่นาน)
She is looking for new book. : หล่อนกาลังมองหาหนังสื อเล่มใหม่ (กาลังมองหา แต่มองหาไม่นาน)
*** จะเห็นได้วา่ present continuous tense ใช้กบั เหตุการณ์หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นชัว่ คราว แต่ present simple
tense จะใช้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นปกติหรื อเกิดแบบถาวร
3) ใช้ present continuous tense กับการกระทาทีจ่ ะเกิดขึน
้ ในอนาคตอันใกล้ แต่ ต้องระบุเวลาทีจ่ ะเกิดด้ วย เช่น
I am meeting my friend tonight. :
She is going to chiangmai with me next week. :
Arkom and Ubon are arriving tomorrow.
4) ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ หรือการกระทาที่เกิดขึน้ บ่ อยๆ หรือเกิดโดยไม่ ได้ คาดหมาย เช่น
I am always meeting Ratcha in the university. : ฉันพบรัฃฃาที่มหาวิทยาลัยบ่อยมาก (แต่พบโดยบังเอิญ)
She is always forgetting her friend name. : หล่อนมักจะลืมชื่อเพื่อนของหล่อน
He is forever losing his keys. : เขามักจะลืมกุญแจบ่อยๆ

*** มีคากริ ยาหลายตัว ที่ไม่ใช้ในรู ป continuous tense โดยมีขอ้ สังเกตกริ ยาดังต่อไปนี้
1. กริยาที่แสดงความรู้ สึก หรืออารมณ์ (feeling)
dislike ไม่ชอบ

hate เกลียด

like ชอบ

love รัก

prefer ชอบ

want ต ้องกำร

wish ปรำรถนำ

desire ปรำรถนำ

hope หวัง

refuse ปฏิเสธ

mind เอำใจใส ่

I love you. : ฉันรักคุณ (*** จะใช้ loving ในเพลงเท่านั้น เช่น I'm still loving you ไม่สามารถใช้งานได้จริ ง)
I hate you so much. : ฉันเกลียดคุณมาก (ไม่ใช้ is hating)

I hope you can do that. : ฉันหวังว่าคุณสามารถทาได้
She refuses to follow my advice. : หล่อนปฏิเสธที่จะทาตามคาแนะนาของผม
He dislikes me. : เขาไม่ชอบฉัน
He wants to meet his friend. : เขาต้องการพบเพื่อนของเขา
I wish that I had never met him. : ฉันหวังว่าจะไม่พบเขาอีก
2. กริยาที่แสดงการรับรู้ หรือสั มผัส (verb of perception) เช่ น
see
taste
measure

เห็น
ิ รส
ชม
ว ัด

ได้ยน
ิ
นึกได้
ั
สงเกตเห็
น

hear
recognize
notice

smell
sound

ได้กลิน
่
ดูเหมือนว่า

ฉันทราบว่าคุณหมายถึงอะไร
กรุ ณาชิมอาหารก่อนปรุ งรส
ฉันได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่ดี
ฉันได้ยนิ ว่าคุณกาลังจะจากไป
เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิ

I see what you mean. :
Please taste this food before compound. :
I smell something too bad. :
I hear that you are leaving. :
A thermometer measures temperature. :
3. กริยาที่แสดงความคิด (state of mind) เช่ น
think
feel
guess
understand

คิด
คิดว่ำ
เดำ
เข ้ำใจ

suppose
agree
expect
mean

คิดว่ำ
เห็นด ้วย
คำดว่ำ
หมำยควำมว่ำ

believe
doubt
know
imagine

ื่
เชอ
ั
สงสย
รู ้ว่ำ
นึกว่ำ

I believe the god is real. : ฉันเชื่อว่าพระเจ้ามีจริ ง
He knows all of this case. : เขารู ้ทุกอย่างในคดีน้ ี
Wisut understands English. : วิสุทธิ์ เข้าใจ (รู ้เรื่ อง) ภาษาอังกฤษ
I mean you should do anything by yourself. : ฉันหมายความว่า คุณควรทาทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยตัวเอง
I expect it doesn't happen again. : ฉันคาดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก
I agree with his opinion. : ฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเขา
I guess Thailand will win Malaysia in football match. : ฉันเดาว่าไทยจะชนะมาเลเซียในการแข่งขัน

ฟุตบอล

4. กริ ยาที่แสดงความน่าจะเป็ น หรื อการปรากฏ เช่น
appear

ปรำกฏว่ำ

look

ดูเหมือน

seem

ดูเหมือน

sound ดูเหมือน

resemble

ดูเหมือน

It looks as it is going to rain. : ดูเหมือนว่ำฝนจะตก
ี งซูซำน
That sounds like Susan. : ฟั งดูคล ้ำยกับเสย
He doesn't resemble either of his parents. : เขำดูไม่คล ้ำยกับพ่อแม่ของเขำเลย

การสร้ างประโยคคาถาม Present Continuous Tense
การสร้างประโยคคาถาม Present Continuous Tense จะมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
- นา verb to be (is, am, are) มาวางไว้หน้าประโยค
- เติม ? ที่ทา้ ยประโยค และยังคงกริ ยาแท้เติม ing ไว้เช่นเดิม เช่น
ประโยคบอกเล่ า : She is eating some food.: หล่อนกาลังทานอาหาร
ประโยคคาถาม : Is she eating some food? : หล่อนกาลังทานอาหารใช่ไหม?
ประโยคบอกเล่ า : We are cooking. : เรากาลังทาอาหาร
ประโยคคาถาม : Are we cooking? : เรากาลังทาอาหารใช่ไหม?
ประโยคบอกเล่ า : Suchart is playing football. : สุชาติกาลังเล่นฟุตบอล
ประโยคคาถาม : Is Suchart playing football? : สุชาติกาลังเล่นฟุตบอลใช่ไหม?
ประโยคบอกเล่ า : I am reading a book. : ฉันกาลังอ่านหนังสื อ
ประโยคคาถาม : Are you reading a book? (ถำม you ตอบ I) : ฉันกาลังอ่านหนังสื อใช่ไหม?

การสร้ างประโยคปฏิเสธ
การสร้ างประโยคปฏิเสธนั้น ทาได้ โดยการเติม not ทีห่ ลังกริยาช่ วย เช่ น
ประโยคบอกเล่ า : She is eating some food.: หล่อนกาลังทานอาหาร
ประโยคปฏิเสธ : She is not (isn't) eating some food.: หล่อนไม่ได้กาลังทานอาหาร
ประโยคคาถาม : Isn't she eating some food? : หล่อนไม่ได้กาลังทานอาหารใช่ไหม?
ประโยคบอกเล่ า : We are cooking. : เรากาลังทาอาหาร
ประโยคปฏิเสธ : We are not (aren't) cooking. : เราไม่ได้กาลังทาอาหาร
ประโยคคาถาม : Aren't we cooking? : เราไม่ได้กาลังทาอาหารใช่ไหม?

ประโยคบอกเล่ า : Suchart is playing football. : สุชาติกาลังเล่นฟุตบอล
ประโยคปฏิเสธ : Suchart is not (isn't) playing football.: สุชาติไม่ได้กาลังเล่นฟุตบอล
ประโยคคาถาม : Isn't Suchart playing football? : สุชาติไม่ได้กาลังเล่นฟุตบอลใช่ไหม?
ประโยคบอกเล่ า : I am reading a book. : ฉันกาลังอ่านหนังสื อ
ประโยคปฏิเสธ : I am not (am not) reading a book.: ฉันไม่ได้กาลังอ่านหนังสื อ
ประโยคคาถาม : Aren't you reading a book? (ถำม you ตอบ I) : ฉันไม่ได้กาลังอ่านหนังสื อใช่ไหม?
Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense คือ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการแสดง

ความเป็ นปั จจุบนั เมื่อต้องการแสดงให้รู้วา่ เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นกาลังเกิดขึ้นในขณะที่ผพู ้ ดู กาลังพูดอยู่ ตัวอย่างเช่น
1. การกระทานั้นกาลังดาเนินอยู่ในขณะทีพ่ ูดประโยคนั้น เช่ น
I am reading a book.
John is playing football.

2. เป็ นการกระทาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งผู้พูดเชื่อว่ าจะกระทาอย่ างนั้นจริง ๆ เช่ น
Malee is going to Chiangrai tomorrow.
We are buying this car.

รู ปคากริยา (Verb Form) คือ is / am / are + คากริยาเติม ing
จะใช้ is หรือ am หรือ are ขึน้ อยู่กบั ประธานของประโยคดังนี้
1. ถ้าประธานเป็ น I ต้องใช้ am เช่น
I am reading a book.
I am doing homework.
2. ถ้าประธานเป็ น We / You / They หรื อ พหูพจน์ ต้องใช้ are เช่น
We are reading books.
John and Jim are playing football.
3. ถ้าประธานเป็ น He / She / It หรื อเอกพจน์ตอ้ งใช้ is เช่น
He is reading a book.
Tony is speaking Chinese.

การเติม ing ทีท่ ้ ายคากริยา Verb + ING
1. คาพยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและมีตวั สะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม ing เช่น
run --- running

stop --- stopping

read--- reading

do---doing

2. คา 2 พยางค์ที่ลงเสี ยงหนัก (stress) ที่พยางค์ทา้ ย และพยางค์ทา้ ยมีสระตัวเดียว มีตวั สะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม
ing เช่น

begin --- beginning

forget --- forgetting

cut- cutting,

swim-swimming
3. คาที่ลงท้ายด้วย e และไม่ออกเสี ยงตัว e ให้ตดั e ทิ้งก่อน แล้วจึงเติม ing เช่น
make --- making

use --- using

drive--- driving (-e)

make--- making

4. คาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็ น y แล้วจึงเติม ing เช่น
tie --- tying
5. คาที่ไม่มีลกั ษณะพิเศษตามข้อ 1-4 ให้เติม ing ได้ทนั ที เช่น
walk --- walking

การเปลี่ยนประโยคจากบอกเล่าให้เป็ นปฏิเสธ
ทาได้โดยการเติม คาว่า "not" ที่ is / am / are เช่น
บอกเล่ า : I am reading a book. = ปฏิเสธ I am not reading a book. หรื อ I'm not reading a book.
บอกเล่ า They are swimming.

= ปฏิเสธ: They are not swimming. หรื อ They aren't swimming.

การเปลีย่ นประโยคจากบอกเล่าให้ เป็ นคาถาม ทาได้ โดย
เอา Is / Am / Are มาขึ้นต้นประโยคโดยคาที่เหลือเรี ยงเหมือนเดิม

บอกเล่ า: He is reading a book. = คาถาม: Is he reading a book?
บอกเล่ า They are swimming.

= คาถาม : Are they swimming?

Yes / No Question คือ ประโยคคาถาม

การตอบคาถามแบบ Yes / No Question จะใช้ Verb to be เนื่องจากประโยคคาถามขึ้นต้นด้วย Verb to be เช่น
Is John reading a book?

= Yes, he is. หรื อ No, he isn't.

Are you doing your homework?

= Yes, I am. หรื อ No, I'm not.

Are Tom and Tony speaking Japanese?

= Yes, they are. หรื อ No, they aren't.

Wh- Question คือ ประโยคคาถาม ทีไ่ ม่ ต้องการคาตอบว่ า Yes หรือ No แต่ ต้องการเป็ นรายละเอียด
เวลาออกเสียง ท้ ายประโยคไม่ ต้องออกเสียงสู งขึน้

การถาม-ตอบแบบ Wh- Question จะแบ่ งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ถามเกีย่ วกับประธานของประโยคว่ าคือใครหรืออะไร แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 ถ้าประธานเป็ นคนจะถามขึ้นต้นด้วยคาว่า Who โดยใช้โครงสร้างประโยคคาถามดังนี้
Who + verb to be + คากริ ยาเติม -ing + (ส่ วนเติมเต็ม) + ? เช่น
Who is going to the market? = Sopa is going to the market.
Who is singing?

= Wichian is singing.

1.2 ถ้ าประธานเป็ นสัตว์ หรือสิ่งของจะถามขึน้ ต้ นด้ วยคาว่ า What โดยใช้ โครงสร้ างประโยคคาถามดังนี้
What + verb to be + คากริ ยาเติม -ing + (ส่วนเติมเต็ม) + ? เช่น
What is singing?

= A bird is singing.

What is eating a banana?

= A monkey is eating a banana.

2. ถามเกีย่ วกับกรรมของประโยคว่ าคือใครหรืออะไร (ขึน้ ต้ นด้ วย Who หรือ What) แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1 ถ้ากรรมเป็ นคนจะถามขึ้นต้นด้วยคาว่า Who โดยใช้โครงสร้างประโยคคาถามดังนี้
Who + verb to be + ประธาน + คากริ ยาเติม -ing + (ส่วนเติมเต็ม) + ? เช่น
Who are you hitting? = I'm hitting Billy.
Who is John talking about? = He is talking about Mary.
2.2 ถ้ ากรรมเป็ นสัตว์หรือสิ่งของจะถามขึน้ ต้ นด้วยคาว่า What โดยใช้ โครงสร้ างประโยคคาถามดังนี้
What + verb to be + ประธาน + คากริ ยาเติม -ing + (ส่ วนเติมเต็ม) + ? เช่น
What is Tom eating? = He's eating a mango.
What are Tom and Tony drinking? = They are drinking milk.
3. ถามเกี่ยวกับส่ วนขยายของกรรม เช่น ที่ไหน / อย่างไร (จะไม่ข้ ึนต้นด้วย Who หรื อ What) เช่น

3.1 ถามขึ้นต้นด้วย Where ถ้าต้องการรายละเอียดว่า "ที่ไหน" โดยใช้โครงสร้างประโยคคาถามดังนี้
Where + verb to be + ประธาน + คากริ ยาเติม -ing + (ส่ วนเติมเต็ม) + ? เช่น
Where are you going? = I'm going to school.
Where is Malee going? = She's going to Bangkok.

3.2 ถามขึน้ ต้ นด้ วย How ถ้ าต้ องการรายละเอียดว่ า "อย่ างไร" โดยใช้ โครงสร้ างประโยคคาถามดังนี้
How + verb to be + ประธาน + คากริ ยาเติม -ing + (ส่วนเติมเต็ม) + ? เช่น
How is Somsak going to Bangkok? = He is going to Bangkok by airplane.
How are Somsak and Somchai coming to Chiangrai? = They are coming to Chiangrai by car.

Exercise 1. Match the questions to the answers
........... 1. Are you going home?

a. Yes, she is.

........... 2. What are you reading?

b. No, he isn’t.

........... 3. Is She baking a cake?

c. Yes, they are.

........... 4. Is Dave diving into the sea?

d. No, I’m not.

........... 5. Is Mary playing cards?

e. They are going on holiday.

........... 6. Are they playing soccer?

f, No, she isn’t.

........... 7. Is the lion sleeping under the tree?

g. A new Harry Potter book.

........... 8. Where are they going?

h. Stephie is singing .

........... 9. Who is singing ?

i. No, I am not.

........... 10. Are you sure going into the bear’s cave?

j. No, it is hunting.

Exercise 2: What is he doing? Or What are they doing?

1.

He ……………………………………..for the bus. (wait)

2.

The girls………………………………… ( dance)

3.

He ………………………………………water. ( drink)

4.

She…………………………….. (slide)

5.

He ………………………………………the house. (clean)

6.

The boy ………………………………..the tree. (climb)

7.

She ……………………………………….. dinner. (cook)

8.

The boy ………………………........his homework. (do)

9.

The man……………………………………a red car.(drive)

10.

The pretty girl……………………………the piano. (play)

Exercise 3: Write the correct form of each sentence or question in the present continuous
1. He ............................................(read) a book at the moment.
2. We ............................................(visit) our friends this evening.
3. They ...........................................(work)on the Brown account this month.
4. I ...........................................(not/watch)TV, I ...........................................(work)!
5. What .................................................(you do) this evening?
6. Where ...........................................(she/stay)?

Exercise 4: Fill in the gaps and match them to the pictures.
1.Sarah always goes to the park. At the moment she is there and she ..is taking.... photos.
2.Paolo thinks about himself that he is a famous painter. So, he _________________ now a
modern landscape.(paint)
3.The Browns like Shakespeare, that is why they are in the theatre and _________________
Hamlet.(watch)
4. Jack likes speed, he ____________________ bike too fast.(ride)
5. Mac and his friends are in the disco. They ________________________. They are having
fun. (dance)
6. Bob likes this season. He _________________ in the valley.(ski)
7. This feeling is incredible.-says Jack ,who _________________ from a high bridge. (jump)
8. Children are in the school. They _______________a new stamp album.(look)
9. I do not like sharks. I keep little fish in a tank in my room. I ____________ them with fish
food.(feed)
10. Raul is keen on TV games. He _______________.(play)
11. Peter likes water sports. Ever year he goes to camp Today he______________ on the
River Danube.(sail)

e-learning 6: Present Perfect Tense
Structure : Subject + have , has + Verb 3
( ประธาน + have , has + กริยาช่อง 3 )
ประโยค Present Perfect Tense บอกเล่า / ปฏิเสธ (Subject + have , has + not + Verb 3)
Subject

have/has

I
we
you

past participle (V3)
cleaned

have ('ve) /have not (haven't)

finished
started

they

lost

he

done

she

has ('s) /has not (hasn't)

it

been
gone

1. I have studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปี แล้ว )
2. He has lived in Bangkok since 1990.( เขาอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 )
เมือ่ ต้องการแต่งประโยค Present Perfect Tense ให้มค
ี วามหมายเชิงปฏิเสธให้เติม not หลัง Verb to
have ซึง่ มีโครงสร้างดังนี้
1. I have not studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไม่ถงึ 5 ปี )
2. He has not lived in Bangkok since 1990.( เขาไม่ได้อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990 )
3.3 ประโยค Present Perfect Tense เชิงคาถามและการตอบ(Question)
Have, Has + Subject + Verb 3 ?
have/has

Have

Has

Subject

past participle (V3)

I

cleaned?

we

finished?

you

started?

they

lost?

he

done?

she

been?

it

gone?

กริยำทีเ่ ติม -ed (regular verbs )

กริยำทีเ่ ปลีย
่ นรูป (irregular verbs )

เมื่อต้องการแต่งประโยค Present Perfect Tense ให้มีความหมาย เชิงคาถามให้นา Verb to have มาวางไว้หน้า
ประโยค และตอบด้วย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
1.Have you studied English for 5 years ?( คุณเรี ยนภาษาอังกฤษมา 5 ปี แล้วใช่หรื อไม่ )
-Yes, I have. ( ใช่ ฉันเรี ยนภาษาอังกฤษมา 5 ปี แล้ว )
-No, I haven’t. ( ไม่ ฉันเรี ยนภาษาอังกฤษมาไม่ถึง 5 ปี )
2. Has he lived in Bangkok since 1990 ?( เขาอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ใช่หรื อไม่ )
-Yes, he has. (ใช่ เขาอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 )
-No, he hasn’t. ( ไม่ เขาไม่ได้อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 )
4.4 หลักการใช้ Present Perfect Tense
1. ใช้กบั เหตุการณ์หรื อการกระทาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และเหตุการณ์น้ น
ั ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั เช่น
Somchai has studied English for 5 years. ( สมชายเรี ยนภาษาอังกฤษมา 5 ปี แล้ว ขณะนี้ก็ยงั เรี ยนอยู่ )
I have worked in this company since 1990.(ฉันทางานในบริ ษทั นี้ ต้ งั แต่ปี 1990 ขณะนี้ ก็ยงั ทาอยู่ )
2.ใช้กบั เหตุการณ์ที่เคยหรื อไม่เคยทาในอดีต ซึ่ งมิได้บ่งบอกเวลาที่แน่นอนเอาไว้ และมักจะมีคาวิเศษณ์ คือ ever, never,
once, twice มาใช้ร่วมเสมอ เช่น
- I have never seen him before. ( ฉันไม่เคยเห็นเข้ามาก่อน )
- Have you ever been abroad ?( คุณเคยไปต่างประเทศหรื อเปล่า )
- She has been to Bangkok twice. ( หล่อนเคยไปกรุ งเทพฯ 2 ครั้ง )

กริยา 3 ช่ องมีที่มาดังนี้
1.มีรูปมาจากการเติม ed ทีท่ ้ ายคากริยา เช่ น
ช่องที่ 1

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3

ความหมาย

walk

walked

walked

เดิน

move

moved

moved

เคลือ
่ น

opened

opened

opened

เปิ ด

clean

cleaned

cleaned

ทาความสะอาด

2. มีรูปมาโดยการผัน ซึ่งมีการกาหนดไว้ โดยเจ้ าของภาษา เช่ น
ช่องที่ 1

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3

ความหมาย

see

saw

seen

เห็น

make

made

made

ทา

speak

spoke

spoken

พูด

sell

sold

sold

ขาย

go

went

gone

ไป

การใช้ just / already / yet ก ับ present perfect tense
Just = a short time ago (เวลาที่ล่วงไปหยก ๆ เมื่อไม่นานนี้ พึ่งเกิดขึ้น) ใช้ใน

ประโยคบอกเล่า อธิบายเหตุการณ์ที่พ่ งึ เกิดขึ้น ตาแหน่งที่ใช้ have/has + just + V3
่ ี่นี่หรื อเปล่า
A: Are Jane and David here? เจนและเดวิดอยูท
B: Yes, they've just arrived. ใช่ พวกเขามาถึงเมื่อไม่นานนี้
A: Are you hungry? คุณหิวหรื อยัง
B: No, I've just had dinner. ยังไม่หิวครับ ผมพึ่งทานมื้อเย็นมา

่ ี่นี่หรื อเปล่า
A: Is Tom here? ทอมอยูท
B: No, I'm afraid he's just gone. ไม่อยูค่ รับ ผมคิดว่าเขาพึ่งออกไป
already = before you / I expected (เกิดขึ้นแล้ว เรี ยบร้อยแล้ว ก่อนที่เราคิด) ใช้อธิ บายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนที่เรา

คาดการไว้ในประโยคบอกเล่า ตาแหน่งที่วางในประโยค have / has + already + V3
A: What time are John and Sarah coming? จอห์นและซาร่ าจะมากี่โมง
B: They've already arrived. พวกเขามาถึงเรี ยบร้อยแล้ว (A คาดว่ายังไม่มา)
It's only nine o'clock and Ann has already gone to bed. นี่ แค่สามทุ่มเอง แอนก็เข้านอนเสี ยแล้ว (เข้านอนก่อนที่

ฉันคาดไว้)
Adam: John, this is Mary. จอห์น นี่แมรี่ ครับ (แนะนาตัว)
John: Yes, I know. We've already met. ครับผมรู ้จกั แมรี่ เราได้พบกันก่อนนี้ แล้ว (อาดัมคาดว่าทั้งสองยังไม่ได้พบกันมา

ก่อน)

yet = until now จนถึงปั จจุบน
ั เราใช้ yet กับ present perfect tense ในประโยคปฏิเสธ (ยังไม่ได้......) และประโยค

คาถาม (....หรื อยัง) yet จะอยูท่ า้ ยประโยคเสมอ
การใช้ yet ในประโยคปฏิเสธ
A: Are Bob and Pual here? บ็อบและพอลอยูท่ ี่นี่หรื อเปล่า
B: No, they haven't arrived yet. เปล่านี่ เขายังไม่มาถึงเลย
Sam has bought new jeans but he hasn't worn them yet. แซมได้ซ้ือกางเกงยีนส์ใหม่มา แต่เขายังไม่ได้

ใส่มนั เลย
การใช้ yet ในประโยคคาถาม
A: Has Peter arrived yet? ปี เตอร์มาถึงแล้วหรื อยัง
B: No, not yet. We're still waiting for him. ยังไม่มา เรายังคงกาลังรอเขาอยู่
A: This is my new dress. นี่งยั ชุดใหม่ของฉัน
B: Oh, it's nice. Have you worn it yet? โอ้สวยดี เธอใส่ มนั แล้วหรื อยังละ
การใช ้ ever และ never ในประโยค present perfect tense

ever= เคย ใช้ในประโยคคาถาม เพื่อถามถึงประสบการณ์ หรื อสิ่ งที่ได้เคยกระทาที่ผา่ นมาในชีวติ เช่น
Have you ever been to Chiangmai? คุณเคยไปเชียงใหม่ไหม Yes, once. เคยไปหนึ่ งครั้ง
Have you ever played golf? คุณเคยเล่นกอล์ฟไหม
Yes, I often play golf. เคยครับ ผลเล่นกอล์ฟบ่อย ๆ

ใช้ ในประโยคบอกเล่ าเพือ่ เน้ น แสดงความประหลาดใจ การเป็ นที่สุดของสิ่ งที่เคยพบเห็นในประสบการณ์ เช่น
It's the prettiest song I've ever heard. เป็ นเพลงที่ไพเราะที่สุดที่ฉน
ั เคยฟัง
She is the most beautiful girl I've ever met. เธอเป็ นผูห้ ญิงที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉน
ั เคยพบ

never = ไม่เคย ใช้ในประโยคบอกเล่า แต่ความหมายเป็ นปฏิเสธในตัวเอง เช่น
My father has never travelled by air. พ่อของฉันไม่เคยเดินทางทางอากาศ (เครื่ องบิน)
I've never ridden a horse. ฉันไม่เคยขี่มา้
Who is that woman? ผูห้ ญิงคนนั้นเป็ นใคร '
I don't know. I've never seen her before. ฉันไม่รู้จกั ฉันไม่เคยเห็นหล่อนมาก่อน

การใช ้ gone และ been
เรำใช ้ gone ในกรณี ที่ไปที่ใดที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้กลับมา
She's gone to the bank. หล่อนไปธนาคาร (ยังไม่กลับมา)
They've gone camping. พวกเขาไปเข้าค่าย (ยังไม่กลับมา)

เราใช้ been ในกรณี ที่ได้ไปและกลับมาแล้ว หรื อหมายถึงเคย หรื อมีประสบการณ์ได้ไปมาแล้ว She's been to
Bangkok for many times. หล่อน(เคย)ไปกรุ งเทพมาแล้วหลายครั้ง
I've never been to a concert. ฉันไม่เคยไปดูคอนเสิ ร์ต
การใช้ for, since และ ago
for (เป็ นเวลา...) และ since (ตั้งแต่...) ใช้บอกระยะเวลา ในประโยค present perfect tense

ใช้ for กับช่วงเวลา ระยะเวลา หรื อจานวน ปริ มาณเวลา เช่น หนึ่งชัว่ โมง สามวัน หกเดือนหลายสัปดาห์ มักมีคาแสดง
จานวน หรื อปริ มาณบอก เช่น a, an, one, two , many
ใช้ since กับจุดเริ่ มต้นของช่วงเวลา หรื อระยะเวลา หรื อ เป็ นเหตุการณ์ เช่น ชื่อ วัน เดือน ปี เวลา เทศการ เหตุการณ์ เช่น
วันจันทร์ เดือนมกราคม สามโมงครึ่ ง ปี 2005 เป็ นต้น
for + a period of time (ช่ วงเวลา, ระยะเวลา) เป็ นเวลา

since + the start of the period (จุดเริ่มต้ นของ

...

เวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ ) ตั้งแต่ ...

three days สามวัน

ten minutes สิ บนาที

Monday วันจันทร์

1985

ปี 1985

an hour หนึ่งชัว่ โมง

two hours สองชัว่ โมง

9 o'clock 9 นาฬิกา

12.30 เที่ยงครึ่ ง

a week หนึ่งสัปดาห์

four weeks สี่ สป
ั ดาห์

24 July 24 กรกฎาคม

Christmas คริ สต์มาส

a month หนึ่งเดือน

six months หกเดือน

January มกราคม

we arrived ฉันมาถึง

five years ห้าปี

a long time เวลานาน

I was ten years old

ฉันอายุสิบขวบ

การใช้ How long .................?
การใช้ How long ...? นานเท่ าไร ใช้ถามระยะเวลาตั้งแต่ อดีต จนถึงปั จจุบนั ใน present perfect tense
โครงสร้าง How long + has / have + V3?
่ ี่
Tina is on holiday in Thailand. She is there now. ทีน่าอยูใ่ นช่วงวันหยุดในประเทศไทย ขณะนี้หล่อนอยูท
นัน่ (there=Thailand)
She arrived in Thailand on Sunday. Today is Wednesday.ทีน่ามาถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ วันนี้เป็ น
วันพุธ
How long has Tina been in Thailand? ทีน่ามาอยูใ่ นประเทศไทยนานเท่าไร
She has been in Thailand since Sunday. หล่อนมาตั้งแต่วนั อาทิตย์ (หรื อ)
She has been in Thailand for three days. หล่อนมาเป็ นเวลา 3 วันแล้ว

เมือ
่ เปรียบเทียบ is กับ has been

is อยูใ่ นปัจจุบ ัน / has been อยูต
่ งแต่
ั้
อดีตถึงปัจจุบ ัน
Example: Present perfect
How long .....................................(you/think) that?
How long have you thought that?
She ...........................(put) the book back in its place.
She has put the book back in its place
They ........................(not/buy) a new car yet.
They haven’t bought a new car yet.
...................................(He/ever/be) in London?
Has she ever been in London?
They ................................(not/work) here for a very long time.
They haven’t worked here for a very long time.
She ....................................(write) three letters this afternoon.
She has written three letters this afternoon.
Where .................................(he/be)?
Where has he been?
I ..............................(not/finish) my work yet.
I haven’t finished my work yet.
Peter .............................(open) a new store recently.
Peter has opened a new store recently.
How often ...............................(he/go) to Portland this week?
How often has he gone to Portland this week?

Exercise 1: Put the verbs in brackets into the Present Perfect Tense1.
1. They ... (help)........................................us since five o'clock this morning.
2. I don't know your friend Siriwan. I ...(never meet).....................................her.
3.Don't ask me what spinach tastes like. I ...(not try)………………………...eating it4. He
knows China very well. He ......(spend).................................a lot of time there.
5. You can stop looking for my gloves. I...(just find)...........................................them.
6. I ...(write).........................................the letter, so perhaps you would post it for me.
7. (you ever see).......................................the ghosts?
8. Boonma ....(not write)... ……………………to me since last Christmas.
9. It .....(not rain)....................................here since March.
10. We ....(not meet)....................................Jenjira for more than two years.
11. I ………………………(forget) my book at home.
12. He ……………………..( lose) his keys.
13. She …………………….(not/see) her son for a long time.
14. I ………………………….(not/revise) my lessons.
15. Thongchai …………………( work) very hard.
16. The child ……………………… ( break) a cup.
17. Fatima…………………….(not/call) me since Wednesday.
18. The children ……………………..(not/eat) anything.
19. Emika………………………. (not/speak) to the boss.
20. The students ……………………..( go) to the cinema.
21. They …………………………(move) into my neighbourhood for very long.
22. Marc …………………………….(obtain) a diploma, we should congratulate him.
23. We …………………………….(have) enough time to see them.
24. People ………………………..(travel) to the moon;
25. You ……………………….. (work) hard all day long.
26. Joan …………………………(study) two foreign languages
27. My English ………………………...(improve) since I moved to Australia
28. This month you …………………………..(learn) a lot of important things.
29. This week my car …………………………..(break) down three times.
30. She ………………………..(be) in England for six months.Test your understanding.
1. …………………………..(meet/ever/you) a famous person ?
2. She ……………………….(know) her best friend for 10 years.
3. He …………………………(buy) a new house.
4. I have been ill …………………….last Friday.

5. I have been ill …………………………2 days.
6. Tim ……………………..(take) maths lessons.
7. He ……………………..(be/already) to Australia.
8. They …………………….. (eat/never) chocolate.
9. How long …………………… (you/ be) in England ?
10. …………………………(they/ever/have) an accident ?
11. Have your parents ever ……………… (meet ) Pancake?
12. Has May ever ……………….(watch) a western?
13. Have you ever ……………………...(miss) the bus?
14. Has your father ever …………… (drink) an English beer?
15. Have you ever ………………(taste) Chinese food?
16. Mrs Benjamaporn …………….(be) here for 13 weeks.
17. Miss Lalita ……………………….(work) for 2 months and a half.
18. Miss Rosita ………………………..(come) in.
19. Pornchanok ………………………..(start) her lessons .
19. Prapot ………………………(learn) cookery since January 3rd.
20. Damrong …………………………….(be) ill for a fortnight.
21. Rosa …………………….(work) since this morning.
22. Mrs. Sara ………………………..(attend) evening classes for 13 weeks. 23 Miss
Malee………………………….(cook) with the class for 2 weeks.
24.My mum ………………………….all the flowers of garden. ( to cut )
25. My best friend ……………………..to Spain . ( never / to go )

e-learning 7: Comparison from: http://english-onlineclass.blogspot.com
คำคุณศัพท์ทบ
ี่ อกปริมำณและคุณภำพ สำมำรถเปรียบเทียบกันได ้ 3 ระดับ คือ
• ขั้นธรรมดา Positive Degree
• ขั้นกว่า Comparative Degree
• ขั้นสู งสุ ด Superlative Degree
1.ขั้นธรรมดา เป็ นการเปรียบเทียบความเท่ าเทียมกันมีรูปประโยคดังนี้
As + adjectives + as
• Apple is as delicious as pineapple.
• Mrs. Pisamai is as beautiful as Mrs. Supatra.
• Mr.Puang is as tall as Mr.Daeng.
Jean is as old as Jenny.

= เจนมีอายุเท่ากันกับเจนนี่

My car is as big as that car. = รถยนต์ของฉันใหญ่เท่ากับรถคันนั้น

ในกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ไม่เท่ากัน จะใช้คาว่า not + as + adj + as หรื อ not + so +

adj + as

่
เชน

This car is not as fast as that car.

=

รถยนต์คนั นี้วงิ่ ได้เร็ วไม่เท่ากับรถยนต์คนั นั้น

The school library room is not so model as science lab room. = ห้องสมุดของโรงเรี ยนไม่ทน
ั สมัย

เท่ากับห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลย
Comparatives and Superlatives

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives) ใช้ในการเปรี ยบเทียบของสองสิ่ ง / คนสองคน
Comparatives are used to compare two things. You can use sentences with “than”, or you
can use a conjunction like “but”.
Sirote is taller than Sarayuth.
Ekaluk is tall, but Narin is taller.

วิธีการเปลีย่ นรู ปคาคุณศัพท์ (Adjective Forming)
1. Adjectives พยางค์เดียวสามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นขั้นกว่าได้โดยเติม ‘er’ ท้ายพยางค์ เช่น
tall – taller, old – older, long – longer
Mary is taller than Max.

Max is older than John.
My hair is longer than your hair.
2. ถ้า adjectives พยางค์เดียวลงท้ายด้วยตัว ‘e’ ให้เติม ‘r’ ท้ายพยางค์เพียงตัวเดียว เช่น
larger – larger, wise – wiser
Mary's car is larger than Max's car.
Max is wiser than his brother.

่ น้าตัวสะกด ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อน
3. Adjectives เสี ยงสั้นที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว และมีสระหนึ่ งตัวอยูห
เติม ‘er’ ในขั้นกว่า เช่น
big – bigger, thin – thinner, fat – fatter
My dog is bigger than your dog.
Max is thinner than John.
My mother is fatter than your mother.
4. Adjectives สองพยางค์ส่วนมากมีวิธีการเปลี่ยนรู ปเป็ นขั้นกว่าโดยเติม ‘more’ นาหน้า adjectives นั้น ๆ เช่น
peaceful – more peaceful, pleasant – more pleasant
This morning is more peaceful than yesterday morning.
Max is more careful than Mike.
Jill is more thoughtful than your sister.
5. Adjectives สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด ‘y’ ให้เปลี่ยน ‘y’ เป็ น ‘I’ แล้วเติม ‘er’ เช่น
happy – happier, angry – angrier, busy – busier
John is happier today than he was yesterday.
Max is angrier than Mary.
Mary is busier than Max.
6. Adjectives สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย ‘er’, ‘or’, ‘ow’ ให้เติม ‘er’ เพื่อเปลี่ยนเป็ นขั้นกว่าได้เลย เช่น
Narrow – narrower
7. Adjectives ที่มีสามพยางค์หรื อมากกว่า ให้เติม ‘more’ นาหน้า adjectives นั้น ๆ ได้เลย เช่น
Generous – more generous, intelligent – more intelligent, important – more important
John is more generous than Jack.
Health is more important than money.
Women are more intelligent than men.
1. Irregular adjectives คือ adjectives ที่ตอ้ งเปลี่ยนรู ปเมื่อเปลี่ยนเป็ นขั้นกว่า เช่น
good – better, bad – worse, far – farther, little – less, many – more
Italian food is better than American food.

My mother's cooking is worse than your mother's cooking.
2. Adjectives สองพยางค์ที่สามารถเติม ‘er’ ท้ายพยางค์หรื อเติม ‘more’ หน้าคาคุณศัพท์น้ นั ๆ ก็ได้ คือ
clever - cleverer (more clever)

gentle - gentler (more gentle)

friendly- friendlier (more friendly)

quite - quiter (more quite),

simple - simpler (more simple)
Big dogs are gentler than small dogs.
Big dogs are more gentle than small dogs.

การเปรียบเทียบขั้นสู งสุ ด (Superlative Degree) เป็ นการเปรี ยบเทียบสิ่ งของหรื อคนตั้งแต่ 3 กลุ่ม/
จานวนหรื อมากกว่า 3กลุ่ม/จานวนขึ้นไป Superlatives are used to compare more than two things.
Superlative sentences usually use “the”, because there is only one superlative

รู ปแบบประโยค the adj. + est
Pitsamai is the tallest in the class.
Yamuna is tall, and Supa is taller, but Pitsamai is the tallest
1. Adjectives ที่เป็ นคาพยางค์เดียวเสี ยงยาว เมื่อต้องการทาให้เป็ นขั้นสู งสุ ดให้เติม -est เข ้ำท ้ำยคำ ดังนี้
Positive degree

Superlative degree

long

longest

tall

tallest

small

smallest

deep

deepest

high

highest

short

shortest

slow

slowest

2. Adjectives ที่เป็ นคาพยางค์เดียวเสี ยงสั้น เมื่อต้องการทาให้เป็ นขั้นสูงสุ ดให้เพิ่มพยัญชนะตัวสุ ดท้ายของคาเข้าไปอีก

หนึ่งตัว แล้วจึงเติม -est ดังนี้
Positive degree

Superlative degree

big

biggest

hot

hottest

wet

wettest

thin

thinnest

fat

fattest

3. Adjectives ที่เป็ นคาพยางค์เดียว และลงท้ายด้วย e เมื่อต้องการทาให้เป็ นขั้นกว่าให้เติม -r ท้ายคาดังนี้
Positive degree

Superlative degree

brave

bravest

wise

wisest

large

largest

fine

finest

การเปลี่ยนขั้นปกติให้เป็ นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด REGULAR COMPARISON
โดยทัว่ ไป คา adjective หรือ adverb มีรูปแสดงการเปรียบเทียบได้ 3 รู ป หรือ 3 ระดับ
1. เติม er และ est ในคาพยางค์เดียว
ระดับธรรมดำ (ปกติ)
(Positive Degree)

ระดับกว่ำ
ระดับสูงสุด
(Compaative Degree) (Superlative Degree)

tall

taller

tallest

สูง

long

longer

longest

short

shorter

shortest

ยำว
ั้
สน

young

younger

youngest

อ่อน

thick

thicker

thickest

หนำ

harder

harder

hardest

แข็ง

He is tall.
He is taller than me.
He is the tallest player on the team.

2. เป็ นคาพยางค์เดียวมีสระเดียวและตัวสะกดเดียวทาเป็ นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดด้วยการเติมตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม er
และ est
big

bigger

biggest

ใหญ่

hot

hotter

hottest

ร ้อน

thin

thinner

thinnest

ผอม

fat

fatter

fattest

อ ้วน

sad

sadder

saddest

เศร ้ำ

She is fat.
She is fatter than her sister.
She is the fattest girl in the company.

3. คาพยางค์เดียวและสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็ น i แล้วเติม er ในขั้นกว่า เติม est ในขั้นสูงสุด

dry

drier

driest

แห ้ง

lucky

luckier

luckiest

โชคดี

easy

easier

easiest

ง่ำย

pretty

prettier

prettiest

น่ำรัก สวยงำม

lazy

lazier

laziest

ขีเ้ กียจ

happy

happier

happiest

มีควำมสุข

Math is easy.
Math is easier than chemistry.
Math is the easiest subject at school.
4. คาที่มีสองพยางค์และลงด้วย er, re, le และ ow เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุ งสุ ด
clever

cleverer

cleverest

ฉลำด

simple

simpler

simplest

ง่ำย

narrow

narrower

narrowest

แคบ

shallow

shallower

shallowest

ตืน
้

bitter

bitterer

bitterest

ขม

noble

nobler

noblest

มีเกียรติ

I am clever.
I am cleverer than you.
I am the cleverest student in my grade.
5. คากริ ยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย ly ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุ งสุด
slowly

more slowly

most slowly

ชำ้

loudly

more loudly

most loudly

ดัง

quickly

more quickly

most quickly

เร็ว

cleverest
most clever
quietest
most quiet
handsomest
most handsome
cruelest
most cruel
commonest
mos t common

ฉลำด

6. คาที่สามารถเติมได้ท้ งั er, est หรื อ more, most
clever
quiet
handsome
cruel
common

cleverer
more clever
quieter
more quiet
handsomer
more handsome
crueler
more cruel
commoner
more common

เงียบ
หล่อ
ใจร ้ำย
ธรรมดำ

7. คาคุณศัพท์ที่มีสองพยางค์ออกเสี ยงยาวใช้ more และ most
useful

more useful

most useful

มีประโยชน์

selfish

more selfish

most selfish

honest

more honest

most honest

เห็นแก่ตัว
ื่ สต
ั ย์
ซอ

fertile

more fertile

most fertile

อุดมสมบูรณ์

8. คาคุณศัพท์ที่สามพยางค์ข้ น
ึ ไปให้ใช้ more และ mostได้เท่านั้น
dangerous

more dangerous

most dangerous

อันตรำย

beautiful

more beautiful

most beautiful

สวยงำม

interesting

more interesting

most interesting

น่ำสนใจ

difficult

more difficult

most difficult

ยำก

important

more important

most important

สำคัญ

suitable

more suitable

most suitable

เหมำะสม

9. คาที่ไม่เป็ นไปตามกฎ IRREGULAR COMPARISON

คา adjective และ adverb ต่อไปนี้ มีรูปคา ระดับกว่า และระดับสุด ผิดจากกฎเกณฑ์ที่กล่าวมา จะต้องจดจาเป็ นพิเศษ
ดังนี
good (well)

better

best

ดี

bad

worse

worst

เลว

much, many

more

most

มำก

little

less

least

น ้อย

few

fewer

fewest

น ้อย

near

nearer

nearest

ใกล ้

far

farther/ further

farest/ furthest

ไกล

old

older/elder

oldest/ eldest

แก่ เก่ำ

Exercise 1: Complete with comparative or superlative.
1. A car is…………………………. than (expensive) a bicycle.
2. Tokyo is…………………. (large) city in the world.
3. An elephant is …………………… than (heavy)a horse.
4. Spain is ………………….than (big) England.
5. My car is……………………..than (bad)your car.
6. Helen was the ………………… (beautiful) woman in Greece.
7.An aeroplane is ……………………(fast) than a plane.

8. This exam is the …………………..(difficult) of all
9. Old people are ………………………….than (intelligent) young people.
10. Winter is ………………………….. than (cold) autumn.
11. The…………………………(hot) dessert of all is the Shara and it's in Africa.
12. Germany is ………………………..(far) from home than France.
13. My health is………………………….(good) now than 5 years ago.
14. I've got ……………………………(little) money than you but I don't mind.
15. Chinese is the …………………………..(difficult) language in the world.
16. Valencia played ……………………………….(bad) yesterday than last week.
17. Cats are not ……………………………..(intelligent) as dogs.
18. I think you must tell me the …………………(good) way to do it, or it will take me ages to
finish.
19. My sister Anne had a ………………………….(tidy) room than me, but was always having
arguments with everybody.
20. Who is…………………….. (talkative) person in class?
21. You look much………………………good) than yesterday
22. The …………………………..(bad) thing you can do near a fierce dog is to be afraid.
23. She's the …………………………..(careful) girl in the class. She has never broken anything.
24. Indian cooking has some of the ………………………(hot) dishes in the world.
25. Who is………………………………...(beautiful) , Madonna or Sophia Loren ?
26. He is the………………………..( funny)teacher I know. He wears his hat even in class.
27. Living in Paris is ……………………….. (expensive) than living in Valencia.
28. Anne is the…………………………(clever) person I know. She learns everything
immediately.
29. The teacher thinks we have to be ……………………(tidy) than last year. We can't go on like
this.
30. I feel ……………………. (bad) than yesterday. I need a rest.
31. It was ……………………driving I have ever seen. (good)
32. Peter sang ……………………than all the others. (loud)
33. The holiday wasn't ………………………the one we had last year. (expensive)
34. She's a good student. She works…………………… than the others. (carefully)
35. Would you play………………………… please? I'm trying to sleep. (quietly)
6. My mother wakes up…………………….. than me. (early)
7. I tried………………………….. than last time, but still I didn”t manage to pass the exam.
(hard)
8. They are all good singers, but Aliki can sing the ………………….(well)

9. We all swam very far, but Manuel swam the ………………………(far)
10. I can jump ………………………..than you. (high)
11. My suitcase is (large)………………………. than your suitcase.
12. This scarf is (beautiful)…………………………. than the one in the window.
13. The palace Hotel was (expensive) ……………………………..than the Grosvenor.
14. John is a (good)……………………… gardener than Stuart.
15. They are not going to the (bad) ……………………hotel.
16. The palace is the (expensive) ………………………..hotel.
17. John is the (good) …………………….gardener.
18. These are the (beautiful) ……………………….colours.
19. Mr.Smith is (bad) ………………………today than yesterday.
20. My sister is much (tall) .........................................than me.
21. She is the (tall) ...........................................person in our family.
22. My mother is 45, and my father is two years (old) .........................................than her.
23. English is (easy) ..........................................than German.
24. China is the country with the (large)....................................... population.
25. (Many) .......................................people speak Chinese than any other language.
26. I think my English is getting (good) ..........................................
27. But I am afraid my pronunciation is getting (bad) ........................................
28. Anne is the (intelligent) ...................................person I know - and the (nice) .........................
29. You are (beautiful)..........................................every day.
30.We all went to bed very late, but Kathy went to bed the(late)……………………….
Exercise 2: Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).
1. My house is (big) …….bigger……………………..than yours.
2. This flower is (beautiful) ………more beautiful……………………..than that one.
3. This is the (interesting) ..most interesting………….book I have ever read.
4. Non-smokers usually live (long) ……longer…………………….than smokers.
5. Which is the (dangerous) ………most dangerous……….animal in the world?
6. A holiday by the sea is (good) ………better…….than a holiday in the mountains.
7. It is strange but often a coke is (expensive) …more expensive………….than a beer.
8. Who is the (rich) ……richest…………woman on earth?
9. The weather this summer is even (bad) …worse……………than last summer.
10. He was the (clever) ………cleverest……….thief of all.

Exercise 3: Read this passage and follow the instruction below:
London lies on the river Thames and is the capital of the United Kingdom. With about 7 million
inhabitants, it is one of the largest cities in the world.

Lots of tourists visit London every year. There are plenty of museums, theatres and interesting
sights, for example the Tower of London, Tower Bridge, Buckingham Palace and the Houses of
Parliament with their clock tower, Big Ben.

Fill in the correct form of the following adjectives.
1. London is the (large) …………………….city in Great Britain.
2. No other British city has as (many) …………..inhabitants as London.
3. The London underground, the tube, is the (old) …………underground in the world.
4. The Tower of London is one of the (famous) ………London sights.
5. Another sight is the London Eye. With its 135 metres, it is (tall) ………than any other big
wheel in the world.

Exercise 4: Compare three people in the picture:

1. Joe is ……………………..than Ed. (short)
2. Al is the …………………….. (short)
3. Ed is the ……………………... (thin)
4. Joe is ………………………….than Al. (thin)
5. Al has the ………………………….clothes. (colourful)
6. Al is …………………………..than Joe. (heavy)
7. Ed is the ……………………………... (light)
8. Joe is ……………………………..than Ed. (happy)
9. Ed is the ……………………………….. (mysterious)
10. Joe is ……………………………….than Ed. (energetic)

e-learning 8: Question Words
From: http://www.sopon.ac.th/english/porntip1/Index/test01.html

Question Words หมายถึง คาที่ใช้ข้ น
ึ ต้นประโยค เพื่อทาให้ประโยคนั้นเป็ นคาถาม ซึ่งต้องการให้ผตู ้ อบได้ตอบโดย

ใช้ขอ้ มูล หรื อข้อเท็จจริ ง ประโยคคาถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย " W " และ " H " คาที่ใช้ในการตั้งคาถามมีอยูห่ ลายคา
เช่น who, whom, whose, which, what, when, where, why, how long, how often, how
many, how much, how far, ให้จาไว้วา่ Question Word เหล่ านี้ ไม่ ได้ ตอบว่ า yes หรือ no
1. What แปลว่าอะไร คาตอบก็คือ What แปลว่า “อะไร” เป็ น Question word ที่ใช้ถามถึงสิ่ งของ หรื ออะไรก็

ตามที่ไม่ใช่คนอย่างที่รู้กนั What สามารถทาหน้าที่เป็ นทั้งประธานและกรรมของประโยคคาถาม What ใช้ประกอบกับ
คานามเพื่อถามเกี่ยวกับสัตว์ และ สิ่ งของ หรื อ ถามถึงบุคคล

1. ใช้ ถามข้ อมูล ต่ างๆ
What book are you reading? A Science- fiction book.
What time is it?

It's 3 o'clock.

What color do you like?

Black.

What sport do you play?

I play football.

ใช้ ตามด้ วยกริยาได้ เลย
What's your name?

Kulnaree

What's in the basket?

An apple.

What happened?

I just broke a cup.

What's wrong?

I have a backache.

What is this made of?

Plastic

What are you laughing at? Some funny jokes.
What is that?

I'm not sure.

What does he do during weekends? Nothing, he usually stays home.

หรืออาจจะใช้ ในการถามเน้ น ยา้ มักใช้ ในการสนทนา เช่ น
What? I can't hear you. You did what?

2. ใช้ กบ
ั คนมักจะหมายถึงการถามอาชีพ สถานภาพ หรือ เชื้อชาติ

What is your father?

He's a doctor.

What is your friend?

What is his nationality?

He's an American.

3. What....like? ใช้ถามถึงรู ปร่ าง ลักษณะ และสภาพความเป็ นไปของคน สัตว์ สิ่ งของต่างๆ ว่าเป็ นอย่างไร บางครั้งเรา

มักจะใช้ผิด เพราะภาษาไทยบอกว่าเป็ นอย่างไร เรามักจะไปใช้คาว่า How ซึ่งในความหมายดังกล่าวใช้ไม่ได้
What's the new teacher like?

She's kind and sweet.

What's the weather like today?

It's rainy and windy.

4. What .... for? ถามเพราะอยากรู ้ถึงเหตุผล เพื่ออะไร ทาไม ซึ่ งบ่อยครั้งเรามักจะใช้ why ถามทาไม เพราะฉะนั้น

สามารถใช้ what...for? ถามว่าทาไมได้ดว้ ย
What is this tool used for?

For gardening.

What did you do that for?

Sorry, I didn't mean to.

** อาจมี what ตามด้วยคานาม ซึ่งจะแปลว่า …อะไร คล้าย ๆ กับ which ในบางกรณี
- What animal lives in the central part of China? (= สัตว์อะไรอาศัยอยูใ่ นตอนกลางของประเทศจีน)
- What company did the Government close?
5.Who

(= บริ ษทั อะไรที่รัฐบาลสัง่ ปิ ด)

แปลว่า ใครใช้ ถามถึงคน สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ ท้งั ประธานและกรรมของประโยค

- Who is the man over there? (Who ทาหน้าที่ประธานของประโยคค่ะ)
- Who will he meet tomorrow?(Who ทาหน้าที่กรรมของประโยค) Who ( ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล ส่ วน

คาตอบมักเป็ นชื่อคน เช่น
Who broke the glass? ( ใครทาแก้วแตก )

Suda did. ( สุดาเป็ นผูท้ า (

ในอดีตที่ผา่ นมานิยมใช้คาว่า Whom เวลาที่ใช้ทาหน้าที่เป็ นกรรมในประโยค (เช่น Whom will he meet
tomorrow?)แต่ปัจจุบนั ไม่เป็ นที่นิยมแล้ว อาจยังพบได้ในภาษาเขียนบ้าง
6. When แปลว่า เมื่อไร

ใช้ถามถึงเวลาค่ะ (จะมีความหมายคล้ายกับคาว่า what time แต่คาว่า when จะไม่ได้ถามเฉพาะเจาะจงเท่า)

คาว่า When นี้ ส่ วนใหญ่ จะไม่ ได้ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นประธาน หรือกรรมของประโยคคาถามโดยตรง แต่ อาจจะ

จัดให้ อยู่ในพวกกรรมประเภทส่ วนเติมเต็มของประโยค จึงมักใช้ โครงสร้ างแบบเดียวกับ Object
Question คือ
When + กริยาช่ วย เช่ น

do, does, did, may, might, will, would ฯลฯ รวมถึง V. to be ด้ วย

+ ประธาน + กริยาแท้ + กรรม (ถ้ ามี)?
- When does he eat lunch?
- When did you tell her?
7.

Where แปลว่ า ทีไ่ หน

ใช้ถามถึงสถานที่ค่ะ เรามักจะไม่ค่อยเห็น where ทาหน้าที่เป็ นประธานกับเค้าสักเท่าไหร่ ส่ วนใหญ่ จะอยู่ในรู ปกรรม

มากกว่า เชน่
- Where is Jamie going? (ใช้โครงสร้างแบบ Object Question)

- Where is the hospital? (ประโยคนี้อาจตัดสิ นยากหน่อย แต่อาจารย์คิดว่า where ทาหน้าที่เป็ นกรรมของ

ประโยคค่ะ เพราะประธานจริ ง ๆ คือ hospital)
8. Why แปลว่า ทาไม

ไม่ค่อยจะทาหน้าที่เป็ นประธานหรื อกรรมโดยตรง แต่ก็จดั ให้อยูพ่ วกเดียวกับ Object Question ตามตัวอย่าง
- Why do you hate him?
- Why was Fiona so angry?
9. Which แปลว่า สิ่ งไหน อันไหน

เป็ นคาถามแบบให้เลือกระหว่างของ 2 สิ่ ง/คน หรื อมากกว่านั้น มีโครงสร้างการใช้ได้หลายแบบค่ะ ไม่วา่ จะเป็ น


Which + คานาม (ไม่ ต้องมี a/ an/ the นาหน้ า) + คากริยา + กรรม (ถ้ ามี) ?
<———– ในกรณี ที่เป็ น Subject Question

Which girl stole my money? (which จะตามด้วยคานามเอกพจน์ หรื อ พหุ พจน์ ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความหมาย)
Which students are from Australia? (แต่อย่าลืมว่า V. ก็จะต้องเป็ นเอกพจน์ หรื อพหุ พจน์ตามประธาน)


Which + คานาม (ไม่ ต้องมี a/ an/ the นาหน้ า) + กริยาช่ วย + ประธาน + คากริยา ?
<———– ในกรณี ที่เป็ น Object Question

Which shoes do you like?
Which house did Cindy buy?

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ which ตามด้วยคานามไปเลย ยังมีวธิ ีใช้ในแบบอื่น ๆ อีก เช่น


Which + of the คานามพหุพจน์ …

Which of the dogs bit you?
Which of the Premier League teams do you support?

บางครั้ง เราสามารถใช้ which ในฐานะสรรพนาม โดยไม่ตอ้ งตามด้วยคานามตัวใดเลยได้เหมือนกัน แต่มีขอ้ แม้วา่ ผูพ้ ดู
กับผูฟ้ ังต้องเข้าใจกันค่ะว่าพูดถึงอะไรกันอยู่ ตัวอย่างเช่น
A: These skirts look really cute. I want to buy them.
B: So, which (one) do you want? (จะละคาว่า one ไว้ก็ได้นะคะ)
A: The red one is the best.

หรื อหากไม่ตอ้ งการพูกคานามซ้ ากันสองครั้งในประโยค เราก็แอบละไว้ได้เช่นกัน
- Which (river) is the longest river in the world?

(พูดอีกแบบได้วา่ Which river is the longest (river) in the world? อยูท่ ี่ความพอใจว่าจะละตัวไหน)
10. Whose แปลว่ า ของใคร

นี้เป็ นการถามหาความเป็ นเจ้าของ มักเห็นคานามตามหลังมา (แต่บางทีเค้าก็ละไว้ ในฐานที่เข้าใจ
กันเหมือนกัน)
Whose

A: Whose credit card is this?
B: It’s Mandy’s.
A: Have you seen those beautiful cars? Whose are they?
B: Oh, they are Mr.Yorke’s
A: Whose pen is on the table ?
B: It’s mine.
11. How (อย่างไร) ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการ เครื่ องมือ ) การคมนาคม และการขนส่ งและใช้ในการทักทาย มักไม่ค่

จะเป็ นประธาน มักเป็ นกรรมซะมากไม่วา่ จะเป็ นแบบตรง ๆ หรื ออ้อม ๆ

-

How was the party?

The party was very good.

-

How did Sam get to work?

She drove car.

-

How can I get to the police station ? By taking the white bus.

-

How did she walk ?

She walked slowly.

-

How do you come to school ?

I come to school by bus.

-

How do you like it ?

I like it very much.

- How did he walk ? เขาเดินอย่างไร
- How do you go to Canada ? คุณไปประเทศแคนาดาอย่างไร ?
- How are you ? คุณสายดีหรื อ ?
่
How tall (สูงเท่ำไร) ควำมสูงของคนหรือสงิ่ ทีไ่ ม่สงู มำกนั ก เชน
How tall are you ? คุณสูงเท่ำไร ?
่ ตึก, ภูเขำ และอืน
่
How high (สูงเท่ำไร) ควำมสูงของสงิ่ ทีส
่ งู มำกๆ เชน
่ ๆ เชน
How high is that tower ? ตึกนีส
้ งู เท่ำไร ?
่
How long (นำนหรือยำวนำนเท่ำไร) เชน
How long have you lived here ? คุณอำศัยอยูท
่ น
ี่ น
ี่ ำนเท่ำใดแล ้ว ?
่
How often (บ่อยเท่ำไร) เชน
How often does she take a bath? คุณอำบน้ ำบ่อยไหม ?
่
How old (อำยุเท่ำไร) เชน
How old is your mother? คุณแม่ของคุณอำยุเท่ำไร ?
่
How fast (เร็วแค่ไหน) เชน
How fast can you run ? คุณวิง่ เร็วแค่ไหน ?
้
่
How far (ไกลแค่ไหน) ใชถำมเกี
ย
่ วกับระยะทำง เชน
How far does he has to walk ? ไกลเท่ำไรคุณต ้องเดิน ?
้
่
How wide (กว ้ำงเท่ำไร) ใชถำมเกี
ย
่ วกับควำมกว ้ำงของสงิ่ ต่ำงๆ เชน
How wide is his river ? แม่น้ ำนีก
้ ว ้ำงเท่ำไร ?
้
่
How many (มำกเท่ำไร) ใชถำมเกี
ย
่ วกับจำนวนของนำมนั บได ้ พหูพจน์ (Plural Noun) เชน
How many students are three in your class? มีนักเรียนมำกเท่ำไรในห ้องของคุณ ?
้
How much (มำกเท่ำไร) ใชถำมจ
ำนวนมำกน ้อยของนำมนั บไม่ได ้ รำคำของ น้ ำหนั ก และ
่ นำมนั บไม่ได ้
มำตรำบวก ลบ คูณ หำร เชน

ถามราคาของ
ื้ เชต
ิ้ ตัวนีร้ ำคำเท่ำไร ?
How much is this shirt ?เสอ

ถามนา้ หน ัก
How much do you weigh?คุณหนักมำกเท่ำไร ?

่
ถามการบวก ลบ คูณ หาร เชน
บวก (plus)
How much does four plus two make ?4 บวก 2 ได ้เท่ำไร ?

ลบ (minus)
How much is two minus one ?2 ลบ 1 ได ้เท่ำไร ?

คูณ (multiplied by)
How much is six multiplied by two?6 คูณ 2 ได ้เท่ำไร ?

หาร (divided by)
How much is ten divided by two ?10 หำร 2 ได ้เท่ำไร ?
Exercise 1: Complete the questions with suitable Question word.
1. __________ cars does your family have?" "We have two cars."
2. __________ does the dog want?" "She wants a big bone."
3. __________do you eat for lunch every day?" "I eat rice and vegetables for lunch."
4. __________ dog is hungry? The black dog is hungry, but the white dog isn't hungry.
5. _________ did you call last night? I called Maria last night.
6. _________ is that?" "It costs 3 dollars."
7 . _________are you going tonight ? A pub.
8. __________is your mother ? She's fine .Thank you.
9. _________do you go to school?" "I go to school in California."
10. _________does Jack work ?" " He works every evening."
11. _________is your name? Somporn
12. _________ book is it? It’s here.
13. _________ is your birthday? On October 1st.
14. _________ would you like? A sandwich and an orange juice, please.
15. _________ is he talking to? To my sister.
16. _________ are things going? Fine, thanks.
17. _________ children have you got? Two. A boy and a girl.
18. _________ are you going for your holidays? To Egypt.
19. _________ is the test? Next week.
20. _________ do you go to the cinema? Two or three times a month.
21. _________do you have lunch? At twelve thirty.
22. _________bicycle is under the big tree? Linda's.

23. _________sport do you like best? Soccer.
24. _________is my puppy? In the box.
25. _________was the film yesterday? Very exciting.
26 . _________danced last night? My cousin
27. _________is the hospital? About two miles
28. _________did you go to Phuket last week? Because my uncle was ill.
29. _________does Julia usually play? Golf.
30. _________is that cake? It's one hundred and ninety-nine baht.
Practice using wh question words to make questions.
Question words: who, what, when, where, which, how
Directions: Change the statements to questions using the question word in parenthesis.
Check verb tense.
1.The train arrived at ten o’clock. (what time)
What time did the train arrive?
2.They do their homework at night. (when)
....................................................................................................................................................
3..Mr. Robertson came to the party alone. (who)
.....................................................................................................................................................
4.The car is across the street from the house. (where)
.....................................................................................................................................................
5.I like the red blouse, not the blue one. (which)
.....................................................................................................................................................
6.She felt better after she took a nap. (how)
....................................................................................................................................................
7.That is an English book. (what)
....................................................................................................................................................
8.My sister called her boyfriend yesterday (when)
....................................................................................................................................................
9.She talked to him for an hour. (how long)
....................................................................................................................................................
10.He studies piano at the university. (what)
....................................................................................................................................................
11.The party lasted all night. (how long)

....................................................................................................................................................
12.The check was for $5.50. (how much)
.....................................................................................................................................................
13.She is 21 years old. (How old)
....................................................................................................................................................
14.Sompong’s house is 2 miles from the University. (How far)
.....................................................................................................................................................
15..My parents have two cars. (how many)
.....................................................................................................................................................
16.They are coming to visit tomorrow. (when)
....................................................................................................................................................
17.He is going to work right now. (where)
....................................................................................................................................................
18.The man with the white hat is my brother. (who)
....................................................................................................................................................
19.I don’t get up early because I like to sleep late. (why)
....................................................................................................................................................
20.We have an English class every day. (how often)
....................................................................................................................................................
21.They like to dance on weekends. (what)
....................................................................................................................................................
22.The club is not far from their house. (where)
....................................................................................................................................................
23.Their favorite kind of music is Latin Jazz. (what)
.....................................................................................................................................................
24.I didn’t bring my dictionary today. (why)
......................................................................................................................................................
25.They are singing popular songs. (what kind)
......................................................................................................................................................

TEST: Fill the suitable question words in the blank.
1___________is the weather like today?
2 ___________don't you like apple juice?
3___________ about a walk through the forest?
4 ___________do you play volleyball?
5 ___________ is my red sweat shirt, Mum?
6 ___________do Anne and Betty get to school every day?
7 ___________does your father go to work?
8 ___________is the dog's bone?
9 ___________are we going for a holiday by the sea again?
10 ___________do you like your coffee?
11. _________money do you have? Ninety – five cents.
12. _________English book is this? It’s Tom’s.
13. _________are you going now? To the movies.
14. _________pens does he want? The pink one.
15. _________is that tall boy? My friend, Bill.
16. _________do you talk to? My boss.
17. _________is your brother? Twenty years old.
18. _________meat did you buy? One pound.
19. _________put it on the table? David put it there.
20. _________boy is your brother? The tall one.
21. _________color is his hair? Dark brown.
22. _________will she get there? On Friday.
23. _________does she come here? Three times a year.
24. _________do you like this food? Very much.
25. _________do you go? Japan.
26. _________skirt is this? Nancy's.
27. _________is there a bus stop? At the next corner.
28. _________put the chair there? John, I think.
29. _________glasses do you want? Ten glasses.
30. _________do you go to school? By car.

e-learning 9: WILL and GOING TO (Future Simple Tense)
There are two basic future tenses used to describe things that happen in the future.
Besides these two there are some other future tenses which can be started on the
advanced future tenses page.
I think I'll go to that party next week.
The economy will get better soon.
Yes, I will marry you.
Future with Will Structure:

Positive: Subject + will + verb
I, You, He, She, We, They will come to the party.

Negative: Subject + will + not (won't) + verb
I, You, He, She, We, They won't have time tomorrow.

Questions: Question word + will + subject + verb
What will he, she, you, we, they do?
Use the future with will to talk about an event in the future that you have just decided
to do, for predictions and for promises. ใช้กบั การกระทาหรื อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีคาบอก

เวลาอนาคตกากับอยูด่ ว้ ย
They will finish the work tomorrow.
He will arrive next Saturday
Where will you be this time next year.
I'll be in London tomorrow.
Will you be at work tomorrow?

ใช้ ในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีไ่ ม่ มแี ผนทีจ่ ะพูดมาก่ อน
Hold on. I'll get a pen.
We will see what we can do to help you.
Maybe we'll stay in and watch television tonight.
มักจะใช้ simple future tense กับคากริยา to think
I think I'll go to the gym tomorrow.
I think I will have a holiday next year.
I don't think I'll buy that car.

ใช้ ในการพูดทานองทานายการเกิดเหตุการณ์ อนาคต
It will rain tomorrow.

People won't go to Jupiter before the 22nd century.
Who do you think will get the job?
The movie "Troy " will win several Academy Awards.
George will get the job.

ใช้ กบั สถานการณ์ แสดงการสมัครใจ เสนอตัวทา
Will someone open the window for me?"
"I'll do it!" Don't worry, I'll help you!.
I'm really hungry. I'll make some sandwiches.
I'm so tired. I'm about to fall asleep. I'll get you some coffee.

การใช้ Will และ Shall
ถ้าต้องการแสดงอนาคต

ใช้ will กับประธานทุกคา

ถ้าต้องการแสดงความตั้งใจ ใช้ shall กับประธานทุกคา เช่น
I will come to the party.
I shall be disappointed

ประโยคที่มีความหมายเป็ นอนาคต อาจไม่จาเป็ นต้องใช้ will หรื อ shall แต่ใช้รูปอื่นแทนได้ เช่น
We'll fly tomorrow.
ใช้รูป : Present Simple

เช่น We fly tomorrow.

ใช้รูป : Present Progressive เช่น We are flying tomorrow.
ใช้รูป : going to เช่น We are going to fly tomorrow.
ใช้รูป : is to , are to เช่น The Prime Minister is to visit Japan.
The Basics: Future with Going to:
We sometimes also use the present continuous for planned events in the near future. The
future with ‘going to’ is used to speak about future intentions or plans made before the
present moment.
For example, 'He's going to visit his grandmother next month.'
The future with 'going to' is also used to speak about something that is about to happen
which you can see or feel .
For example, Look out! You're going to drop those dishes
She's going to attend university and study to become a doctor.
We're going to make the presentation next week.
We are going to study French next semester.
Where are you going to stay in France?
She isn't going to take a vacation this year.

Used for planned decisions. Planned decisions are decisions made BEFORE the
moment of speaking. ใช้ในการพูดถึงแผนการที่จะทาในอนาคต
I'm going to study Languages at university next year.
We're going to stay at the Hilton in New York next week.
We often use going to to talk about intentions-things that people have decided(not) to
do. This structure is common in conversation.
I’m going to take a holiday next week.

Lucy is going to go to France next year.

Future with Going to Structure:

Positive : Subject + to be + going to + verb
I am going to attend the meeting.
He, She is going to attend the meeting.
You, We, They are going to attend the meeting.

Negative : Subject + to be + not + going to + verb
I'm not going to visit Rome next year.
He, She isn't going to visit Rome next year.
You, We, They aren't going to visit Rome next year.

Questions : (Question word) + to be + subject + going to + verb
Where am I going to stay?
Where is she, he going to stay?
Where are you, we, they going to stay?
Don’t for get: Will – we are making decisions.( ใช้ Will เมือ่ กาลังตัดสินใจยังไม่ แน่ ใจ)
Going to – decision are already made ( ตัดสินใจแล้ ว)
GRAMMAR IN CONTEXT
Story 1In the late 1960s, Kenneth Blyton successfully crossed the English Channel in a
metal bottle with a small motor. It was his third crossing, but his first time by bottle. When
he landed in France, he described his next plan. I have already crossed by bed and by barrel.
He said, “ Next year I’m going to cross by giant banana.”

Story 2 :A man from Kentucky tried to row across the icy Bering Strait, between Alaska and
Russia, in a bath. Unfortunately, things went a bit wrong for him. According to the explorer,
“ By late afternoon on the fourth day, although the sun was still high, the sea went rather
thick. Next morning I was frozen in.” No problem. He left the bath in the ice and walked to
land, where he told reporters, I’ll try again in the summer.”

EXERCISE 1: Look at these sentences from Stories 1 and 2 and answer the questions.
1. “Next year I’m going to cross by giant banana
2. I’ll try again in the summer
a. Which sentence suggests that the man decided something before speaking?.....................
b. Which suggests he decided at the same time as speaking?.................
EXERCISE 2:Write the correct verb in the boxes below.
sell

ride buy

start watch

study rain walk cook see
1.John doesn't like driving so he's going to _____________his bike to work.
2. Helen sold her house and now she’s going to_____________another one.
3. Would you like to buy my books. I'm going to ______________them tomorrow.
4. George has an exam next week. He's going to _____________every day until the exam.
5. I’m hungry. I'm going to ____________cooking dinner soon.
6. The clouds are black. It's going to_____________.
7. That’s a good movie. I'm going to ____________it tomorrow.
8. I’m not going out tonight. I'm going to ____________TV.
9. Can we have lunch now? Yes, I'm going to _______________it in a minute.
10. Our car is at the mechanics. We're going to ____________to the party tonight.

EXERCISE 4: Underline the best form
1. Ann (is going to / will ) have a baby.
2. Perhaps I (will / am going to) see you again one day.
3. There’s someone at the door, I (am going / I’ll go) to open it.
4. I promise I (tell / I’ll tell) you tomorrow.
5. I (will see / am going to see) the doctor tomorrow at 10.30.
6. Look- Joe (is going to / will) show us something interesting.
7. I don’t want to drive. OK. I think (I’m going to / I’ll ) drive one day.
8. Shall we go out ? “No, (I’ll / I’m going to ) wash my clothes.”
9. I think (I’m taking / I’ll take) guitar lessons one day.
10. Look-it (is going to / wil) rain.

EXERCISE 5: Write the correct future form to complete the sentences below “will” or
“going to”.
1. I'm hungry - Oh, I ____________________(make) you a sandwich.
2. He _________________________(study) Law at UCLA next year.
3. Oh darling! I love you so much, _________________________(you/marry) me?
4. The flight _____________________________(leave) at 8 p.m.
5. Look at those clouds! It ___________________________(rain) any minute.
6. Jack _______________________________(meet) Tom tomorrow afternoon.
7. I think he _____________________________(be) very successful.
8. When __________________________(visit) me next year?
9. Class __________________(begin) at 9, it _____________________(begin) at 10.
10. As soon as she arrives in Dallas she __________________________(give) you a call.
11. Look at those clouds on the horizon! It is __________________________(rain) soon.
12. Who do you think ________________________(win) the next national elections?
13. We are ____________(fly) to Austin next week for a meeting with the advisory board.
14. I promise you: I _______________________(finish) my homework on time next week.
15. I'll take this letter to the post office when I ____________(go) into town this afternoon.

คาสง่ ั
1. ให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนซ้ าๆ ทาความเข้าใจก่อนทาการสอบ

