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English for Everyday Life (007015) อาจารย์เอกรัตน์ นภกานต์ 

อ่านท าความเข้าใจและปฏบิัติตามค าส่ังท้ายบทที ่9 
E-learning 1: การใช้ค ากริยา Verb 

Verb มอียู่ด้วยกนั 3 ชนิด คอื                                                                                                                    

1. Verb to be                                                                                                                                                 

2. Verb to do                                                                                              

3. Verb to have 

Verb to be  

ไดแ้ก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 น้ี เม่ือประกอบกบัค านามหรือสรรพนาม ซ่ึงเป็นประธานของประโยค 
เช่น I หรือ You หรือ The boy แลว้ถา้เป็นกริยาช่วยก็ไม่มีค าแปล แต่ถา้เป็นกริยาแทก็้แปลวา่ เป็น อยู่  คอื เช่น 

I am a handsome man. ฉนัเป็นผูช้ายรูปหล่อคนหน่ึง  

Danai is my father. ดนยัเป็นบิดาของฉนั 

และในหลกัเกณฑข์องการใชค้  ากริยาต่างๆ ของ Verb to be จะมีดงัน้ี  

is, am, are และ be เป็นรูปกริยาของปัจจุบนั คือใชใ้นประโยคค าพดูซ่ึงหมายถึงอาการหรือกริยาท่ีแสดงอยูใ่น
ขณะนั้นหรือปัจจุบนั  

ถา้เป็นอดีตกาล จะเปล่ียน is, am, are จะเปล่ียนเป็น was หรือ were หรือถา้เป็นอดีตกาลสมบูรณ์ จะตอ้งใช ้
been การใชก้ริยากบัประธานของประโยค ก็จะตอ้งบงัคบัใชใ้หถู้กตอ้งกบัประธานซ่ึงเป็นค านาม หรือ ค าสรรพนาม
อยา่งแทจ้ริง คือ 

I  ตอ้งใช ้ am (กริยาใชเ้ฉพาะ I ค าเดียว)                                                                                                   

You  ตอ้งใช ้ are  They  ตอ้งใช ้ are     We  ตอ้งใช ้ are                                                                                                                 

He  ตอ้งใช ้  is                                                                                                                                

She  ตอ้งใช ้  is                                                                                                                                       

It  ตอ้งใช ้  is                                                                                                                                                                                                                                                         



ประธานหรือค านามท่ีเป็นเอกพจน์ ใช ้ is                                                                             

ประธานท่ีเป็นค านามท่ีเป็นพหูพจน์ ใช ้are  

อดีตกาลเอกพจน์ ใช ้was                                                                                                         

อดีตกาลพหูพจน์ ใช ้were                                                                                                   

ข้อสังเกต ค ากริยา am นั้น จะมีเฉพาะกบัค าสรรพนาม คือ I เท่านั้น ไม่มีการน าไปใชก้บัประธานหรือค านามหรือสรรพนามอ่ืนๆ เลย 

ส่วนค ากริยา was และ were นั้นเม่ือใชก้บัค  าสรรพนามจะเป็นดงัน้ี  

I  ใช ้ was 

He  ใช ้ was 

She  ใช ้ was  

We  ใช ้ were 

They  ใช ้ were 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you a pretty girl? 

 

Yes,  I am. 

Are you an elephant? 

Yes, I am. 

Are you a tiger? 

 

No, I’m not. I am a crocodile. 

Are you a cat? 

No, I’m not. I’m a horse. 



 

Verb to be มหีลกัการใช ้ดงัน้ี  

ถา้เป็นกรยิาส าคญัในประโยค มีความหมายวา่ เป็น อยู ่คือ  

•  ใชว้างขา้งหน้า กลุม่ค า adjective (ค าคณุศพัท์)  

•  ใชเ้ป็นกรยิาชว่ยในโครงสรา้งของประโยค Continuous (ประโยคทีม่ ีกรยิา ing)  

•  ใชเ้ป็นกรยิาชว่ยในโครงสรา้งของประโยค Passive Voice (ประโยคทีป่ระธานเป็นผูถู้กกระท า)  

หลกัการใชก้บัประธานในประโยค                                                                                                                 

1. ถา้ประธานทีเ่ป็นเอกพจน์บุรุษที ่3 ซึง่ไดแ้ก ่He She It หรือ ชือ่คนคนเดยีว สตัว์ตวัเดยีว และสิง่ของ

อนัเดยีวทีถู่กกลา่วถงึ Verb to be ทีใ่ชค้ือ is เชน่                                                                                              

*He is a teacher.                                                                                                                                         

*Sam is a singer. (Sam = ผูช้ายคนเดยีวทีช่ือ่ Sam เป็นเอกพจน์)                                                                                                                                   

*She is in the room.                                                                                                                                      

*My father is sleeping. (My father = พ่อของฉนั คอืผูช้ายคนเดยีวเป็นเอกพจน์)                                     

* It is a dog.  *The pencil is on the table                                                                                                                

2. ถา้ประธานเป็นเอกพจน์บรุุษที ่1 (ผูพู้ดคนเดยีว) ซึง่ไดแ้ก ่ I  Verb to be ทีใ่ช ้คอื am                           

* I am a student.   I am under the table.                                                                                             

3. ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษ ซึง่ไดแ้ก ่We You They หรือ ชือ่คนหลาย สตัว์หลายตวั และสิง่ของ

หลายอนัทีถู่กกลา่วถงึ Verb to be ทีใ่ช ้คือ are เชน่                                                                          

*  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.                                                       

การสรา้งประโยคทีม่ ีVerb to be ใหเ้ป็นประโยคปฏเิสธ . มวีธิกีารดงันี ้                                  

เตมิ not ลงไปในต ำแหน่งทีเ่รยีงตอ่จำก Verb to be หลัง is, am, are  เชน่                                            

* He is not in the room. *I am not a child.                                                                                   

* They are not teachers. *Suda is not reading.                                                                                       

หมายเหต ุรปูยอ่ของ ปฏเิสธ Verb to be คอื is not ยอ่เป็น isn't                                                                                      

am not จะไมใ่ชร้ปูยอ่ are not ยอ่เป็น aren't  



การท าประโยคทีม่ ีVerb to be ใหเ้ป็นประโยคค าถาม Yes No Question มหีลกัการดงันี ้

เอำ Verb to be มำวำงหนำ้ประโยค และเอำประธำนของประโยคมำวำง เรยีงตอ่จำก Verb to be 

หลังจบประโยค ตอ้งใสเ่ครือ่งหมำยค ำถำม เชน่ He is in the room. เปลีย่นเป็น Is he in the 

room ?  

They are soldiers เปลีย่นเป็น Are they soldiers?  

I am a boy. เปลีย่นเป็น Am I a boy ?  

Verb to be          เป็นค ำกริยำในภำษำองักฤษ มคีวำมหมำยว่ำ เป็น อยู่ คอื  

Verb to be        ผนัได้หลำยรูปตำมตัวประธำนของประโยค    

  (ตัวประธำนคอืค ำนำมที่เป็นเจ้ำของกริยำอำกำรในประโยค มี 3 รูป คอื is am are 

  เช่น He   She   It  ใช  ้้ is    You   We   They   ใช  ้้ are    I    ใช้ am 

  

Example 

1. I am tall.                                        1. ฉันสูง 
2. I am thirteen years old.                2. ฉันมีอำยุ 13 ปี 

3.You are Jan.                                   3. เธอคือแจน      

4. We are not happy.                        4. พวกเรำไม่มีควำมสุข 

5. It isn't a rabbit.                             5. มันไม่ใช่กระต่ำย 
6. They are students.                        6. เขำทั้งหลำยคอืนักเรียน 

7. He is a handsome man.                7. เขำเป็นคนรูปหล่อ 
8. She is very beautiful.                    8. เธอเป็นคนสวย                
9. Nid and Noi aren't here.              9. นิดและน้อยไม่ได้อยู่ที่นี่ 
10. Jan is not lazy.                           10. แจนไม่ใช่คนขีเ้กยีจ     
  

 

The verb be can be an auxiliary verb ค ำกรยิำชว่ย or a main verb ค ำกรยิำแท ้in English.             

ดูการใช ้Be  เป็นค ากริยาแท ้ Be as a main verb ค ำกรยิำแท ้ 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 verbค ากริยาช่วย 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  

………………………………………………………………………………………..  
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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 

Negative: I am not, I'm not 

Positive: I _________________ 

Negative: I ________________ 

Positive: You are, you're 

Negative: you are not, aren't 

Positive: You ______________ 

Negative: you ______________ 

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

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

Positive: He, She, It ______________ 

Negative: He, She, It _____________ 

Positive: We are 

Negative: We are not, we aren't 

Positive: We _______________ 

Negative: We ______________ 

Positive: You are, you're 

Negative: you are not, you aren't 

Positive: You _______________ 

Negative: you _______________ 

Positive: They are 

Negative: They are not, you aren't 

Positive: They _______________ 

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 แปลวา่ มี มีในท่ีน้ีหมายถึง มีในปัจจุบนั ท่ีผูพ้ดูตอ้งการจะบอกให ้ทราบวา่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยูใ่นขณะน้ี  

Example: 

I have five oranges. ฉันมสีม้ 5 ผล  

I have six cars. ฉันมรีถยนต ์6 คัน  

She has many umbrellas. เขำผูห้ญงิมรีม่หลำยคัน  

Mr.Somsuk has a hotel. คณุสมสขุมโีรงแรม 

Miss.Manus has twelve dogs. คณุมนัสมสีนัุข 12 ตัว  

Aranya and Rampai have geese. อรัญญำและรัมไพมหีำ่นหลำยตัว 

 

I  ใชก้ับ  have 

You  ใชก้ับ  have 

We  ใชก้ับ  have 

They  ใชก้ับ  have 

He ใชก้ับ  has 

She ใชก้ับ  has 

It ใชก้ับ  has 

I have three pens. ฉันมปีำกกำ 3 ดำ้ม  

You have an umbrella. คณุมรีม่ 1 คัน  

She has one son. เขำผูห้ญงิมลีกูชำยหนึง่คน  

They have a big land. เขำทัง้หลำยมทีีด่นิผนืใหญ ่ 

It has many legs. มันมหีลำยขำ                                                                                                                     

We have beautiful house. พวกเรำมบีำ้นสวยงำม 

He  has  many  hats. เขำผูช้ำยมหีมวกหลำยใบ 

ค ากริยา Have นีก้เ็ช่นเดยีวกนัเป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้ ถ้าเป็นกริยาแท้แปลว่า ม ีหรือ ได้ แล้วแต่กรณี มี
หลกัเกณฑ์ในการใช้กบัค านามหรือสรรพนามส าหรับค ากริยานี ้ดงันี ้คอื  

http://www.englishexercises.org/


1. การใช ้ have , has 

1.1. เป็นกริยาแทใ้นประโยคแปลวา่ มี หรือ รับประทาน 
1.2. เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค Perfect Tense. 

ในกรณีที ่have เป็นกริยาแท้ จะมวีธีิการใช้ต่างกนัตามประธานของในประโยคดงัต่อไปนี ้

1. ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที ่3 ซ่ึงได้แก่ He She It หรือ ช่ือคนคนเดยีว สัตว์ตวัเดยีว และส่ิงของอนัเดยีวทีถู่กกล่าวถงึ 

ใช้ has เช่น 

He has many cars.    Dang has a lovely dog. 

My sister has a doll.   This cat has four legs. 

2. ประธานท่ีไม่ใช่เอกพจน์บุรุษท่ี 3 ทั้งหมด เช่น I, You, We และประธานพหูพจน์ เช่น They ใช ้have เช่น 

They have many cows.   Teachers have five cars. 

I have dinner with my boyfriend.  We have a big house. 

2. การสร้างประโยคท่ีมี  have, has ใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ 

เน่ืองจาก have ท าหนา้ท่ีเป็นกริยาแทจึ้งตอ้งใช ้verb to do: do /does เขา้มาช่วย โดยใชต้่างกนัตามประธานของ

ประโยคดงัน้ี คือ  

1. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ บุรุษที ่3 ซ่ึงได้แก่ He / She / It คนคนเดยีว สัตว์ตวัเดยีว และส่ิงของอนัเดยีวทีถู่กกล่าวถงึ 

ใช้ does ตามด้วย not เป็น does not ตามด้วย infinitive (have) does not ใช้รูปย่อเป็น 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. ถ้าประธานเป็นตวัอืน่ทีไ่ม่ใช่เอกพจน์บุรุษที ่3 ใช้ do ตามด้วย not เป็น do not แล้วตามด้วย infinitive (have) 

do not ใช้รูปย่อเป็น 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. ในการตั้งประโยคค าถามด้วย have / has ให้ตั้งเป็นประโยคค าถามโดยใช้ verb to do (do / does) และต้อง

ตอบค าถามด้วยค าตอบ Yes หรอื No  

เอา do / does เขา้มาช่วย โดยวางไวห้นา้ประโยค และตอ้งอยูห่นา้ประธานของประโยค.                                                                                                                                                               

do …ใชก้บัประธานของประโยคท่ีเป็นเอกพจน์                                                                                                     

does……ใชก้บัประธานของประโยคท่ีเป็นพหูพจน ์

ในประโยคค าถามให้ใช้  Have เพยีงตวัเดยีวเท่านั้น หลงัจบประโยคต้องใส่เคร่ืองหมายค าถาม เช่น 

 

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 เป็นกริยาส าคญัในประโยค  แปลว่า  รับประทาน 

I have breakfast at 7 o’clock every morning. 

เม่ือใชใ้นรูปปฏิเสธ ใช ้verb to do คือ do, does เขา้มาช่วย 

พร้อมกบัเติม not (มีรูปยอ่คือ don't, doesn't และ didn't) 

I don't have seafood.    

เมือ่ใช้ในประโยคค าถามแบบอเมริกนั ใช้ verb to do ช่วยโดยวางไว้หน้าประโยค  

Do you have a pencil?   

ใช้  do  does    เข้ามาช่วย   โดยให้สอดคล้องกบัประธาน   คอื                                                                         

1.  ถ้าประธานเป็นเอกพจน์  บุรุษที ่ 3  ซ่ึงได้แก่  He  She  It   คนคนเดยีว  สัตว์ตวัเดยีว  และส่ิงของอนัเดยีวทีถู่ก

กล่าวถึง  ใช้  does  ตามด้วย   not  เป็น  does  not ใช้รูปย่อเป็น  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.   ถ้าประธานเป็นตวัอืน่ทีไ่ม่ใช่เอกพจน์บุรุษที ่ 3  ใช้ do  ตามด้วย   not  เป็น  do  not .( ใช้รูปย่อเป็น 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  ในประโยคปฏิเสธกเ็หมือนกบัประโยคค าถามคือไม่ว่าประธานจะเป็นพจน์หรือบุรุษใด 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(บอกเล่า),  Do / 

Does in Question(ค าถาม), and doesn’t or don’t in Negative (ปฎเิสธ)          
 



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. We ………………….. beautiful flowers in our garden. 

2. Jane ………………….. five new English books. 

3. I…………………..  an expensive sport car. 

4. They ………………….. a big villa not far from the beach . 

5. My sister…………………..  a lot of dolls in her room. 

6. My father ………………….. a computer in his office. 

7. Sandra and I ………………….. five pets . 

8. My mother…………………..  a pretty orange bag. 

9. Moris…………………..  some friends in Haifa. 

10. You…………………..  ten notebooks. 

11. I…………………..  a desk and two chairs in my bedroom. 

12. Robert …………………. a tall brother. 

13. These boys …………………..  blue eyes.  

14. Boonna…………………..  two pen pals in Australia. 

15. The pupils ………………….. a new computer room . 

16. The dog …………………..  a very big doghouse. 

17. Bill Gates ………………….. a lot of money .  

18. He ………………….. short blond hair . 

19. They ………………….. four tickets to the show . 

20. 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…………………..    an important test tomorrow.                                                          

27.  My cat …………………..   a long tail.                                                                                    

28.  The book …………………..   a nice cover.                                                                             

29. You  …………………..  a nice voice.                                                                                                           

30.  We …………………..   good news for you         



e-learning 3: Verb to do 

ค ากริยา do น้ี มีความหมายท านองเดียวกนักบั Verb to be คือ เป็นทั้งกริยาช่วย และกริยาแท ้ถา้เป็นกริยาแทแ้ปลวา่ 
"ท า", "ปฏิบติั",และ "แสดงท่า"  

Do และ      มีหลกัการใชด้งัน้ีคือ ถา้เป็นกริยาส าคญัหรือกริยาแทใ้นประโยคมีความหมายว่าท า 

He does his homework.. 

They do their homework. 

เป็นกริยาช่วยในประโยคค าถามและปฏิเสธท่ีมีกริยาแทอ้ยูแ่ลว้ในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be  

(  is   am  are  ) .ในประโยคเช่นน้ี  do , does จะไม่มีความหมาย  เป็นเพียงตวัช่วย  เช่น  

            He  does  not   have  any  sisters. 

            We  do   not  buy  a  big  car. 

 do not  ใชรู้ปยอ่เป็น    don’t  / does  not    ใชรู้ปยอ่เป็น    doesn’t แยกใชไ้ปตามประธานของประโยคดงัน้ี 

1. ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษท่ี  3  (  He , She , It  ช่ือคนคนเดียว สตัวต์วัเดียว และส่ิงของอนัเดียวท่ีถูกกล่าวถึง ) 
ใช ้Does  

2. ประธานเป็นเป็นพหูพจนใ์ช ้do (  I , You  , We , They   ช่ือคนหลายคน  สตัวห์ลายตวัส่ิงของหลายอยา่งท่ีถูก
กล่าวถึง ) ใช ้ Do 

แยกใช้ตามตารางต่อไปนี ้

I   

  

 do 

  

  

 it. 

You 

We 

They 

Dang  and Dum 

The  cats 

Three  balls 

He   

  

 does 

  

  

it . 

 

She 

It 

Sam 

A  dog 

A man 

  

 



Verb to do ในประโยคปฏิเสธมหีลกัการดงันี ้

1.  Verb to  do  เป็นเพียงกริยาช่วย  ( Helping  Verb ) ไม่ใช่กริยาแท ้

2.  กริยาแทข้องประโยคตอ้งใชรู้ปเดิม  ( Base  form ) จะไม่มีการเติมหรือเปล่ียนไปเป็นช่องใดทั้งส้ิน นะครับ 

            ประโยคบอกเล่า          He  likes  cartoon. 

            ประโยคปฏิเสธ           He  doesn’t  like  cartoon. 

            ประโยคบอกเล่า          They  play  football. 

            ประโยคปฏิเสธ           They  don’t  play  football 

 
Verb to do ในประโยคค าถามมหีลกัการดงันี ้

 1.  Yes / No  Questions 

 1.  ใช ้ Verb  to  do  วางหนา้ประโยค  ตามดว้ยประธานของประโยคและกริยาแทข้องประโยควางเรียง 

 ต่อมา  ตวัอยา่งเช่น 

กริยาแทใ้ช ้ Base  form  ( รูปเดิมท่ีไม่ตอ้งเติมหรือผนั ) 

ประโยคบอกเล่า          He  likes  cartoon.       ประโยคค าถาม            Does  he  like  cartoon ?                

ประโยคบอกเล่า          They  play  football.   ประโยคค าถาม            Do  they  play  football. ? 

2.  Wh. Questions 

1.  ใช ้ Verb  to  do  วางขา้งหลงั Wh. และหนา้ประธานของประโยค  ตามดว้ย กริยาแทข้องประโยควางเรียง 

     ต่อมา  ตวัอยา่งเช่น 

ประโยคค าถาม            What  does   he  want      ประโยคค าตอบ           He  wants  a  pen. 

ประโยคค าถาม            When  do  you  have  lunch ?ประโยคค าตอบ           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 

 

 

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.                                                                            

ตวัอย่างการใช้ Verb to be และ verb to have ใน present simple tense 

Verb to be Verb to have 

I am a student.                                                  

She is a nurse.                                            

They are workers. 

We have breakfast early.                                    

She has dinner with her family.                             

I have a letter. 

 

Tense นี ้กรยิาตอ้งเตมิ " s " หรอื " es " 

ข้อสังเกตในการเติม S ท่ีกริยาเม่ือประธานเป็นเอกพจน์ 

1. กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย s, ss, ch, o และ x ใหเ้ติม e เสียก่อนแลว้จึงเติม 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. 

    โครงสร้าง : ประธาน + กริยาช่องท่ี 1 

       Subject  +  V1  + object 



The bus no.13 passes Lumpini Park. 

2.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็นพยญัชนะ ใหเ้ปล่ียน y เป็น i ก่อน แลว้เติม es เช่น 

cry - cries , study – studies, carry-carries, fly-flies 

She studies in the United States of America.                                                                          

The baby cries at midnight.                                                                                                         

ยกเว้น ค  ากริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y ซ่ึงหนา้ y มีสระ (a,e,i,o,u) ใหเ้ติม   s ไดเ้ลย เช่น                                                    

The boy plays the guitar well.                                                                                                       

My mother buys many things in that store. 

3.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย f หรือ fe ใหเ้ปล่ียน f หรือ fe เป็น ve ก่อนเติม s เช่น 

calf - calves = ลูกววั  beef - beeves = เน้ือววั 

4. .ค ากริยาปกติอ่ืนๆ เติม s ไดท้นัที เช่น  

work - works , live - lives , want - wants, eat - eats,read - reads, write - writes                                                                                                      

He wants to go to the beach.                                                                                    

The dogs eats bone.  

ลองอ่านประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ 

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.  

จะสงัเกตเห็นวา่ในขอ้ 5 - 6 - 7 ค ากริยา go เติม es ซ่ึงจะตอ้งจ าไวว้า่เพราะประธานเป็นเอกพจนบุ์รุษท่ี 3 คือ He She 

และ It ตอ้งพยายามจ าได ้                                                                                                                                                



กฎการใช้ Present Simple Tense  

1. ใช้กบัเหตุการณ์หรือการกระท าทีเ่ป็นความจริงตลอดไป หรือเป็นความจริงตามธรรมชาต ิเช่น 

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. ใช้กบัเหตุการณ์ทีเ่ป็นประเพณี นิสัย สุภาษิต ซ่ึงไม่ได้บ่งเฉพาะเจาะจงเวลา เช่น 

Actions speak louder than word. 

Men wear thin clothes in summer. 

3. ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะพดู เช่น 

He stands under the tree. 

Susan is my close friend. 

4. ใช้กบัเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงได้ตดัสินแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัตเิช่นนั้น (นิยมใช้กบักริยาทีแ่สดงการเคลือ่นทีจ่ากทีห่นึ่ง

ไปยงัอกีทีห่นึ่ง) เช่น 

I leave by the 6.20 train this evening. 

5. ใช้กบัเหตุการณ์ในกรณีสรุปเร่ืองทีเ่ล่ามา แม้เหตุการณ์นั้นจะเกดิในอดตี แต่เราใช้ verbเป็น Present Simple 

Tense เพือ่ให้เร่ืองทีเ่ล่ามชีีวติชีวา                                                                                                         

6. การกระท าของกริยาทีไ่ม่สามารถแสดงออกให้เหน็ได้ เช่น กริยาแสดงความนึกคดิ แสดงความรับรู้ แสดงภาวะของจติ 

แสดงความเป็นเจ้าของ ให้น ามาแต่งเป็น Present Simple Tense เช่น 

She loves her husband very much. 

Advanced English Grammar belongs to me.                                                                             



Present Simple ในประโยคปฏิเสธ (Negative Form) มหีลกัการเปลีย่นดงันี ้คอื 

1. ประโยค Present Simple Tense ท่ีมี Verb to be หรือ กริยาช่วยตวัอ่ืน (can, may, must, will, shall) 

สามารถเติม not หลงัค ากริยาช่วยเหล่านั้นไดท้นัที 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 ท่ีไม่มี Verb to be หรือกริยาช่วยดงักล่าวในขอ้ 1 อยูใ่นประโยคให.้ปฏิบติั
ดงัน้ีคือ                                                                                                                                                      

2.1 ใช ้do not หรือ don’t (รูปยอ่ของ do not) วางไวห้นา้ค ากริยาแท ้ท่ีไม่ไดเ้ติม s, es เช่น 

We walk to school every day.          เป็น         We do not walk to school every day.

หรือ          We don’t walk to school every day.                                                                                           

The children always make a loud noise.                                                        

เป็น       The children do not always make a loud noise.                                            

หรือ       The children don’t always make a loud noise.                                                                          

2.2 ใช ้does not หรือ doesn’t (รูปยอ่ของ does not) วางไวห้นา้ค ากริยาแทท่ี้เติม s, es โดยตดั sหรือ es ก่อน เช่น

The baby sleeps well every night.                                                                                   

เป็น         The baby does not sleep well every night.                                        

หรือ         The baby doesn’t sleep well every night. 

ในกรณีทีค่ ากริยาแท้บางค าต้องมกีารเปลีย่นแปลงก่อนเตมิ s, es จะต้องตดั s, es ออก แล้วกลบัมา ใช้ตวัเดมิก่อน เช่น 

The baby cries every night.                                                                                            

เป็น           The baby does not cry every night.                                                                    

หรือ       The baby doesn’t cry every night.                                                                                                    

(ในทีน่ีจ้ะต้องตดั ies ออกก่อนแล้วกลบัมาเตมิ y เหมอืนเดมิ เมือ่ใช้ does not เช่นเดยีวกบัค ากริยาตวัอืน่ๆ ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงแบบเดยีวกนั)                                                                                                          



ในประโยคค าถาม (Interrogative Form) มีหลกัการเปล่ียนดงัน้ี คือ                                                                    

1. ประโยค Present Simple Tense ท่ีมี Verb to be หรือกริยาช่วยตวัอ่ืนๆ ใหน้ าเอาค ากริยาช่วยในประโยค มาวาง

ไวห้นา้ประธาน แลว้ใส่เคร่ืองหมายค าถาม เช่น                                                                                                                                      

You are a nurse.             →        Are you a nurse?                                                          

They can speak English.         →        Can they speak English? 

2. ในประโยค Present Simple Tense ท่ีไม่มี Verb to be หรือค ากริยาช่วยดงักล่าวในขอ้ 1 อยูใ่นประโยคให้

ปฏิบติัดงัน้ี                                                                                                                   

2.1 ใช ้do วางไวห้นา้ประธาน (พหูพจน์) เม่ือค ากริยาแทใ้นประโยคไม่ไดเ้ติม s, es แลว้ใส่เคร่ืองหมายค าถามทา้ย

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 ใช ้does วางไวห้นา้ประธาน (เอกพจน)์ เม่ือค ากริยาแทใ้นประโยคเติม s, es โดยตดั s, es ออกเสียก่อน แลว้ใส่
เคร่ืองหมายค าถามทา้ยประโยค 

 He often goes to the beach.       →        Does he often go to the beach? 

ในกรณีท่ีค ากริยาแทบ้างตวัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงก่อนเติม s, es จะตอ้งตดั s และ es ออก แลว้กลบัมาใชรู้ปเดิมของ
ค ากริยาเสียก่อนท่ีจะใช ้does วางไวห้นา้ประธานของประโยค เช่น 

  Jennifer tries to climb the mountain. → Does Jennifer try to climb the mountain? 

Present Simpleใชก้บัเหตุการณ์ท่ีกระท าอยูเ่ป็นประจ า เป็นนิสยั ในกรณีน้ีมกัจะมีค าแสดงเวลาร่วมอยูด่ว้ย คือ 

Adverbs of Frequency คือ ค ากริยาวเิศษท่ีบอกความถ่ีในการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ วา่เกิดบ่อยคร้ังแค่ไหน เช่น  

always                 สม ่าเสมอ  usually                 โดยปกติ 

often                    บ่อยๆ      sometimes           บางคร้ัง 

seldom                ไม่ใคร่จะ  never                   ไม่เคย  

frequently   บ่อย  rarely     นานๆคร้ัง 

ever     เคย  everyday   ทุกๆวนั  

every week   ทุกๆสปัดาห์ 

 



การใช ้Adverbs of Frequency ในประโยค Placement of adverbs of frequency                                                           

1. ใชใ้นต าแหน่งหนา้ค ากริยาในประโยค 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. ใชว้ำงไวท้ำ้ยประโยค เชน่ 

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 Tenseเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั การกระท านั้นๆ ก าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีพดูอยู ่แมจ้ะเป็นต่อหนา้ 

หรือการคาดเดาวา่จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนในอนาคต โดยจะมีรูปแบบโครงสร้างของประโยคดงัน้ี  

Subject + is, am, are + v.ing 

โดยจะสามารถแสดงช่วงเวลาของการเกดิเหตุการณ์ได้ดงัรูปต่อไปนี ้

 

ประธานเอกพจน์    ……..…….. ใช ้ …….. is                                                                           

he/she/it       ……..…….. ใช ้ …….. is                                                                

ประธานพหูพจน์   ……..…….. ใช ้ …….. are                                                                  

you/we/they ……..……..  ใช ้  …….. are 

I    ……..……..……..…… ใช ้ …….. am 

โดย Verb to be ท่ีใชจ้ะผนัตามประธาน และเติม ing ท่ีกริยาแทช่้อง 1 เช่น                                                                                                                                         

She is eating some food. : หล่อนก าลงัทานอาหาร (ประธานเป็น she ใช ้is และกริยาแทช่้อง 1 เติม ing) 

Suchart is playing football. : สุชาติก าลงัเล่นฟตุบอล (ประธานเป็นเอกพจน์ ใช ้is และกริยาแทช่้อง 1 เติม ing) 

We are cooking. : เราก าลงัท ากบัขา้ว (ประธานเป็น we ใช ้are และกริยาแทช่้อง 1 เติม ing) 

I am reading a book.:ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ(ประธานเป็น I ใช ้am และกริยาแทช่้อง 1 เติม ing)                                                                                                                                        

I am watching TV now. ฉนัก าลงัดูโทรทศัน ์                                                                                                                  

She is watching TV now. หล่อนก าลงัดูโทรทศัน ์                                                                                                                       

 



ลกัษณะประโยค Present continuous tense  

  subject  be   present participle   

ประโยคบอกเล่า 
I am   speaking to her. 

You are   reading this book. 

ประโยคปฏิเสธ 
She is not staying in Thailand. 

We are not playing basketball. 

ประโยคค าถาม 
Is he   watching movie? 

Are they   waiting for you? 

 
Example More Affirmative and negative forms 

I am (not) cooking now.    You are (not) driving car.     /aren’t/ 

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. 

 

หลกัการใช้  Present Continuous Tense  or Present Progressive                                                                                         

Tom is studying English grammar. ทอมก าลงัศึกษาไวยากรณ์องักฤษ    

1. ใช้กล่าวถึงการกระท าหรือเหตกุารณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในขณะทีพู่ดโดยจะมกีริยาวเิศษณ์บอกเวลาเช่น 

now    ขณะนี ้  at the moment    ขณะนี ้
at this moment ขณะนี ้  right now  ขณะนี ้

at present  ขณะนี ้   

 I am studying Mathematics in the room now. : ขณะน้ีฉนัก าลงัเรียนวชิาเลข 
I am writing essay for send the teacher at this moment.:ฉนัก าลงัเขียนยอ่ความเพ่ือส่งอาจารยอ์ยู ่
The policeman is catching the stolen at the moment. : ต ารวจก าลงัจบัผูร้้ายอยูใ่นขณะน้ี 
We are going to the zoo right now. : ขณะน้ีเราก าลงัไปสวนสตัว ์

 



2) ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระท าทีเ่กดิขึน้ช่ัวคราว โดยไม่คงอยู่อย่างถาวร เช่น 

What are you doing? : คุณก าลงัท าอะไร? (ก าลงัท า แต่ท าอยูไ่ม่นาน) 

The boy is standing on the table. : เด็กผูช้ายก าลงัยนือยูบ่นโตะ๊ (ก าลงัยนื แต่ยนือยูไ่ม่นาน)  

I am living with my friend until I find a room.ฉนัพกัอยูก่บัเพ่ือนจนกวา่จะหาหอ้งได ้(ก าลงัอาศยั แต่อาศยัอยู่

ไม่นาน) 

She is looking for new book. : หล่อนก าลงัมองหาหนงัสือเล่มใหม่ (ก าลงัมองหา แต่มองหาไม่นาน)  

*** จะเห็นไดว้า่ present continuous tense ใชก้บัเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว แต ่present simple 

tense จะใชก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติหรือเกิดแบบถาวร 

3) ใช้ present continuous tense กบัการกระท าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้ แต่ต้องระบุเวลาทีจ่ะเกดิด้วย เช่น 

I am meeting my friend tonight. :  

 

She is going to chiangmai with me next week. :  

 

Arkom and Ubon are arriving tomorrow.  

  

4) ใช้กบัเหตุการณ์หรือการกระท าที่เกดิขึน้บ่อยๆ หรือเกดิโดยไม่ได้คาดหมาย เช่น 

I am always meeting Ratcha in the university. : ฉนัพบรัฃฃาท่ีมหาวทิยาลยับ่อยมาก (แต่พบโดยบงัเอิญ) 
 

She is always forgetting her friend name. : หล่อนมกัจะลืมช่ือเพ่ือนของหล่อน 
 

He is forever losing his keys. : เขามกัจะลืมกญุแจบ่อยๆ 

*** มีค  ากริยาหลายตวั ท่ีไม่ใชใ้นรูป continuous tense โดยมีขอ้สงัเกตกริยาดงัต่อไปน้ี 

1. กริยาที่แสดงความรู้สึก หรืออารมณ์ (feeling)  

dislike ไม่ชอบ  hate เกลียด  like ชอบ  love รัก  

prefer ชอบ  want ตอ้งกำร  wish ปรำรถนำ  desire ปรำรถนำ  

hope หวงั  refuse ปฏเิสธ  mind เอำใจใส ่ 

I love you. : ฉนัรักคุณ (*** จะใช ้loving ในเพลงเท่านั้น เช่น I'm still loving you ไม่สามารถใชง้านไดจ้ริง) 
 

I hate you so much. : ฉนัเกลียดคุณมาก (ไม่ใช ้is hating) 



 

I hope you can do that. : ฉนัหวงัวา่คุณสามารถท าได ้
 

She refuses to follow my advice. : หล่อนปฏิเสธท่ีจะท าตามค าแนะน าของผม 
 

He dislikes me. : เขาไม่ชอบฉนั 
 
He wants to meet his friend. : เขาตอ้งการพบเพื่อนของเขา 
 

I wish that I had never met him. : ฉนัหวงัวา่จะไม่พบเขาอีก  

2. กริยาที่แสดงการรับรู้ หรือสัมผสั (verb of perception) เช่น 

see   เห็น  hear   ไดย้นิ  smell   ไดก้ล ิน่ 

taste   ชมิรส  recognize  นกึได ้  sound   ดเูหมอืนวา่ 

measure  วดั  notice   สงัเกตเห็น 

  

I see what you mean. :    ฉนัทราบวา่คุณหมายถึงอะไร 
Please taste this food before compound. :  กรุณาชิมอาหารก่อนปรุงรส 

I smell something too bad. :    ฉนัไดก้ล่ินบางอยา่งท่ีไม่ดี 

I hear that you are leaving. :    ฉนัไดย้นิวา่คุณก าลงัจะจากไป 

A thermometer measures temperature. :  เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิ  

3. กริยาที่แสดงความคิด (state of mind) เช่น 

think   คดิ  suppose      คดิวำ่  believe  เชือ่    

feel   คดิวำ่  agree         เห็นดว้ย  doubt   สงสยั 

guess   เดำ  expect         คำดวำ่  know   รูว้ำ่   

understand  เขำ้ใจ  mean         หมำยควำมวำ่ imagine  นกึวำ่ 

I believe the god is real. : ฉนัเช่ือวา่พระเจา้มีจริง 

He knows all of this case. : เขารู้ทุกอยา่งในคดีน้ี 

Wisut understands English. : วสุิทธ์ิเขา้ใจ (รู้เร่ือง) ภาษาองักฤษ 

I mean you should do anything by yourself. : ฉนัหมายความวา่ คุณควรท าทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยตวัเอง 

I expect it doesn't happen again. : ฉนัคาดวา่มนัจะไม่เกิดข้ึนอีก 

I agree with his opinion. : ฉนัเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของเขา 

I guess Thailand will win Malaysia in football match. : ฉนัเดาวา่ไทยจะชนะมาเลเซียในการแข่งขนั

ฟตุบอล                                                                                                                                                                                 



4. กริยาท่ีแสดงความน่าจะเป็น หรือการปรากฏ เช่น                                                                                             

appear  ปรำกฏวำ่  look  ดเูหมอืน                                                                               
seem   ดเูหมอืน  sound  ดเูหมอืน                                                                             
resemble  ดเูหมอืน   

It looks as it is going to rain. : ดเูหมอืนวำ่ฝนจะตก 

 

That sounds like Susan. : ฟังดคูลำ้ยกับเสยีงซซูำน 

 

He doesn't resemble either of his parents. : เขำดไูมค่ลำ้ยกับพอ่แมข่องเขำเลย 

การสร้างประโยคค าถาม Present Continuous Tense 

 การสร้างประโยคค าถาม Present Continuous Tense จะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- น า verb to be (is, am, are) มาวางไวห้นา้ประโยค 

- เติม ? ท่ีทา้ยประโยค และยงัคงกริยาแทเ้ติม ing ไวเ้ช่นเดิม เช่น 

ประโยคบอกเล่า : She is eating some food.: หล่อนก าลงัทานอาหาร 
ประโยคค าถาม : Is she eating some food? : หล่อนก าลงัทานอาหารใช่ไหม? 
                                                                                                                                                                                                                 
ประโยคบอกเล่า : We are cooking. : เราก าลงัท าอาหาร 
ประโยคค าถาม : Are we cooking? : เราก าลงัท าอาหารใช่ไหม? 
                                                                                                                                    

ประโยคบอกเล่า : Suchart is playing football. : สุชาติก าลงัเล่นฟตุบอล 
ประโยคค าถาม : Is Suchart playing football? : สุชาติก าลงัเล่นฟตุบอลใช่ไหม? 
                                                                                                                                                                                                                 
ประโยคบอกเล่า : I am reading a book. : ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ 
ประโยคค าถาม : Are you reading a book? (ถำม you ตอบ I) : ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือใช่ไหม?                                                                      

การสร้างประโยคปฏิเสธ 
การสร้างประโยคปฏิเสธนั้น ท าได้โดยการเตมิ not ทีห่ลงักริยาช่วย เช่น                                                                                            
ประโยคบอกเล่า : She is eating some food.: หล่อนก าลงัทานอาหาร 
ประโยคปฏิเสธ : She is not (isn't) eating some food.: หล่อนไม่ไดก้ าลงัทานอาหาร 
ประโยคค าถาม : Isn't she eating some food? : หล่อนไม่ไดก้ าลงัทานอาหารใช่ไหม? 
                                                                                                                                                                                                                 
ประโยคบอกเล่า : We are cooking. : เราก าลงัท าอาหาร 
ประโยคปฏิเสธ : We are not (aren't) cooking. : เราไม่ไดก้ าลงัท าอาหาร 
ประโยคค าถาม : Aren't we cooking? : เราไม่ไดก้ าลงัท าอาหารใช่ไหม? 



ประโยคบอกเล่า : Suchart is playing football. : สุชาติก าลงัเล่นฟตุบอล 
ประโยคปฏิเสธ : Suchart is not (isn't) playing football.: สุชาติไม่ไดก้ าลงัเล่นฟตุบอล 
ประโยคค าถาม : Isn't Suchart playing football? : สุชาติไม่ไดก้ าลงัเล่นฟตุบอลใช่ไหม? 
 

ประโยคบอกเล่า : I am reading a book. : ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือ 
ประโยคปฏิเสธ : I am not (am not) reading a book.: ฉนัไม่ไดก้ าลงัอ่านหนงัสือ 
ประโยคค าถาม : Aren't you reading a book? (ถำม you ตอบ I) : ฉนัไม่ไดก้ าลงัอ่านหนงัสือใช่ไหม? 

 

Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense คือ โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นการแสดง

ความเป็นปัจจุบนั เม่ือตอ้งการแสดงใหรู้้วา่เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นก าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีผูพ้ดูก าลงัพดูอยู ่ตวัอยา่งเช่น 

1. การกระท านั้นก าลงัด าเนินอยู่ในขณะทีพู่ดประโยคนั้น เช่น 

I am reading a book.  

John is playing football.  

2. เป็นการกระท าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซ่ึงผู้พูดเช่ือว่าจะกระท าอย่างนั้นจริง ๆ เช่น 

Malee is going to Chiangrai tomorrow.  

We are buying this car.  

รูปค ากริยา (Verb Form) คือ is / am / are + ค ากริยาเติม ing 

จะใช้ is หรือ am หรือ are ขึน้อยู่กบัประธานของประโยคดงันี ้

1. ถา้ประธานเป็น   I  ตอ้งใช ้ am  เช่น 

I am reading a book.  

I am doing homework.  

2. ถา้ประธานเป็น We / You / They หรือ พหูพจน์ ตอ้งใช ้ are เช่น 

We are reading books.  

John and Jim are playing football.  

3. ถา้ประธานเป็น He / She / It หรือเอกพจน์ตอ้งใช ้is เช่น 

He is reading a book.  

Tony is speaking Chinese.  

การเตมิ ing ทีท้่ายค ากริยา Verb + ING  

1. ค าพยางคเ์ดียวท่ีมีสระตวัเดียวและมีตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพ่ิมตวัสะกดอีก 1 ตวั แลว้จึงเติม  ing เช่น 

run --- running  stop --- stopping  read--- reading  do---doing                                                      

2. ค า 2 พยางคท่ี์ลงเสียงหนกั (stress) ท่ีพยางคท์า้ย และพยางคท์า้ยมีสระตวัเดียว มีตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพ่ิมตวัสะกดอีก 1 ตวั แลว้จึงเติม 
ing เช่น 



 

begin --- beginning   forget --- forgetting   cut- cutting, 

 

swim-swimming 

 

3. ค าท่ีลงทา้ยดว้ย e และไม่ออกเสียงตวั e ให้ตดั e ทิ้งก่อน แลว้จึงเติม ing เช่น 

 

make --- making  use --- using        drive--- driving   (-e) make--- making 

 

4. ค าท่ีลงทา้ยดว้ย ie ให้เปล่ียน ie เป็น y แลว้จึงเติม ing เช่น 

 

tie --- tying  

 

5. ค าท่ีไม่มีลกัษณะพิเศษตามขอ้ 1-4 ให้เติม   ing ไดท้นัที เช่น 

 

walk --- walking  

 

การเปล่ียนประโยคจากบอกเล่าใหเ้ป็นปฏิเสธ 

 

ท าไดโ้ดยการเติม ค าวา่ "not" ท่ี is / am / are เช่น  

 

บอกเล่า : I am reading a book.  = ปฏิเสธ I am not reading a book. หรือ I'm not reading a book. 

 

บอกเล่า They are swimming. = ปฏิเสธ: They are not swimming. หรือ They aren't swimming. 

 

การเปลีย่นประโยคจากบอกเล่าให้เป็นค าถาม ท าได้โดย 

 

เอา Is / Am / Are มาข้ึนตน้ประโยคโดยค าท่ีเหลือเรียงเหมือนเดิม  

 

บอกเล่า: He is reading a book. = ค าถาม: Is he reading a book? 

 

บอกเล่า They are swimming.  = ค าถาม : Are they swimming? 

 

Yes / No Question คือ ประโยคค าถาม 

 

การตอบค าถามแบบ Yes / No Question จะใช ้Verb to be เน่ืองจากประโยคค าถามข้ึนตน้ดว้ย Verb to be เช่น 

 

Is John reading a book?    = Yes, he is. หรือ No, he isn't. 

 

Are you doing your homework?   = Yes, I am. หรือ No, I'm not. 

 

Are Tom and Tony speaking Japanese?  = Yes, they are. หรือ No, they aren't. 

 

Wh- Question คอื ประโยคค าถาม ทีไ่ม่ต้องการค าตอบว่า Yes หรือ No แต่ต้องการเป็นรายละเอยีด  

เวลาออกเสียง ท้ายประโยคไม่ต้องออกเสียงสูงขึน้ 

 

 



การถาม-ตอบแบบ Wh- Question จะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 

 

1. ถามเกีย่วกบัประธานของประโยคว่าคอืใครหรืออะไร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
 

1.1 ถา้ประธานเป็นคนจะถามข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ Who โดยใชโ้ครงสร้างประโยคค าถามดงัน้ี 

 

Who + verb to be + ค ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? เช่น 

 

Who is going to the market?  = Sopa is going to the market.  

 

Who is singing?   = Wichian is singing.  

 

1.2 ถ้าประธานเป็นสัตว์หรือส่ิงของจะถามขึน้ต้นด้วยค าว่า What โดยใช้โครงสร้างประโยคค าถามดงันี ้ 
 

What + verb to be + ค ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? เช่น 

 

What is singing?   = A bird is singing.  

 

What is eating a banana?  = A monkey is eating a banana.  

 

 

2. ถามเกีย่วกบักรรมของประโยคว่าคอืใครหรืออะไร (ขึน้ต้นด้วย Who หรือ What) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
 

2.1 ถา้กรรมเป็นคนจะถามข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ Who โดยใชโ้ครงสร้างประโยคค าถามดงัน้ี 

 

Who + verb to be + ประธาน + ค  ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? เช่น 

 

Who are you hitting? = I'm hitting Billy.  

 

Who is John talking about? = He is talking about Mary.  

 

2.2 ถ้ากรรมเป็นสัตว์หรือส่ิงของจะถามขึน้ต้นด้วยค าว่า What โดยใช้โครงสร้างประโยคค าถามดงันี ้
 

What + verb to be + ประธาน + ค ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? เช่น 

 

What is Tom eating? = He's eating a mango.  

 

What are Tom and Tony drinking? = They are drinking milk.  

 

3. ถามเก่ียวกบัส่วนขยายของกรรม เช่น ท่ีไหน / อยา่งไร (จะไม่ข้ึนตน้ดว้ย Who หรือ What) เช่น 

 

3.1 ถามข้ึนตน้ดว้ย Where ถา้ตอ้งการรายละเอียดวา่ "ท่ีไหน" โดยใชโ้ครงสร้างประโยคค าถามดงัน้ี 

 

Where + verb to be + ประธาน + ค ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? เช่น 

 

Where are you going? = I'm going to school.  

 

Where is Malee going? = She's going to Bangkok.  

 



3.2 ถามขึน้ต้นด้วย How ถ้าต้องการรายละเอยีดว่า "อย่างไร" โดยใช้โครงสร้างประโยคค าถามดงันี ้
 

How + verb to be + ประธาน + ค  ากริยาเติม -ing + (ส่วนเติมเตม็) + ? 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 + กรยิาชอ่ง 3 ) 

ประโยค Present Perfect Tense  บอกเลา่ / ปฏเิสธ  (Subject + have , has + not + Verb 3) 

Subject have/has past participle (V3) 

I 

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

cleaned 

we finished 

you started 

they lost 

he 

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

done 

she been 

it gone 

1. I have studied English for 5 years.( ฉนัเรียนภาษาองักฤษมา 5 ปีแลว้ ) 

2. He has lived in Bangkok since 1990.( เขาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1990 ) 

เมือ่ตอ้งการแตง่ประโยค Present Perfect Tense ใหม้คีวามหมายเชงิปฏเิสธใหเ้ตมิ not หลงั Verb to  

have ซึง่มโีครงสรา้งดงัน้ี 

1. I have not studied English for 5 years.( ฉนัเรียนภาษาองักฤษมาไมถ่งึ 5 ปี ) 

2. He has not lived in Bangkok since 1990.( เขาไมไ่ดอ้าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1990 ) 

3.3 ประโยค Present Perfect Tense เชงิค าถามและการตอบ(Question)                                           

Have, Has + Subject + Verb 3 ? 

have/has Subject past participle (V3) 

กรยิำทีเ่ตมิ -ed (regular verbs )  

Have 

I cleaned? 

we finished? 

you started? 

they lost? 

กรยิำทีเ่ปลีย่นรปู (irregular verbs )  
Has 

he done? 

she been? 

it gone? 

 



เม่ือตอ้งการแต่งประโยค Present Perfect Tense ใหมี้ความหมาย เชิงค าถามใหน้ า Verb to have มาวางไวห้นา้
ประโยค และตอบดว้ย Yes หรือ No ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 

1.Have you studied English for 5 years ?( คุณเรียนภาษาองักฤษมา 5 ปีแลว้ใช่หรือไม่ ) 

-Yes, I have. ( ใช่ ฉนัเรียนภาษาองักฤษมา 5 ปีแลว้ )                                                                                                  

-No, I haven’t. ( ไม่ ฉนัเรียนภาษาองักฤษมาไม่ถึง 5 ปี )                                                                                                 

2. Has he lived in Bangkok since 1990 ?( เขาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ใช่หรือไม่ )                                  

-Yes, he has. (ใช่ เขาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ ตั้งแตปี่ ค.ศ.1990 )                                                                                              

-No, he hasn’t. ( ไม่ เขาไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ) 

4.4 หลกัการใช ้Present Perfect Tense                                                                                                  

1. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต และเหตกุารณ์นั้นยงัคงต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เช่น                       

Somchai has studied English for 5 years. ( สมชายเรียนภาษาองักฤษมา 5 ปีแลว้ ขณะน้ีก็ยงัเรียนอยู ่)                               

I have worked in this company since 1990.(ฉนัท างานในบริษทัน้ีตั้งแตปี่ 1990 ขณะน้ีก็ยงัท าอยู ่)                           

2.ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเคยหรือไม่เคยท าในอดีต ซ่ึงมิไดบ่้งบอกเวลาท่ีแน่นอนเอาไว ้และมกัจะมีค าวเิศษณ์ คือ ever, never, 

once, twice มาใชร่้วมเสมอ เช่น                                                                                                                    

- I have never seen him before. ( ฉนัไม่เคยเห็นเขา้มาก่อน )                                                                                                    

- Have you ever been abroad ?( คุณเคยไปต่างประเทศหรือเปล่า )                                                                                                

- She has been to Bangkok twice. ( หล่อนเคยไปกรุงเทพฯ 2 คร้ัง )                                                       

กริยา 3 ช่องมีท่ีมาดงัน้ี                                                                                                                                                                          

1.มรูีปมาจากการเตมิ ed ทีท้่ายค ากริยา เช่น 

ช่องท่ี 1  ช่องท่ี 2  ช่องท่ี 3  ความหมาย  

walk  walked  walked  เดนิ  

move  moved  moved  เคลือ่น  

opened  opened  opened  เปิด  

clean  cleaned  cleaned  ท าความสะอาด  

 



2. มรูีปมาโดยการผนั ซ่ึงมกีารก าหนดไว้โดยเจ้าของภาษา เช่น 

ช่องท่ี 1  ช่องท่ี 2  ช่องท่ี 3  ความหมาย  

see  saw  seen  เห็น  

make  made  made  ท า  

speak  spoke  spoken  พูด  

sell  sold  sold  ขาย  

go  went  gone  ไป  

การใช้ just / already / yet กบั present perfect tense  

Just = a short time ago (เวลาท่ีล่วงไปหยก ๆ เม่ือไม่นานน้ี พ่ึงเกิดข้ึน) ใชใ้น 

ประโยคบอกเล่า อธิบายเหตุการณ์ท่ีพ่ึงเกิดข้ึน ต าแหน่งท่ีใช ้  have/has + just + V3  

A: Are Jane and David here? เจนและเดวดิอยูท่ี่น่ีหรือเปล่า 

B: Yes, they've just arrived. ใช่ พวกเขามาถึงเม่ือไม่นานน้ี  

A: Are you hungry? คุณหิวหรือยงั 

B: No, I've just had dinner. ยงัไม่หิวครับ ผมพ่ึงทานม้ือเยน็มา  

A: Is Tom here? ทอมอยูท่ี่น่ีหรือเปล่า 

B: No, I'm afraid he's just gone. ไม่อยูค่รับ ผมคิดวา่เขาพ่ึงออกไป  

already = before you / I expected (เกิดข้ึนแลว้ เรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีเราคิด) ใชอ้ธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ ก่อนท่ีเรา
คาดการไวใ้นประโยคบอกเล่า ต าแหน่งท่ีวางในประโยค have / has + already + V3  

A: What time are John and Sarah coming? จอห์นและซาร่าจะมาก่ีโมง                                                                               
B: They've already arrived. พวกเขามาถึงเรียบร้อยแลว้ (A คาดวา่ยงัไม่มา) 

It's only nine o'clock and Ann has already gone to bed. น่ีแค่สามทุ่มเอง แอนก็เขา้นอนเสียแลว้ (เขา้นอนก่อนท่ี
ฉนัคาดไว)้                                                                                                                                                                                         
Adam: John, this is Mary. จอห์น น่ีแมร่ีครับ (แนะน าตวั) 

John: Yes, I know. We've already met. ครับผมรู้จกัแมร่ี เราไดพ้บกนัก่อนน้ีแลว้ (อาดมัคาดวา่ทั้งสองยงัไม่ไดพ้บกนัมา
ก่อน) 



yet = until now จนถึงปัจจุบนั เราใช ้yet กับ present perfect tense ในประโยคปฏิเสธ (ยงัไม่ได.้.....) และประโยค
ค าถาม (....หรือยงั) yet จะอยูท่า้ยประโยคเสมอ  

การใช้ yet ในประโยคปฏิเสธ 

A: Are Bob and Pual here? บ็อบและพอลอยูท่ี่น่ีหรือเปล่า 
B: No, they haven't arrived yet. เปล่าน่ี เขายงัไม่มาถึงเลย  

Sam has bought new jeans but he hasn't worn them yet. แซมไดซ้ื้อกางเกงยนีส์ใหม่มา แต่เขายงัไม่ได้
ใส่มนัเลย 

การใช้ yet ในประโยคค าถาม  

A: Has Peter arrived yet? ปีเตอร์มาถึงแลว้หรือยงั 
B: No, not yet. We're still waiting for him. ยงัไม่มา เรายงัคงก าลงัรอเขาอยู ่
A: This is my new dress. น่ีงยั ชุดใหม่ของฉนั 
B: Oh, it's nice. Have you worn it yet? โอส้วยดี เธอใส่มนัแลว้หรือยงัละ  

การใช ้ever และ never ในประโยค present perfect tense  

ever= เคย ใชใ้นประโยคค าถาม เพ่ือถามถึงประสบการณ์ หรือส่ิงท่ีไดเ้คยกระท าท่ีผา่นมาในชีวติ เช่น 

Have you ever been to Chiangmai? คุณเคยไปเชียงใหม่ไหม Yes, once. เคยไปหน่ึงคร้ัง 

Have you ever played golf? คุณเคยเล่นกอลฟ์ไหม                                                                            

Yes, I often play golf. เคยครับ ผลเล่นกอลฟ์บ่อย ๆ                                                                                                                

ใช้ในประโยคบอกเล่าเพือ่เน้น แสดงความประหลาดใจ การเป็นท่ีสุดของส่ิงท่ีเคยพบเห็นในประสบการณ์ เช่น                            

It's the prettiest song I've ever heard. เป็นเพลงท่ีไพเราะท่ีสุดท่ีฉนัเคยฟัง                                                                  

She is the most beautiful girl I've ever met. เธอเป็นผูห้ญิงท่ีสวยงามท่ีสุดเท่าท่ีฉนัเคยพบ                                 

never = ไม่เคย ใชใ้นประโยคบอกเล่า แต่ความหมายเป็นปฏิเสธในตวัเอง เช่น 

My father has never travelled by air. พอ่ของฉนัไม่เคยเดินทางทางอากาศ (เคร่ืองบิน) 

I've never ridden a horse. ฉนัไม่เคยข่ีมา้  

Who is that woman? ผูห้ญิงคนนั้นเป็นใคร '                                                                                            

I don't know. I've never seen her before. ฉนัไม่รู้จกั ฉนัไม่เคยเห็นหล่อนมาก่อน  



การใช ้gone และ been  

เรำใช ้gone ในกรณีท่ีไปท่ีใดท่ีหน่ึงแลว้ยงัไม่ไดก้ลบัมา                                                                      
She's gone to the bank. หล่อนไปธนาคาร (ยงัไม่กลบัมา)  
They've gone camping. พวกเขาไปเขา้ค่าย (ยงัไม่กลบัมา)  

เราใช ้been ในกรณีท่ีไดไ้ปและกลบัมาแลว้ หรือหมายถึงเคย หรือมีประสบการณ์ไดไ้ปมาแลว้ She's been to 

Bangkok for many times. หล่อน(เคย)ไปกรุงเทพมาแลว้หลายคร้ัง 
I've never been to a concert. ฉนัไม่เคยไปดูคอนเสิร์ต 

การใช้ for, since และ ago  

for (เป็นเวลา...) และ since (ตั้งแต่...) ใชบ้อกระยะเวลา ในประโยค present perfect tense  

ใช ้for กบัช่วงเวลา ระยะเวลา หรือจ านวน ปริมาณเวลา เช่น หน่ึงชัว่โมง สามวนั หกเดือนหลายสปัดาห์ มกัมีค าแสดง
จ านวน หรือปริมาณบอก เช่น a, an, one, two , many 

ใช ้since กบัจุดเร่ิมตน้ของช่วงเวลา หรือระยะเวลา หรือ เป็นเหตุการณ์ เช่น ช่ือ วนั เดือน ปี เวลา เทศการ เหตุการณ์ เช่น 
วนัจนัทร์ เดือนมกราคม สามโมงคร่ึง ปี 2005 เป็นตน้  

for + a period of time (ช่วงเวลา, ระยะเวลา) เป็นเวลา 
...  

since + the start of the period (จุดเร่ิมต้นของ

เวลาทีเ่กดิเหตุการณ์) ตั้งแต่ ...  

three days สามวนั  ten minutes สิบนาที  

an hour หน่ึงชัว่โมง  two hours สองชัว่โมง  

a week หน่ึงสปัดาห์  four weeks ส่ีสปัดาห์  

a month หน่ึงเดือน  six months หกเดือน  

five years หา้ปี  a long time เวลานาน  
 

Monday วนัจันทร ์ 1985      ปี 1985 

9 o'clock 9 นาฬิกา  12.30 เท่ียงคร่ึง  

24 July 24 กรกฎาคม  Christmas คริสตม์าส  

January มกราคม  we arrived ฉนัมาถึง  

I was ten years old  ฉนัอายสิุบขวบ  
 

การใช้ How long .................?  

การใช้ How long ...? นานเท่าไร ใชถ้ามระยะเวลาตั้งแต ่อดีต จนถึงปัจจุบนั ใน present perfect tense 

โครงสร้าง How long + has / have + V3?                                                                                                   

Tina is on holiday in Thailand. She is there now. ทีน่าอยูใ่นช่วงวนัหยดุในประเทศไทย ขณะน้ีหล่อนอยูท่ี่
นัน่(there=Thailand)                                                                                                                                

She arrived in Thailand on Sunday. Today is Wednesday.ทีน่ามาถึงประเทศไทยในวนัอาทิตย ์วนัน้ีเป็น
วนัพธุ                                                                                                                                                 
How long has Tina been in Thailand? ทีน่ามาอยูใ่นประเทศไทยนานเท่าไร                                                     
She has been in Thailand since Sunday. หล่อนมาตั้งแต่วนัอาทิตย ์(หรือ)                                                    
She has been in Thailand for three days. หล่อนมาเป็นเวลา 3 วนัแลว้  



เมือ่เปรยีบเทยีบ is กับ has been       

 is อยูใ่นปจัจบุนั / has been อยูต่ ัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนั  

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  

     

ค ำคณุศัพทท์ีบ่อกปรมิำณและคณุภำพ สำมำรถเปรยีบเทยีบกันได ้3 ระดับ คอื                           

•    ขั้นธรรมดา Positive Degree 

•    ขั้นกวา่ Comparative Degree 

•    ขั้นสูงสุด Superlative Degree 

1.ขั้นธรรมดา เป็นการเปรียบเทยีบความเท่าเทยีมกนัมรูีปประโยคดงันี ้

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.          =   เจนมีอายเุท่ากนักบัเจนน่ี 

 My car is as big as that car.   =    รถยนตข์องฉนัใหญ่เท่ากบัรถคนันั้น 
 

ในกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบท่ีไม่เท่ากนั จะใชค้  าวา่  not + as + adj + as หรือ not + so +  

adj + as   เชน่ 

This car is not as fast as that car.    =     รถยนตค์นัน้ีวิง่ไดเ้ร็วไม่เท่ากบัรถยนตค์นันั้น 

The school library room is not so model as science lab room. = หอ้งสมุดของโรงเรียนไม่ทนัสมยั
เท่ากบัหอ้งทดลองวทิยาศาสตร์เลย  

Comparatives and Superlatives 

การเปรียบเทยีบขั้นกว่า (Comparative Adjectives) ใชใ้นการเปรียบเทียบของสองส่ิง / 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. 

วธีิการเปลีย่นรูปค าคุณศัพท์ (Adjective Forming) 

 

1. Adjectives พยางคเ์ดียวสามารถเปล่ียนรูปเป็นขั้นกวา่ไดโ้ดยเติม ‘er’ ทา้ยพยางค ์เช่น  

 

tall – taller, old – older, long – longer 
 

Mary is taller than Max.  

 

http://english-onlineclass.blogspot.com/search/label/Resume


Max is older than John.  

My hair is longer than your hair.  

 

2. ถา้ adjectives พยางคเ์ดียวลงทา้ยดว้ยตวั ‘e’ ใหเ้ติม ‘r’ ทา้ยพยางคเ์พียงตวัเดียว เช่น  

 

larger – larger, wise – wiser 

 

Mary's car is larger than Max's car.  

Max is wiser than his brother.  

 

3. Adjectives เสียงสั้นท่ีลงทา้ยดว้ยตวัสะกดตวัเดียว และมีสระหน่ึงตวัอยูห่นา้ตวัสะกด ใหเ้พ่ิมตวัสะกดอีกหน่ึงตวัก่อน
เติม ‘er’ ในขั้นกวา่ 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 สองพยางคส่์วนมากมีวิธีการเปล่ียนรูปเป็นขั้นกวา่โดยเติม ‘more’ น าหนา้ 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 สองพยางคท่ี์ลงทา้ยดว้ยตวัสะกด ‘y’ ใหเ้ปล่ียน ‘y’ เป็น ‘I’ แลว้เติม ‘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 สองพยางคท่ี์ลงทา้ยดว้ย ‘er’, ‘or’, ‘ow’ ใหเ้ติม ‘er’ เพ่ือเปล่ียนเป็นขั้นกวา่ไดเ้ลย เช่น 

Narrow – narrower 

7. Adjectives ท่ีมีสามพยางคห์รือมากกวา่ ให้เติม ‘more’ น าหนา้ adjectives นั้น ๆ ไดเ้ลย 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 ท่ีตอ้งเปล่ียนรูปเม่ือเปล่ียนเป็นขั้นกวา่ 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 สองพยางคท่ี์สามารถเติม ‘er’ ทา้ยพยางคห์รือเติม ‘more’ หนา้ค าคุณศพัทน์ั้น ๆ ก็ได ้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.                                                                          

การเปรียบเทยีบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เป็นการเปรียบเทียบส่ิงของหรือคนตั้งแต่ 3 กลุ่ม/

จ านวนหรือมากกวา่ 3กลุ่ม/จ านวนข้ึนไป Superlatives are used to compare more than two things. 

Superlative sentences usually use “the”, because there is only one superlative                                                 

รูปแบบประโยค  the adj. + est                                                                                          

Pitsamai is the tallest in the class. 

Yamuna is tall, and Supa is taller, but Pitsamai is the tallest   

1. Adjectives ท่ีเป็นค าพยางคเ์ดียวเสียงยาว เม่ือตอ้งการท าใหเ้ป็นขั้นสูงสุดใหเ้ติม -est เขำ้ทำ้ยค ำ ดังนี ้

Positive degree Superlative degree 

long longest 

tall tallest 

small smallest 

deep deepest 

high highest 

short shortest 

slow slowest 

2. Adjectives ท่ีเป็นค าพยางคเ์ดียวเสียงสั้น เม่ือตอ้งการท าใหเ้ป็นขั้นสูงสุดใหเ้พ่ิมพยญัชนะตวัสุดทา้ยของค าเขา้ไปอีก 
หน่ึงตวั แลว้จึงเติม -est ดงัน้ี 

Positive degree Superlative degree 

big biggest 

hot hottest 

wet wettest 

thin thinnest 

fat fattest 

 



3. Adjectives ท่ีเป็นค าพยางคเ์ดียว และลงทา้ยดว้ย e เม่ือตอ้งการท าใหเ้ป็นขั้นกวา่ใหเ้ติม -r ทา้ยค าดงัน้ี 

Positive degree Superlative degree 

brave bravest 

wise wisest 

large largest 

fine finest 

การเปล่ียนขั้นปกติใหเ้ป็นขั้นกวา่และขั้นสูงสุด REGULAR COMPARISON 

โดยทัว่ไป ค า adjective หรือ adverb มรูีปแสดงการเปรียบเทยีบได้ 3 รูป หรือ 3 ระดบั 

1. เติม er และ est ในค าพยางคเ์ดียว 

ระดับธรรมดำ (ปกต)ิ 
(Positive Degree) 

 

ระดับกวำ่ 
(Compaative Degree) 
 

ระดับสงูสดุ 
(Superlative Degree) 

 
 

tall taller  tallest สงู 

long   longer      longest ยำว 

short    shorter     shortest สัน้ 

young    younger   youngest ออ่น 

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. เป็นค าพยางคเ์ดียวมีสระเดียวและตวัสะกดเดียวท าเป็นขั้นกวา่และขั้นสูงสุดดว้ยการเติมตวัสะกดอีกตวัแลว้เติม er 

และ est        

big bigger biggest  ใหญ ่

hot hotter hottest รอ้น 

thin thinner thinnest ผอม 

fat fatter fattest อว้น 

sad sadder saddest เศรำ้ 

She is fat. 

She is fatter than her sister. 

She is the fattest girl in the company. 

3. ค าพยางคเ์ดียวและสองพยางคท่ี์ลงทา้ยดว้ย y ใหเ้ปล่ียน y เป็น i แลว้เติม er ในขั้นกวา่ เติม est ในขั้นสูงสุด 



dry drier driest แหง้ 

lucky luckier luckiest โชคด ี

easy easier easiest งำ่ย 

pretty prettier prettiest น่ำรัก สวยงำม 

lazy lazier laziest ขีเ้กยีจ 

happy happier happiest มคีวำมสขุ 

Math is easy. 

Math is easier than chemistry. 

Math is the easiest subject at school. 

4. ค าท่ีมีสองพยางคแ์ละลงดว้ย er, re, le และ ow เติม er ในขั้นกวา่และเติม est ในขั้นสุงสุด 

clever cleverer cleverest ฉลำด 

simple simpler simplest งำ่ย 

narrow narrower narrowest แคบ 

shallow shallower shallowest ตืน้ 

bitter bitterer bitterest ขม 

noble nobler noblest มเีกยีรต ิ

I am clever. 

I am cleverer than you. 

I am the cleverest student in my grade. 

5. ค ากริยาวเิศษณ์ท่ีลงทา้ยดว้ย ly ใหเ้ติม more ในขั้นกวา่และเติม most ในขั้นสุงสุด 

slowly more slowly most slowly ชำ้ 

loudly more loudly most loudly ดัง 

quickly more quickly most quickly เร็ว 

6. ค าท่ีสามารถเติมไดท้ั้ง er, est หรือ more, most  

clever cleverer 

more clever 
cleverest 

most clever 
ฉลำด 

quiet quieter 

more quiet 
quietest 

most quiet 
เงยีบ 

handsome handsomer 

more handsome 
handsomest 

most handsome 
หลอ่ 

cruel crueler 

more cruel 
cruelest 

most cruel 
ใจรำ้ย 

common commoner 

more common 
commonest 

mos t common 
ธรรมดำ 



7. ค าคุณศพัทท่ี์มีสองพยางคอ์อกเสียงยาวใช ้more และ most 

useful more useful most useful มปีระโยชน ์

selfish more selfish most selfish เห็นแกต่ัว 

honest more honest most honest ซือ่สตัย ์

fertile more fertile most fertile อดุมสมบรูณ ์

8. ค าคุณศพัทท่ี์สามพยางคข้ึ์นไปใหใ้ช ้more และ mostไดเ้ท่านั้น  

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 ส ำคัญ 

suitable more suitable most suitable เหมำะสม 

9. ค าท่ีไม่เป็นไปตามกฎ IRREGULAR COMPARISON  

ค า adjective และ adverb ต่อไปน้ี มีรูปค า ระดบักวา่ และระดบัสุด ผิดจากกฎเกณฑท่ี์กล่าวมา จะตอ้งจดจ าเป็นพิเศษ 

ดงันี 

good (well) better best ด ี

bad worse worst เลว 

much, many more most มำก 

little less least นอ้ย 

few fewer fewest นอ้ย 

near nearer nearest ใกล ้

far farther/ further farest/ furthest ไกล 

old older/elder oldest/ eldest แก ่เกำ่ 

 

 

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 ค าท่ีใชข้ึ้นตน้ประโยค เพ่ือท าใหป้ระโยคนั้นเป็นค าถาม ซ่ึงตอ้งการใหผู้ต้อบไดต้อบโดย

ใชข้อ้มูล หรือขอ้เท็จจริง ประโยคค าถามส่วนใหญ่จะข้ึนตน้ดว้ย " W " และ " H " ค าท่ีใชใ้นการตั้งค  าถามมีอยูห่ลายค า 

เช่น who, whom, whose, which, what, when, where, why, how long, how often, how 

many, how much, how far,  ใหจ้ าไวว้า่ Question Word เหล่านี ้ไม่ได้ ตอบว่า  yes หรือ no 

1.  What แปลวา่อะไร ค าตอบก็คือ What แปลวา่ “อะไร” เป็น Question word ท่ีใชถ้ามถึงส่ิงของ หรืออะไรก็    
ตามท่ีไม่ใช่คนอยา่งท่ีรู้กนั What สามารถท าหนา้ท่ีเป็นทั้งประธานและกรรมของประโยคค าถาม What ใชป้ระกอบกบั
ค านามเพ่ือถามเก่ียวกบัสตัว ์และ ส่ิงของ หรือ ถามถึงบุคคล 

 1. ใช้ถามข้อมูล ต่างๆ 

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. 

 ใช้ตามด้วยกริยาได้เลย 

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. 

 หรืออาจจะใช้ในการถามเน้น ย า้ มักใช้ในการสนทนา เช่น 

What? I can't hear you. You did what? 



2. ใช้กบัคนมักจะหมายถึงการถามอาชีพ สถานภาพ หรือ เช้ือชาติ 

What is your father?           He's a doctor. 

What is your friend?   What is his nationality?     He's an American. 

3. What....like? ใชถ้ามถึงรูปร่าง ลกัษณะ และสภาพความเป็นไปของคน สตัว ์ส่ิงของต่างๆ วา่เป็นอยา่งไร บางคร้ังเรา
มกัจะใชผ้ิด เพราะภาษาไทยบอกวา่เป็นอยา่งไร เรามกัจะไปใชค้  าวา่ How ซ่ึงในความหมายดงักล่าวใชไ้ม่ได ้

 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? ถามเพราะอยากรู้ถึงเหตุผล เพื่ออะไร ท าไม ซ่ึงบ่อยคร้ังเรามกัจะใช ้why ถามท าไม เพราะฉะนั้น
สามารถใช ้what...for? ถามวา่ท าไมไดด้ว้ย 

What is this tool used for?    For gardening. 

What did you do that for?         Sorry, I didn't mean to. 

** อาจมี what ตามดว้ยค านาม ซ่ึงจะแปลวา่  …อะไร คลา้ย ๆ กบั which ในบางกรณี 

     -  What animal lives in the central part of China?   (= สตัวอ์ะไรอาศยัอยูใ่นตอนกลางของประเทศจีน) 

     - What company did the Government close?       (= บริษทัอะไรท่ีรัฐบาลสัง่ปิด) 

5.Who แปลว่า  ใครใช้ถามถึงคน สามารถท าหน้าทีไ่ด้ทั้งประธานและกรรมของประโยค 

-  Who is the man over there?   (Who ท าหนา้ท่ีประธานของประโยคค่ะ) 

-  Who will he meet tomorrow?(Who ท าหนา้ท่ีกรรมของประโยค) Who ( ใคร ) ใชถ้ามเก่ียวกบับุคคล ส่วน    

     ค  าตอบมกัเป็นช่ือคน เช่น  

Who broke the glass? ( ใครท าแกว้แตก )  Suda did. ( สุดาเป็นผูท้  า (  

ในอดีตท่ีผา่นมานิยมใชค้  าวา่ Whom เวลาท่ีใชท้ าหนา้ท่ีเป็นกรรมในประโยค (เช่น Whom will he meet 

tomorrow?)แต่ปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมแลว้ อาจยงัพบไดใ้นภาษาเขียนบา้ง 

6.  When แปลวา่ เม่ือไร 

ใชถ้ามถึงเวลาค่ะ (จะมีความหมายคลา้ยกบัค าวา่ what time แต่ค  าวา่ when จะไม่ไดถ้ามเฉพาะเจาะจงเท่า) 



ค าวา่  When  น้ี ส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน หรือกรรมของประโยคค าถามโดยตรง แต่อาจจะ
จัดให้อยู่ในพวกกรรมประเภทส่วนเติมเต็มของประโยค จึงมักใช้โครงสร้างแบบเดียวกับ Object 

Question  คือ 

When   +    กริยาช่วย เช่น    do, does, did, may, might, will, would ฯลฯ รวมถึง   V. to be ด้วย 
+ ประธาน + กริยาแท้   + กรรม (ถ้าม)ี? 

    -  When does he eat lunch? 

    -  When did you tell her? 

7.  Where  แปลว่า ทีไ่หน 

ใชถ้ามถึงสถานท่ีค่ะ เรามกัจะไม่ค่อยเห็น where ท าหนา้ท่ีเป็นประธานกบัเคา้สกัเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปกรรม
มากกวา่ เชน่ 

 - Where is Jamie going?  (ใชโ้ครงสร้างแบบ Object Question) 

- Where is the hospital?  (ประโยคน้ีอาจตดัสินยากหน่อย แต่อาจารยคิ์ดวา่ where ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของ
ประโยคค่ะ เพราะประธานจริง ๆ คือ hospital)  

8.  Why แปลวา่ ท าไม 

ไม่ค่อยจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือกรรมโดยตรง แต่ก็จดัใหอ้ยูพ่วกเดียวกบั Object Question ตามตวัอยา่ง 

     -  Why do you hate him? 

     -  Why was Fiona so angry? 

  9.  Which  แปลวา่ ส่ิงไหน อนัไหน   

เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกระหวา่งของ 2 ส่ิง/คน หรือมากกวา่นั้น มีโครงสร้างการใชไ้ดห้ลายแบบคะ่ ไม่วา่จะเป็น 

 Which  +  ค านาม (ไม่ต้องม ีa/ an/ the น าหน้า)  +  ค ากริยา  +  กรรม (ถ้าม)ี  ?     

             <———– ในกรณีท่ีเป็น  Subject Question 

Which girl stole my money?  (which จะตามดว้ยค านามเอกพจน์ หรือ พหุพจน์ ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความหมาย)
Which students are from Australia?  (แต่อยา่ลืมวา่ V. ก็จะตอ้งเป็นเอกพจน์ หรือพหุพจน์ตามประธาน) 

 Which  +  ค านาม (ไม่ต้องม ีa/ an/ the น าหน้า)  +  กริยาช่วย  +  ประธาน  +  ค ากริยา  ?     

             <———– ในกรณีท่ีเป็น  Object Question 



Which shoes do you like? 

Which house did Cindy buy? 

นอกจากน้ี เรายงัสามารถใช ้which ตามดว้ยค านามไปเลย ยงัมีวธีิใชใ้นแบบอ่ืน ๆ อีก เช่น 

 Which  +  of the ค านามพหุพจน์   … 

Which of the dogs bit you? 

Which of the Premier League teams do you support? 

บางคร้ัง เราสามารถใช ้which ในฐานะสรรพนาม โดยไม่ตอ้งตามดว้ยค านามตวัใดเลยไดเ้หมือนกนั แต่มีขอ้แมว้า่ ผูพ้ดู
กบัผูฟั้งตอ้งเขา้ใจกนัค่ะวา่พดูถึงอะไรกนัอยู ่ ตวัอยา่งเช่น 

A:  These skirts look really cute.  I want to buy them. 

B:  So, which (one) do you want?  (จะละค าวา่ one ไวก็้ไดน้ะคะ) 

A:  The red one is the best. 

หรือหากไม่ตอ้งการพกูค านามซ ้ ากนัสองคร้ังในประโยค เราก็แอบละไวไ้ดเ้ช่นกนั 

     -  Which (river) is the longest river in the world?  

(พดูอีกแบบไดว้า่ Which river is the longest (river) in the world? อยูท่ี่ความพอใจวา่จะละตวัไหน) 

10.  Whose แปลว่า ของใคร 

Whose น้ีเป็นการถามหาความเป็นเจา้ของ มักเห็นค านามตามหลงัมา (แต่บางทีเคา้ก็ละไว ้ในฐานท่ีเขา้ใจ
กนัเหมือนกนั) 

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 (อยา่งไร) ใชถ้ามลกัษณะอาการ วธีิการ เคร่ืองมือ ) การคมนาคม และการขนส่งและใชใ้นการทกัทาย มกัไม่ค ่

จะเป็นประธาน มกัเป็นกรรมซะมากไม่วา่จะเป็นแบบตรง ๆ หรือออ้ม 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 ? เขาเดินอยา่งไร  
- How do you go to Canada ? คุณไปประเทศแคนาดาอยา่งไร ? 
- How are you ? คุณสายดีหรือ ?                                                       

How tall (สงูเทำ่ไร) ควำมสงูของคนหรอืสิง่ทีไ่มส่งูมำกนัก เชน่ 

How tall are you ? คณุสงูเทำ่ไร ? 

How high (สงูเทำ่ไร) ควำมสงูของสิง่ทีส่งูมำกๆ เชน่ ตกึ, ภเูขำ และอืน่ๆ เชน่ 

How high is that tower ? ตกึนีส้งูเทำ่ไร ? 

How long (นำนหรอืยำวนำนเทำ่ไร) เชน่ 

How long have you lived here ? คณุอำศัยอยูท่ีน่ีน่ำนเทำ่ใดแลว้ ? 

How often (บอ่ยเทำ่ไร) เชน่ 

How often does she take a bath? คณุอำบน ้ำบอ่ยไหม ? 

How old (อำยเุทำ่ไร) เชน่ 

How old is your mother? คณุแมข่องคณุอำยเุทำ่ไร ? 

How fast (เร็วแคไ่หน) เชน่ 

How fast can you run ? คณุวิง่เร็วแคไ่หน ? 

How far (ไกลแคไ่หน) ใชถ้ำมเกีย่วกับระยะทำง เชน่ 

How far does he has to walk ? ไกลเทำ่ไรคณุตอ้งเดนิ ? 

How wide (กวำ้งเทำ่ไร) ใชถ้ำมเกีย่วกับควำมกวำ้งของสิง่ตำ่งๆ เชน่ 

How wide is his river ? แมน่ ้ำนีก้วำ้งเทำ่ไร ? 

How many (มำกเทำ่ไร) ใชถ้ำมเกีย่วกับจ ำนวนของนำมนับได ้พหพูจน ์(Plural Noun) เชน่ 

How many students are three in your class? มนัีกเรยีนมำกเทำ่ไรในหอ้งของคณุ ? 

How much (มำกเทำ่ไร) ใชถ้ำมจ ำนวนมำกนอ้ยของนำมนับไมไ่ด ้รำคำของ น ้ำหนัก และ

มำตรำบวก ลบ คณู หำร เชน่นำมนับไมไ่ด ้                                                                                                                                                                                   

ถามราคาของ                                                                                                                                                                     

How much is this shirt ?เสือ้เช ิต้ตัวนีร้ำคำเทำ่ไร ? 

ถามน า้หนกั                                                                                                                                    

How much do you weigh?คณุหนักมำกเทำ่ไร ? 



ถามการบวก ลบ คณู หาร เชน่ 

บวก (plus)                                                                                                                                                      

How much does four plus two make ?4 บวก 2 ไดเ้ทำ่ไร ? 

ลบ (minus)                                                                                                                                                      

How much is two minus one ?2 ลบ 1 ไดเ้ทำ่ไร ? 

คณู (multiplied by)                                                                                                                                          

How much is six multiplied by two?6 คณู 2 ไดเ้ทำ่ไร ? 

หาร (divided by)                                                                                                                                       

How much is ten divided by two ?10 หำร 2 ไดเ้ทำ่ไร ? 

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 1
st
. 

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. ใชก้บัการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  จะมีค าบอก

เวลาอนาคตก ากบัอยูด่ว้ย 

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?                                                                                                                                              

ใช้ในการพูดถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งทีไ่ม่มแีผนทีจ่ะพูดมาก่อน 

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 กบัค ากริยา 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.                                                                                                                                                       

ใช้ในการพูดท านองท านายการเกดิเหตุการณ์อนาคต  

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.                                                                                                                                                       

ใช้กบัสถานการณ์แสดงการสมคัรใจ เสนอตวัท า 

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.                                                                                              

การใช ้Will และ Shall              

ถา้ตอ้งการแสดงอนาคต        ใช ้ will กบัประธานทุกค า 

ถา้ตอ้งการแสดงความตั้งใจ  ใช ้shall กบัประธานทุกค า เช่น 

I will come to the party. 

I shall be disappointed                                                                                                                                                  

ประโยคท่ีมีความหมายเป็นอนาคต อาจไม่จ าเป็นตอ้งใช ้will หรือ shall แต่ใชรู้ปอ่ืนแทนได ้เช่น 

We'll fly  tomorrow. 

ใชรู้ป : Present Simple    เช่น  We fly tomorrow. 

ใชรู้ป : Present Progressive เช่น  We are flying tomorrow. 

ใชรู้ป : going to เช่น  We are going to fly  tomorrow. 

ใชรู้ป :  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. ใชใ้นการพดูถึงแผนการท่ีจะท าในอนาคต 

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  เมือ่ก าลงัตดัสินใจยงัไม่แน่ใจ)                                                                        

Going to – decision are already made ( ตดัสินใจแล้ว) 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

sell ride buy start watch 

study rain walk cook see 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าส ัง่ 

1. ใหน้กัศึกษาอ่านบทเรียนซ ้ าๆ ท าความเขา้ใจก่อนท าการสอบ 


