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English for Everyday Life (007015)
อาจารยเอกรัตน นภกานต

E-learning 1 : การใชคํากริยา Verb
Verb มีอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ
1. Verb to be
2. Verb to do
3. Verb to have

Verb to be
ไดแก be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคํานามหรือสรรพนาม ซึ่งเปนประธานของประโยค
เชน I หรือ You หรือ The boy แลวถาเปนกริยาชวยก็ไมมคี ําแปล แตถาเปนกริยาแทกแ็ ปลวา เปน อยู คือ เชน
I am a handsome man. ฉันเปนผูชายรูปหลอคนหนึ่ง
Danai is my father. ดนัยเปนบิดาของฉัน
และในหลักเกณฑของการใชคํากริยาตางๆ ของ Verb to be จะมีดังนี้
is, am, are และ be เปนรูปกริยาของปจจุบนั คือใชในประโยคคําพูดซึ่งหมายถึงอาการหรือกริยาที่แสดงอยูใน
ขณะนัน้ หรือปจจุบัน
ถาเปนอดีตกาล จะเปลี่ยน is, am, are จะเปลี่ยนเปน was หรือ were หรือถาเปนอดีตกาลสมบูรณ จะตองใช been
การใชกริยากับประธานของประโยค ก็จะตองบังคับใชใหถูกตองกับประธานซึ่งเปนคํานาม หรือ คําสรรพนาม
อยางแทจริง คือ
I
You
He

ตองใช am (กริยาใชเฉพาะ I คําเดียว)
ตองใช are
They ตองใช are
ตองใช is
She ตองใช is

We
It

ตองใช are
ตองใช is
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ประธานหรือคํานามที่เปนเอกพจน ใช is
ประธานที่เปนคํานามที่เปนพหูพจน ใช are
อดีตกาลเอกพจน ใช was
อดีตกาลพหูพจน ใช were
ขอสังเกต คํากริยา am นั้น จะมีเฉพาะกับคําสรรพนาม คือ I เทานั้น ไมมีการนําไปใชกับประธานหรือคํานามหรือ
สรรพนามอื่นๆ เลย สวนคํากริยา was และ were นั้นเมือ่ ใชกับคําสรรพนามจะเปนดังนี้
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 a tiger?
No, I’m not. I am a crocodile.
Are you an elephant?
Yes, I am.

Are you a cat?
No, I’m not. I’m a horse.
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Verb to be มีหลักการใช ดังนี้
ถาเปนกริยาสําคัญในประโยค มีความหมายวา เปน อยู คือ
• ใชวางขางหนา กลุมคํา adjective (คําคุณศัพท)
• ใชเปนกริยาชวยในโครงสรางของประโยค Continuous (ประโยคที่มี กริยา ing)
• ใชเปนกริยาชวยในโครงสรางของประโยค Passive Voice (ประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทํา)

หลักการใชกบั ประธานในประโยค
1. ถาประธานที่เปนเอกพจนบุรุษที่ 3 ซึ่งไดแก He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตวตวั เดียว และสิ่งของอันเดียวที่
ถูกกลาวถึง Verb to be ที่ใชคือ is เชน
*He is a teacher.
*Sam is a singer. (Sam = ผูชายคนเดียวที่ชอื่ Sam เปนเอกพจน)
*She is in the room.
*My father is sleeping. (My father = พอของฉัน คือผูช ายคนเดียวเปนเอกพจน)
* It is a dog. *The pencil is on the table
2. ถาประธานเปนเอกพจนบรุ ุษที่ 1 (ผูพดู คนเดียว) ซึง่ ไดแก I Verb to be ที่ใช คือ am
* I am a student. I am under the table.
3. ประธานเปนพหูพจนทุกบุรุษ ซึ่งไดแก We You They หรือ ชื่อคนหลาย สัตวหลายตัว และสิ่งของหลายอันที่
ถูกกลาวถึง Verb to be ที่ใช คือ are เชน
* 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.

การสรางประโยคที่มี Verb to be ใหเปนประโยคปฏิเสธ . มีวธิ ีการดังนี้
เติม not ลงไปในตําแหนงที่เรียงตอจาก Verb to be หลัง is, am, are เชน
* He is not in the room. *I am not a child.
* They are not teachers. *Suda is not reading.
หมายเหตุ รูปยอของ ปฏิเสธ Verb to be คือ is not ยอเปน isn't
am not จะไมใชรูปยอ are not ยอเปน aren't

4

การทําประโยคที่มี Verb to be ใหเปนประโยคคําถาม Yes No Question มีหลักการดังนี้
เอา Verb to be มาวางหนาประโยค และเอาประธานของประโยคมาวาง เรียงตอจาก Verb to be หลังจบประโยค
ตองใสเครื่องหมายคําถาม เชน He is in the room. เปลี่ยนเปน Is he in the room ?
They are soldiers เปลี่ยนเปน Are they soldiers?
I am a boy. เปลี่ยนเปน Am I a boy ?
Verb to be
Verb to be

เปนคํากริยาในภาษาอังกฤษ มีความหมายวา เปน อยู คือ
ผันไดหลายรูปตามตัวประธานของประโยค

ตัวประธานคือคํานามที่เปนเจาของกริยาอาการในประโยค มี 3 รูป คือ is am are
เชน He She It ใช  is You We They ใช  are I ใช am
Example
1. I am tall.
2. I am thirteen years old.
3.You are Jan.
4. We are not happy.
5. It isn't a rabbit.
6. They are students.
7. He is a handsome man.
8. She is very beautiful.
9. Nid and Noi aren't here.
10. Jan is not lazy.

1. ฉันสูง
2. ฉันมีอายุ 13 ป
3. เธอคือแจน
4. พวกเราไมมีความสุข
5. มันไมใชกระตาย
6. เขาทั้งหลายคือนักเรียน
7. เขาเปนคนรูปหลอ
8. เธอเปนคนสวย
9. นิดและนอยไมไดอยูที่นี่
10. แจนไมใชคนขี้เกียจ
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The verb be can be an auxiliary verb คํากริยาชวย or a main verb คํากริยาแท in English.
ดูการใช Be เปนคํากริยาแท Be as a main verb คํากริยาแท 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 verbคํากริยาชวย 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.
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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.
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Exercise 3: Write the words in the correct order to make positive sentences with the
verb to be.
1 am years I old. twenty-five ………………………………………………………............................................
2 Venezuela. from are We ………………………………………………………………………………………
3 Anton name and student. I'm is a My ………………………………………………………………………....
4 my book. This is ……………………………………………………………………………………………....
5 nice a It's day today. …………………………………………………………………………………………..
6 name Paul. brother's is Her …………………………………………………………………………………....
7 John engineer. an is …………………………………………………………………………………………....
8 My is name husband's Johansson.....…………………………………………………………………………...
9 in my There students class. are twelve ………………………………………………………………………...
10 letter. is new My of the top at address the ……………………………………………………………………

Exercise 4: Fill in the blanks with is ,am ,are
Peter Baker …………. from Manchester, but Paul and John ……………….from London. Manchester and
London ………… cities in England. Hamburg …………. a city in Germany. Sandra ………….at school today.
Jack and Peter …………her friends. They …………. in the same class. Mr and Mrs Baker ……………… on a
trip to the USA to visit their cousin Anne. She ………….a nice girl. Peter says:"My grandfather ……………in
hospital. I ……….at home with my grandmother." What time ……….. it? It ……….. 8 o'clock. ………….. you
tired? No, I ……………. not.
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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: Positive: He, She, It ______________
He, She, It is not, isn't
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
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Exercise 7: Complete the sentence wit was or were
1. I ____________in Canberra last spring.
3. Tina ____________at home yesterday.
5. Robert and Stan ____________Garry's friends.
7. They ____________in front of the supermarket.
9. She ____________in South Africa last month.
11.I ____________hot at the beach yesterday.
13.We ____________tired last night.
15.She ______________a good student.
17.It _______________warm yesterday.
19.John and his brother ____________sick for a week.

2. We ____________at school last Saturday.
4. He ____________happy at the party last night.
6. You ____________very busy on Friday.
8. I ____________ in the museum.
10. Jessica and Kimberly _________ late for school.
12.He ____________very unhappy with his new car.
14.You _______________late for work.
16.They _______________absent from class.
18.I _____________really hungry at lunchtime.
20.We _______________happy to go to his party.

Exercise 8: Complete the sentence with short answers
1) Is he nice?
2) Are you French?
3) Is she new at our school?
4) Are the boys in the garden ?
5) Is John from France?
6) Are Ron and Max your friends?
7) Has your sister got a cat?
8) Are you from Germany
9) Have your grandparents got a cat?
10) Is the cat in her basket?
11) Does Linda read books?
12) Has she got a brother?
13) Is this your pencil?
14) Does she play chess?
15) Can we change at Victoria Station?
16) Do you like swimming?
17) Did he paint your room himself?
18) Are you going by bus
19) Do the girls take photos?
20) Did they ride their bikes?

- Yes, _________________________
- No, __________________________
- Yes, _________________________
- No, -_________________________
- No, _________________________
- Yes, _________________________
- No, __________________________
- Yes, _________________________
- Yes, _________________________
- No, _________________________
- Yes, _________________________
- No, _________________________
- Yes, _________________________
- No, _________________________
- Yes, _________________________
- Yes, _________________________
- Yes, _________________________
- No, _________________________
- No, _________________________
- No, _________________________
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e-learning 2: Verb to have

From: http://www.englishexercises.org
Verb to have แปลวา มี มีในที่นี้หมายถึง มีในปจจุบนั ทีผ่ ูพูดตองการจะบอกให ทราบวามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยูใน
ขณะนี้

Example:
I have five oranges. ฉันมีสม 5 ผล
I have six cars. ฉันมีรถยนต 6 คัน
She has many umbrellas. เขาผูหญิงมีรมหลายคัน
Mr.Somsuk has a hotel. คุณสมสุขมีโรงแรม
Miss.Manus has twelve dogs. คุณมนัสมีสนุ ัข 12 ตัว
Aranya and Rampai have geese. อรัญญาและรัมไพมีหานหลายตัว
I
You
We
They
He
She
It

ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ
ใชกับ

have
have
have
have
has
has
has

I have three pens. ฉันมีปากกา 3 ดาม
You have an umbrella. คุณมีรม 1 คัน
She has one son. เขาผูหญิงมีลูกชายหนึ่งคน
They have a big land. เขาทั้งหลายมีที่ดินผืนใหญ
It has many legs. มันมีหลายขา
We have beautiful house. พวกเรามีบานสวยงาม
He has many hats. เขาผูชายมีหมวกหลายใบ
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คํากริยา Have นี้ก็เชนเดียวกันเปนไดทั้งกริยาชวยและกริยาแท ถาเปนกริยาแทแปลวา มี หรือ ได
แลวแตกรณี มีหลักเกณฑในการใชกบั คํานามหรือสรรพนามสําหรับคํากริยานี้ ดังนี้ คือ
1. การใช have , has
1.1. เปนกริยาแทในประโยคแปลวา มี หรือ รับประทาน
1.2. เปนกริยาชวยในโครงสรางของรูปประโยค Perfect Tense.

ในกรณีที่ have เปนกริยาแท จะมีวิธีการใชตางกันตามประธานของในประโยคดังตอไปนี้
1. ประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 ซึ่งไดแก He She It หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตวตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูก
กลาวถึง ใช has เชน
He has many cars.
Dang has a lovely dog.
My sister has a doll.
This cat has four legs.
2. ประธานที่ไมใชเอกพจนบรุ ุษที่ 3 ทั้งหมด เชน I, You, We และประธานพหูพจน เชน They ใช have เชน
They have many cows.
Teachers have five cars.
I have dinner with my boyfriend. We have a big house.
2. การสรางประโยคที่มี have, has ใหเปนประโยคปฏิเสธ
เนื่องจาก have ทําหนาที่เปนกริยาแทจึงตองใช verb to do: do /does เขามาชวย โดยใชตางกันตามประธานของ
ประโยคดังนี้ คือ
1. ถาประธานเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 ซึ่งไดแก He / She / It คนคนเดียว สัตวตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูก
กลาวถึง ใช does ตามดวย not เปน does not ตามดวย infinitive (have) does not ใชรูปยอเปน 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. ถาประธานเปนตัวอืน่ ที่ไมใชเอกพจนบุรุษที่ 3 ใช do ตามดวย not เปน do not แลวตามดวย infinitive (have) do
not ใชรปู ยอเปน 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.
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3. ในการตัง้ ประโยคคําถามดวย have / has ใหตั้งเปนประโยคคําถามโดยใช verb to do (do / does) และตองตอบ
คําถามดวยคําตอบ Yes หรือ No
เอา do / does เขามาชวย โดยวางไวหนาประโยค และตองอยูหนาประธานของประโยค.
do …ใชกับประธานของประโยคที่เปนเอกพจน
does……ใชกับประธานของประโยคที่เปนพหูพจน
ในประโยคคําถามใหใช Have เพียงตัวเดียวเทานั้น หลังจบประโยคตองใสเครื่องหมายคําถาม เชน
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 เปนกริยาสําคัญในประโยค แปลวา รับประทาน
I have breakfast at 7 o’clock every morning.
เมื่อใชในรูปปฏิเสธ ใช verb to do คือ do, does เขามาชวย
พรอมกับเติม not (มีรูปยอคือ don't, doesn't และ didn't)
I don't have seafood.
เมื่อใชในประโยคคําถามแบบอเมริกัน ใช verb to do ชวยโดยวางไวหนาประโยค
Do you have a pencil?
ใช do does เขามาชวย โดยใหสอดคลองกับประธาน คือ
1. ถาประธานเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 ซึ่งไดแก He She It คนคนเดียว สัตวตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถูก
กลาวถึง ใช does ตามดวย not เปน does not ใชรูปยอเปน 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.
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2. ถาประธานเปนตัวอื่นที่ไมใชเอกพจนบุรุษที่ 3 ใช do ตามดวย not เปน do not .( ใชรูปยอเปน 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 ในประโยคปฏิเสธก็เหมือนกับประโยคคําถามคือไมวาประธานจะเปนพจนหรือบุรุษใด
ใช 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.
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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(บอกเลา),
Do / Does in Question(คําถาม), and doesn’t or don’t in Negative (ปฎิเสธ)
1.Mrs. Cohen / a dog
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. We / a test
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. They / a big house
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. She / green eyes
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Ron / a fat cat
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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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
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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

17

e-learning 3: Verb to do
คํากริยา do นี้ มีความหมายทํานองเดียวกันกับ Verb to be คือ เปนทั้งกริยาชวย และกริยาแท ถาเปนกริยาแทแปลวา
"ทํา", "ปฏิบัติ",และ "แสดงทา"
Do และ มีหลักการใชดังนี้คือ ถาเปนกริยาสําคัญหรือกริยาแทในประโยคมีความหมายวาทํา
He does his homework..
They do their homework.
เปนกริยาชวยในประโยคคําถามและปฏิเสธที่มีกริยาแทอยูแลวในประโยค และประโยคนั้นไมมี Verb to be
( is am are ) .ในประโยคเชนนี้ do , does จะไมมีความหมาย เปนเพียงตัวชวย เชน
He does not have any sisters.
We do not buy a big car.
do not ใชรูปยอเปน don’t / does not ใชรูปยอเปน doesn’t แยกใชไปตามประธานของประโยคดังนี้
1. ประธานเปนเอกพจนบุรษุ ที่ 3 ( He , She , It ชื่อคนคนเดียว สัตวตวั เดียว และสิ่งของอันเดียวที่ถกู กลาวถึง )
ใช Does
2. ประธานเปนเปนพหูพจนใช do ( I , You , We , They ชื่อคนหลายคน สัตวหลายตัวสิ่งของหลายอยางที่ถูก
กลาวถึง ) ใช Do
แยกใชตามตารางตอไปนี้
I
You
We
They
Dang and Dum
The cats
Three balls
He
She
It
Sam
A dog
A man

do

it.

does

it .
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Verb to do ในประโยคปฏิเสธมีหลักการดังนี้
1. Verb to do เปนเพียงกริยาชวย ( Helping Verb ) ไมใชกริยาแท
2. กริยาแทของประโยคตองใชรูปเดิม ( Base form ) จะไมมีการเติมหรือเปลี่ยนไปเปนชองใดทั้งสิ้น นะครับ
ประโยคบอกเลา
He likes cartoon.
ประโยคปฏิเสธ
He doesn’t like cartoon.
ประโยคบอกเลา
They play football.
ประโยคปฏิเสธ
They don’t play football

Verb to do ในประโยคคําถามมีหลักการดังนี้
1. Yes / No Questions
1. ใช Verb to do วางหนาประโยค ตามดวยประธานของประโยคและกริยาแทของประโยควางเรียง
ตอมา ตัวอยางเชน
กริยาแทใช Base form ( รูปเดิมที่ไมตองเติมหรือผัน )
ประโยคบอกเลา
He likes cartoon. ประโยคคําถาม
Does he like cartoon ?
ประโยค
บอกเลา
They play football. ประโยคคําถาม
Do they play football. ?
2. Wh. Questions
1. ใช Verb to do วางขางหลัง Wh. และหนาประธานของประโยค ตามดวย กริยาแทของประโยควางเรียง
ตอมา ตัวอยางเชน
ประโยคคําถาม
What does he want
ประโยคคําตอบ
He wants a pen.
ประโยคคําถาม
When do you have lunch ?ประโยคคําตอบ
I have lunch at 12.00.
Exercise 1: Fill in the blank with do , does
1. He…………his homework.
3. We………….our homework.
5. I…………..not have money.
7. They……not..want to sleep.
9. …………..you want water ?
11. Nancy…………not like cat.
13. Her sister………not sleep.
15. ………..a boy have two leg ?
17. I………not like that fruit.
19. It ………….not rain .

2. You………..…it very well.
4. She……………not eat rice.
6. It …………not have a tail.
8. Sam…………not like dogs.
10. ………she come to school ?
12. We…………..not want that.
14. ………….she come here ?
16. …...........two boys have two leg?
18. My mother…………not have baby.
20. You can………..that.
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21. They………….not go to shool.
23. ……………he have brother?
25. ……you want to go with me ?
27. Naree………….not have book.
29. We……….not like swimming.

22. …………we go now ?
24. ……………Suda like cake ?
26. ………….his brother go ?
28. A snake ………not have a tail.
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…………………………………………………………………………
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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
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B: Fill in the blanks with /am / is/ are / have / has.
1. I ………………. a taxi driver.
3. Anna …………….. a little girl.
5. They ……………… my new friends.
7. It ……………… cold today.
9. Peter and I …………….. in the park.
11. He …………….. riding a bike.
13. You …………….. two cats.
15. Kate ………………. long hair.
17. The boys ……………. hungry.
19. The door …………………. brown.
21. We ………………. a black ball.
23. The pupil ……………. near the window.
25. They …………….. not at school today.
27. You ………………. not young.
29. That man ………………. a teacher.
31. She …………… got a pink bag.
33. We ……………. singing a song now
35. The girl ……………. a puppy.
37. Jack …………… policeman.
39. He …………… from Canada.

2. She ………………… a new house.
4. We …………… a small farm.
6. Tom …………….. short hair.
8. He …………….. an old car.
10. You …………….. a red pencil box.
12. The children ……………. many toys.
14. I ……………… in the classroom.
16. The giraffe ……………. a long neck.
18. The tomato ……………… red.
20. I and Rita ………………. in Paris.
22. Dana ……………….. not a tall girl.
24. She ……………. my young sister.
26. David and I …………….. soldiers.
28. The kids ……………….. playing now.
30. I and Ben …………….. late.
32. My brother ................................19 years old.
34. Tamar ………….. a pupil.
36. My father ………….. 55 years old.
38. She …………. a pretty bedroom.
40. I ……….. two big eye
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e-learning 4: Present Simple Tense
Adapt from: http://learners.in.th/blog/english
โครงสราง : ประธาน + กริยาชองที่ 1
Subject + V1 + object
The children like ice-cream.
The teacher teaches English.
They have breakfast at 7 o’clock.
I work in the hospital.
He gets up early.
I wash my car every weekend.

He likes coffee.
We play baseball.
Those students are lazy.
Mary works in school.
The boys get up early.
David visits his home twice a year.

ตัวอยางการใช Verb to be และ verb to have ใน present simple tense
Verb to be
Verb to have
I am a student.
We have breakfast early.
She is a nurse.
They She has dinner with her family.
are workers.
I have a letter.
Tense นี้ กริยาตองเติม " s " หรือ " es "
ขอสังเกตในการเติม S ที่กริยาเมื่อประธานเปนเอกพจน
1. กริยาที่ลงทายดวย s, ss, ch, o และ x ใหเติม e เสียกอนแลวจึงเติม s เชน
pass - passes , go - goes , watch - watches , kiss - kisses, fix - fixes, wash –washes
Dang goes to the post office.
He catches the train to Ayuttaya.
The bus no.13 passes Lumpini Park.
2.กริยาที่ลงทายดวย y และหนา y เปนพยัญชนะ ใหเปลี่ยน y เปน i กอน แลวเติม es เชน
cry - cries , study – studies, carry-carries, fly-flies
She studies in the United States of America.
The baby cries at midnight.
ยกเวน คํากริยาที่ลงทายดวย y ซึ่งหนา y มีสระ (a,e,i,o,u) ใหเติม s ไดเลย เชน
The boy plays the guitar well.
My mother buys many things in that store.
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3.กริยาที่ลงทายดวย f หรือ fe ใหเปลี่ยน f หรือ fe เปน ve กอนเติม s เชน
calf - calves = ลูกวัว
beef - beeves = เนื้อวัว
4. คํากริยาปกติอื่นๆ เติม s ไดทันที เชน
work - works , live - lives , want - wants, eat - eats,read - reads, write - writes
He wants to go to the beach.
The dogs eats bone.
ลองอานประโยคบอกเลาตอไปนี้
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.
จะสังเกตเห็นวาในขอ 5 - 6 - 7 คํากริยา go เติม es ซึ่งจะตองจําไววาเพราะประธานเปนเอกพจนบรุ ุษที่ 3 คือ He
She และ It ตองพยายามจําได
กฎการใช Present Simple Tense
1. ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่เปนความจริงตลอดไป หรือเปนความจริงตามธรรมชาติ เชน
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. ใชกับเหตุการณที่เปนประเพณี นิสัย สุภาษิต ซึ่งไมไดบงเฉพาะเจาะจงเวลา เชน
Actions speak louder than word.
Men wear thin clothes in summer.
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3. ใชกับเหตุการณที่เปนจริงในขณะพูด เชน
He stands under the tree.
Susan is my close friend.
4. ใชกับเหตุการณในอนาคต ซึ่งไดตัดสินแนนอนแลววาจะปฏิบัติเชนนั้น (นิยมใชกบั กริยาที่แสดงการเคลื่อนที่
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง) เชน
I leave by the 6.20 train this evening.
5. ใชกับเหตุการณในกรณีสรุปเรื่องที่เลามา แมเหตุการณนั้นจะเกิดในอดีต แตเราใช verbเปน Present Simple
Tense เพื่อใหเรื่องที่เลามีชีวิตชีวา
6. การกระทําของกริยาที่ไมสามารถแสดงออกใหเห็นได เชน กริยาแสดงความนึกคิด แสดงความรับรู แสดงภาวะ
ของจิต แสดงความเปนเจาของ ใหนํามาแตงเปน Present Simple Tense เชน
She loves her husband very much.
Advanced English Grammar belongs to me.
Present Simple ในประโยคปฏิเสธ (Negative Form) มีหลักการเปลี่ยนดังนี้ คือ
1. ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be หรือ กริยาชวยตัวอื่น (can, may, must, will, shall) สามารถเติม
not หลังคํากริยาชวยเหลานัน้ ไดทันที เชน
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 ที่ไมมี Verb to be หรือกริยาชวยดังกลาวในขอ 1 อยูในประโยคใหปฏิบัติ
ดังนี้คือ
2.1 ใช do not หรือ don’t (รูปยอของ do not) วางไวหนาคํากริยาแท ที่ไมไดเติม s, es เชน
We walk to school every day. เปน We do not walk to school every day.
หรือ We don’t walk to school every day.
The children always make a loud noise. เปน 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 (รูปยอของ does not) วางไวหนาคํากริยาแทที่เติม s, es โดยตัด sหรือ es กอน เชน
The baby sleeps well every night. เปน The baby does not sleep well every night.
หรือ The baby doesn’t sleep well every night.
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ในกรณีที่คํากริยาแทบางคําตองมีการเปลี่ยนแปลงกอนเติม s, es จะตองตัด s, es ออก แลวกลับมา ใชตัวเดิมกอน
เชน
The baby cries every night. เปน The baby does not cry every night.
หรือ The baby doesn’t cry every night.
(ในที่นี้จะตองตัด ies ออกกอนแลวกลับมาเติม y เหมือนเดิม เมื่อใช does not เชนเดียวกับคํากริยาตัวอื่นๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน)
ในประโยคคําถาม (Interrogative Form) มีหลักการเปลีย่ นดังนี้ คือ
1. ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be หรือกริยาชวยตัวอื่นๆ ใหนําเอาคํากริยาชวยในประโยค มาวาง
ไวหนาประธาน แลวใสเครื่องหมายคําถาม เชน
You are a nurse.
→ Are you a nurse?
They can speak English. → Can they speak English?
2. ในประโยค Present Simple Tense ที่ไมมี Verb to be หรือคํากริยาชวยดังกลาวในขอ 1 อยูในประโยคใหปฏิบัติ
ดังนี้
2.1 ใช do วางไวหนาประธาน (พหูพจน) เมื่อคํากริยาแทในประโยคไมไดเติม s, es แลวใสเครื่องหมายคําถามทาย
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 วางไวหนาประธาน (เอกพจน) เมื่อคํากริยาแทในประโยคเติม s, es โดยตัด s, es ออกเสียกอน แลวใส
เครื่องหมายคําถามทายประโยค
He often goes to the beach. → Does he often go to the beach?
ในกรณีที่คํากริยาแทบางตัวตองมีการเปลี่ยนแปลงกอนเติม s, es จะตองตัด s และ es ออก แลวกลับมาใชรูปเดิม
ของคํากริยาเสียกอนทีจ่ ะใช does วางไวหนาประธานของประโยค เชน
Jennifer tries to climb the mountain. → Does Jennifer try to climb the mountain?
Present Simpleใชกับเหตุการณที่กระทําอยูเปนประจํา เปนนิสัย ในกรณีนี้มักจะมีคําแสดงเวลารวมอยูดวย คือ
Adverbs of Frequency คือ คํากริยาวิเศษที่บอกความถีใ่ นการเกิดของเหตุการณตางๆ วาเกิดบอยครั้งแคไหน เชน
always
สมํ่าเสมอ
usually
โดยปกติ
often
บอยๆ
sometimes
บางครั้ง
seldom
ไมใครจะ
never
ไมเคย
frequently
บอย
rarely
นานๆครั้ง
ever
เคย
everyday
ทุกๆวัน
every week ทุกๆสัปดาห
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การใช Adverbs of Frequency ในประโยค Placement of adverbs of frequency
1. ใชในตําแหนงหนาคํากริยาในประโยค 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. ใชวางไวทายประโยค เชน
I see you everyday.
He visits his friend every week.
The bus comes every ten minutes.
Rule: Never put an adverb between the main verb and its object.
Wrong: I give almost always the dog a bath on Saturday.
Correct: I almost always give the dog a bath on Saturday.
From: http://www.drpta.com
Adverbs of frequency in questions
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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.
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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.
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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)
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……………………………………………………………………………………………...
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)
............................................................................................................................................
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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?
3. Does she tell the truth?
4. Do we play chess?
5. Do Pete and you eat those sandwiches?
6. Does it drink milk?

b. No, we don’t eat anything.
c. No, they don’t.
d. No, it doesn’t.
e. Yes, it stops everywhere.
f, Yes, I do.

7. Does the bus stop here?
8. Do you understand this word?
9. Does she swim every day?

g. Yes, we do.
h. No, she doesn’t.
i. Yes, I do.
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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
………………………………………………………….…………………………….
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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?
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h)
i)
j)

He …………do karate.
Susan……………learn Spanish at school.
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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e-learning 5: Present Continuous Tense
Present Continuous Tenseเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การกระทํานั้นๆ กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอยู แมจะ
เปนตอหนา หรือการคาดเดาวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคต โดยจะมีรูปแบบโครงสรางของประโยคดังนี้
Subject + is, am, are + v.ing
โดยจะสามารถแสดงชวงเวลาของการเกิดเหตุการณไดดงั รูปตอไปนี้

ประธานเอกพจน ……..…….. ใช …….. is
he/she/it
……..……..
ใช …….. is
ประธานพหูพจน
……..……..
ใช …….. are
you/we/they
……..……..
ใช …….. are
I ……..……..……..……
ใช …….. am
โดย Verb to be ที่ใชจะผันตามประธาน และเติม ing ที่กริยาแทชอง 1 เชน
She is eating some food. : หลอนกําลังทานอาหาร (ประธานเปน she ใช is และกริยาแทชอง 1 เติม ing)
Suchart is playing football. : สุชาติกําลังเลนฟุตบอล (ประธานเปนเอกพจน ใช is และกริยาแทชอง 1 เติม ing)
We are cooking. : เรากําลังทํากับขาว (ประธานเปน we ใช are และกริยาแทชอง 1 เติม ing)
I am reading a book.:ฉันกําลังอานหนังสือ(ประธานเปน I ใช am และกริยาแทชอง 1 เติม ing)
I am watching TV now. ฉันกําลังดูโทรทัศน
She is watching TV now. หลอนกําลังดูโทรทัศน
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ลักษณะประโยค Present continuous tense
subject
ประโยคบอก I
เลา
You
ประโยค
ปฏิเสธ
ประโยค
คําถาม

be

present participle

am

speaking

to her.

are

reading

this book.

She

is

not staying

in Thailand.

We

are

not playing

basketball.

Is

he

watching

movie?

Are

they

waiting

for you?

Example More Affirmative and negative forms
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?
Are you writing that composition?
Is He/She/it eating?
Are we/you making some tea?
Are they joking?

Yes, you are / No, you arn’t.
Yes, I am / No, I ’m not.
Yes, he/she is. Yes, it is./ No, he/she/it isn’t.
Yes, we are. No, we aren’t
Yes, they are./No, they aren’t.
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หลักการใช Present Continuous Tense or Present Progressive
Tom is studying English grammar. ทอมกําลังศึกษาไวยากรณอังกฤษ
1) ใชกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดโดยจะมีกริยาวิเศษณบอกเวลาเชน
now
ขณะนี้
at the moment
ขณะนี้
at this moment
ขณะนี้
right now
ขณะนี้
at present
ขณะนี้
I am studying Mathematics in the room now. : ขณะนี้ฉนั กําลังเรียนวิชาเลข
I am writing essay for send the teacher at this moment.:ฉันกําลังเขียนยอความเพื่อสงอาจารยอยู
The policeman is catching the stolen at the moment. : ตํารวจกําลังจับผูรายอยูในขณะนี้
We are going to the zoo right now. : ขณะนี้เรากําลังไปสวนสัตว
2) ใชแสดงเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยไมคงอยูอยางถาวร เชน
What are you doing? : คุณกําลังทําอะไร? (กําลังทํา แตทาํ อยูไมนาน)
The boy is standing on the table. : เด็กผูชายกําลังยืนอยูบนโตะ (กําลังยืน แตยนื อยูไ มนาน)
I am living with my friend until I find a room.ฉันพักอยูก บั เพื่อนจนกวาจะหาหองได (กําลังอาศัย แตอาศัยอยูไม
นาน)
She is looking for new book. : หลอนกําลังมองหาหนังสือเลมใหม (กําลังมองหา แตมองหาไมนาน)
*** จะเห็นไดวา present continuous tense ใชกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นชัว่ คราว แต present simple tense จะ
ใชกับสิ่งที่เกิดขึ้นเปนปกติหรือเกิดแบบถาวร
3) ใช present continuous tense กับการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล แตตองระบุเวลาที่จะเกิดดวย เชน
I am meeting my friend tonight. :
She is going to chiangmai with me next week. :
Arkom and Ubon are arriving tomorrow.
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4) ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึ้นบอยๆ หรือเกิดโดยไมไดคาดหมาย เชน
I am always meeting Ratcha in the university. : ฉันพบกับเขาที่มหาวิทยาลัยบอยมาก (แตพบโดยบังเอิญ)
She is always forgetting her friend name. : หลอนมักจะลืมชื่อเพื่อนของหลอน
He is forever losing his keys. : เขามักจะลืมกุญแจบอยๆ
*** มีคํากริยาหลายตัว ทีไ่ มใชในรูป continuous tense โดยมีขอสังเกตกริยาดังตอไปนี้
1. กริยาที่แสดงความรูสึก หรืออารมณ (feeling)
like ชอบ
love รัก
dislike ไมชอบ
hate เกลียด
prefer ชอบ
want ตองการ
wish ปรารถนา
desire ปรารถนา
hope หวัง
refuse ปฏิเสธ
mind เอาใจใส
I love you. : ฉันรักคุณ (*** จะใช loving ในเพลงเทานั้น เชน I'm still loving you ไมสามารถใชงานไดจริง)
I hate you so much. : ฉันเกลียดคุณมาก (ไมใช is hating)
I hope you can do that. : ฉันหวังวาคุณสามารถทําได
She refuses to follow my advice. : หลอนปฏิเสธที่จะทําตามคําแนะนําของผม
He dislikes me. : เขาไมชอบฉัน
He wants to meet his friend. : เขาตองการพบเพื่อนของเขา
I wish that I had never met him. : ฉันหวังวาจะไมพบเขาอีก
2. กริยาที่แสดงการรับรู หรือสัมผัส (verb of perception) เชน
see
เห็น
hear
ไดยิน
taste
ชิมรส
recognize
นึกได
measure
วัด
notice
สังเกตเห็น
I see what you mean. :
Please taste this food before compound. :
I smell something too bad. :
I hear that you are leaving. :
A thermometer measures temperature. :

smell
sound

ฉันทราบวาคุณหมายถึงอะไร
กรุณาชิมอาหารกอนปรุงรส
ฉันไดกลิ่นบางอยางที่ไมดี
ฉันไดยนิ วาคุณกําลังจะจากไป
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ

ไดกลิ่น
ดูเหมือนวา
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3. กริยาที่แสดงความคิด (state of mind) เชน
think
คิด
suppose คิดวา
believe เชื่อ
feel
คิดวา
agree
เห็นดวย
doubt
สงสัย
guess
เดา
expect
คาดวา
know
รูวา
understand เขาใจ
mean
หมายความวา
imagine นึกวา
I believe the god is real. : ฉันเชื่อวาพระเจามีจริง
He knows all of this case. : เขารูทุกอยางในคดีนี้
Wisut understands English. : วิสุทธิ์เขาใจ (รูเรื่อง) ภาษาอังกฤษ
I mean you should do anything by yourself. : ฉันหมายความวา คุณควรทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตัวเอง
I expect it doesn't happen again. : ฉันคาดวามันจะไมเกิดขึ้นอีก
I agree with his opinion. : ฉันเห็นดวยกับความคิดเห็นของเขา
I guess Thailand will win Malaysia in football match. : ฉันเดาวาไทยจะชนะมาเลเซียในการแขงขันฟุตบอล
4. กริยาที่แสดงความนาจะเปน หรือการปรากฏ เชน
appear
ปรากฏวา
look ดูเหมือน
seem
ดูเหมือน
sound ดูเหมือน
resemble
ดูเหมือน
It looks as it is going to rain. : ดูเหมือนวาฝนจะตก
That sounds like Susan. : ฟงดูคลายกับเสียงซูซาน
He doesn't resemble either of his parents. : เขาดูไมคลายกับพอแมของเขาเลย
การสรางประโยคคําถาม Present Continuous Tense
การสรางประโยคคําถาม Present Continuous Tense จะมีขั้นตอนดังตอไปนี้
- นํา verb to be (is, am, are) มาวางไวหนาประโยค
- เติม ? ที่ทายประโยค และยังคงกริยาแทเติม ing ไวเชนเดิม เชน
ประโยคบอกเลา : She is eating some food.: หลอนกําลังทานอาหาร
ประโยคคําถาม : Is she eating some food? : หลอนกําลังทานอาหารใชไหม?
ประโยคบอกเลา : We are cooking. : เรากําลังทําอาหาร
ประโยคคําถาม : Are we cooking? : เรากําลังทําอาหารใชไหม?
ประโยคบอกเลา : Suchart is playing football. : สุชาติกําลังเลนฟุตบอล
ประโยคคําถาม : Is Suchart playing football? : สุชาติกําลังเลนฟุตบอลใชไหม?
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ประโยคบอกเลา : I am reading a book. : ฉันกําลังอานหนังสือ
ประโยคคําถาม : Are you reading a book? (ถาม you ตอบ I) : ฉันกําลังอานหนังสือใชไหม?
การสรางประโยคปฏิเสธ
การสรางประโยคปฏิเสธนัน้ ทําไดโดยการเติม not ที่หลังกริยาชวย เชน
ประโยคบอกเลา : She is eating some food.: หลอนกําลังทานอาหาร
ประโยคปฏิเสธ : She is not (isn't) eating some food.: หลอนไมไดกําลังทานอาหาร
ประโยคคําถาม : Isn't she eating some food? : หลอนไมไดกําลังทานอาหารใชไหม?
ประโยคบอกเลา : We are cooking. : เรากําลังทําอาหาร
ประโยคปฏิเสธ : We are not (aren't) cooking. : เราไมไดกําลังทําอาหาร
ประโยคคําถาม : Aren't we cooking? : เราไมไดกําลังทําอาหารใชไหม?
ประโยคบอกเลา : Suchart is playing football. : สุชาติกําลังเลนฟุตบอล
ประโยคปฏิเสธ : Suchart is not (isn't) playing football.: สุชาติไมไดกําลังเลนฟุตบอล
ประโยคคําถาม : Isn't Suchart playing football? : สุชาติไมไดกําลังเลนฟุตบอลใชไหม?
ประโยคบอกเลา : I am reading a book. : ฉันกําลังอานหนังสือ
ประโยคปฏิเสธ : I am not (am not) reading a book.: ฉันไมไดกําลังอานหนังสือ
ประโยคคําถาม : Aren't you reading a book? (ถาม you ตอบ I) : ฉันไมไดกําลังอานหนังสือใชไหม?
Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense คือ โครงสรางประโยคที่ใชในการแสดงความเปน
ปจจุบัน เมื่อตองการแสดงใหรูวาเหตุการณตาง ๆ นั้นกําลังเกิดขึ้นในขณะที่ผูพูดกําลังพูดอยู ตัวอยางเชน
1. การกระทํานั้นกําลังดําเนินอยูในขณะที่พูดประโยคนัน้ เชน
I am reading a book.
John is playing football.
2. เปนการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผูพูดเชื่อวาจะกระทําอยางนัน้ จริง ๆ เชน
Malee is going to Chiangrai tomorrow.
We are buying this car.
รูปคํากริยา (Verb Form) คือ is / am / are + คํากริยาเติม ing
จะใช is หรือ am หรือ are ขึ้นอยูกับประธานของประโยคดังนี้
1. ถาประธานเปน I ตองใช am เชน
I am reading a book.
I am doing homework.
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2. ถาประธานเปน We / You / They หรือ พหูพจน ตองใช are เชน
We are reading books.
John and Jim are playing football.
3. ถาประธานเปน He / She / It หรือเอกพจนตองใช is เชน
He is reading a book.
Tony is speaking Chinese.
การเติม ing ที่ทายคํากริยา Verb + ING
1. คําพยางคเดียวที่มีสระตัวเดียวและมีตวั สะกดตัวเดียว ตองเพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แลวจึงเติม ing เชน
run --- running stop --- stopping
read--- reading
do---doing
2. คํา 2 พยางคที่ลงเสียงหนัก (stress) ที่พยางคทาย และพยางคทายมีสระตัวเดียว มีตวั สะกดตัวเดียว ตองเพิ่ม
ตัวสะกดอีก 1 ตัว แลวจึงเติม ing เชน
begin --- beginning

forget --- forgetting

cut- cutting,

swim-swimming
3. คําที่ลงทายดวย e และไมออกเสียงตัว e ใหตัด e ทิ้งกอน แลวจึงเติม ing เชน
make --- making

use --- using

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

4. คําที่ลงทายดวย ie ใหเปลี่ยน ie เปน y แลวจึงเติม ing เชน
tie --- tying
5. คําที่ไมมีลักษณะพิเศษตามขอ 1-4 ใหเติม ing ไดทันที เชน
walk --- walking
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การเปลี่ยนประโยคจากบอกเลาใหเปนปฏิเสธ
ทําไดโดยการเติม คําวา "not" ที่ is / am / are เชน
บอกเลา : I am reading a book. = ปฏิเสธ I am not reading a book. หรือ I'm not reading a book.
บอกเลา They are swimming.

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

การเปลี่ยนประโยคจากบอกเลาใหเปนคําถาม ทําไดโดย
เอา Is / Am / Are มาขึ้นตนประโยคโดยคําที่เหลือเรียงเหมือนเดิม
บอกเลา: He is reading a book. = คําถาม: Is he reading a book?
บอกเลา They are swimming.

= คําถาม : Are they swimming?

Yes / No Question คือ ประโยคคําถาม
การตอบคําถามแบบ Yes / No Question จะใช Verb to be เนื่องจากประโยคคําถามขึ้นตนดวย Verb to be เชน
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 คือ ประโยคคําถาม ที่ไมตอ งการคําตอบวา Yes หรือ No แตตองการเปนรายละเอียด
เวลาออกเสียง ทายประโยคไมตองออกเสียงสูงขึ้น
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การถาม-ตอบแบบ Wh- Question จะแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ถามเกี่ยวกับประธานของประโยควาคือใครหรืออะไร แบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.1 ถาประธานเปนคนจะถามขึ้นตนดวยคําวา Who โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
Who + verb to be + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
Who is going to the market?
Who is singing?

= Sopa is going to the market.

= Wichian is singing.

1.2 ถาประธานเปนสัตวหรือสิ่งของจะถามขึ้นตนดวยคําวา What โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
What + verb to be + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
What is singing?

= A bird is singing.

What is eating a banana?

= A monkey is eating a banana.

2. ถามเกี่ยวกับกรรมของประโยควาคือใครหรืออะไร (ขึ้นตนดวย Who หรือ What) แบงออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 ถากรรมเปนคนจะถามขึน้ ตนดวยคําวา Who โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
Who + verb to be + ประธาน + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
Who are you hitting? = I'm hitting Billy.
Who is John talking about? = He is talking about Mary.
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2.2 ถากรรมเปนสัตวหรือสิ่งของจะถามขึน้ ตนดวยคําวา What โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
What + verb to be + ประธาน + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
What is Tom eating? = He's eating a mango.
What are Tom and Tony drinking? = They are drinking milk.
3. ถามเกี่ยวกับสวนขยายของกรรม เชน ที่ไหน / อยางไร (จะไมขึ้นตนดวย Who หรือ What) เชน
3.1 ถามขึ้นตนดวย Where ถาตองการรายละเอียดวา "ทีไ่ หน" โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
Where + verb to be + ประธาน + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
Where are you going? = I'm going to school.
Where is Malee going? = She's going to Bangkok.
3.2 ถามขึ้นตนดวย How ถาตองการรายละเอียดวา "อยางไร" โดยใชโครงสรางประโยคคําถามดังนี้
How + verb to be + ประธาน + คํากริยาเติม -ing + (สวนเติมเต็ม) + ? เชน
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?
2. What are you reading?
3. Is She baking a cake?
4. Is Dave diving into the sea?
5. Is Mary playing cards?
6. Are they playing soccer?

a. Yes, she is.
b. No, he isn’t.
c. Yes, they are.
d. No, I’m not.
e. They are going on holiday.
f, No, she isn’t.
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...........
...........
...........
...........

7. Is the lion sleeping under the tree?
8. Where are they going?
9. Who is singing ?
10. Are you sure going into the bear’s cave?

g. A new Harry Potter book.
h. Stephie is singing .
i. No, I am not.
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.

7.

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

She ……………………………………….. dinner. (cook)
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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)?
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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 + กริยาชอง 3 )
ประโยค Present Perfect Tense บอกเลา / ปฏิเสธ (Subject + have , has + not + Verb 3)
Subject

have/has

I
we
you

past participle (V3)
cleaned

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

finished
started

they

lost

he

done

she
it

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

been
gone
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1. I have studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปแลว )
2. He has lived in Bangkok since 1990.( เขาอาศัยอยูในกรุงเทพฯตั้งแตป ค.ศ. 1990 )
เมื่อตองการแตงประโยค Present Perfect Tense ใหมีความหมายเชิงปฏิเสธใหเติม not หลัง Verb to
have ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
1. I have not studied English for 5 years. ( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถึง 5 ป )
2. He has not lived in Bangkok since 1990. ( เขาไมไดอาศัยอยูในกรุงเทพฯตั้งแตป ค.ศ. 1990 )
3. ประโยค Present Perfect Tense เชิงคําถามและการตอบ (Question)
Have, Has + Subject + Verb 3 ?
have/has

Have

Has

Subject

past participle (V3)

I

cleaned?

we

finished?

you

started?

they

lost?

he

done?

she

been?

it

gone?

กริยาที่เติม -ed (regular verbs )

กริยาที่เปลี่ยนรูป (irregular verbs )

เมื่อตองการแตงประโยค Present Perfect Tense ใหมีความหมาย เชิงคําถามใหนํา Verb to have มาวางไวหนา
ประโยค และตอบดวย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
1.Have you studied English for 5 years ?( คุณเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปแลวใชหรือไม )
-Yes, I have. ( ใช ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปแลว )
-No, I haven’t. ( ไม ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถึง 5 ป )
2. Has he lived in Bangkok since 1990 ?( เขาอาศัยอยูใ นกรุงเทพฯตั้งแตป ค.ศ. 1990 ใชหรือไม )
-Yes, he has. (ใช เขาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ตั้งแตป ค.ศ.1990 )
-No, he hasn’t. ( ไม เขาไมไดอาศัยอยูใ นกรุงเทพฯ ตั้งแตป ค.ศ. 1990 )
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4. หลักการใช Present Perfect Tense
1. ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่เกิดขึน้ แลวในอดีต และเหตุการณนนั้ ยังคงตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เชน
Somchai has studied English for 5 years. ( สมชายเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปแลว ขณะนี้ก็ยังเรียนอยู )
I have worked in this company since 1990.(ฉันทํางานในบริษัทนี้ตั้งแตป 1990 ขณะนี้ก็ยังทําอยู )
2.ใชกับเหตุการณที่เคยหรือไมเคยทําในอดีต ซึ่งมิไดบงบอกเวลาที่แนนอนเอาไว และมักจะมีคําวิเศษณ คือ ever,
never, once, twice มาใชรวมเสมอ เชน
- I have never seen him before. ( ฉันไมเคยเห็นเขามากอน )
- Have you ever been abroad ?( คุณเคยไปตางประเทศหรือเปลา )
- She has been to Bangkok twice. ( หลอนเคยไปกรุงเทพฯ 2 ครั้ง )
กริยา 3 ชองมีที่มาดังนี้
1.มีรูปมาจากการเติม ed ที่ทายคํากริยา เชน
ชองที่ 1

ชองที่ 2

ชองที่ 3

ความหมาย

walk

walked

walked

เดิน

move

moved

moved

เคลื่อน

opened

opened

opened

เปด

clean

cleaned

cleaned

ทําความสะอาด

2. มีรูปมาโดยการผัน ซึ่งมีการกําหนดไวโดยเจาของภาษา เชน
ชองที่ 1

ชองที่ 2

ชองที่ 3

ความหมาย

see

saw

seen

เห็น

make

made

made

ทํา

speak

spoke

spoken

พูด

sell

sold

sold

ขาย

go

went

gone

ไป
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การใช just / already / yet กับ present perfect tense
Just = a short time ago (เวลาที่ลวงไปหยก ๆ เมื่อไมนานนี้ พึ่งเกิดขึ้น) ใชใน
ประโยคบอกเลา อธิบายเหตุการณที่พึ่งเกิดขึ้น ตําแหนงทีใ่ ช have/has + just + V3
A: Are Jane and David here? เจนและเดวิดอยูที่นหี่ รือเปลา
B: Yes, they've just arrived. ใช พวกเขามาถึงเมื่อไมนานนี้
A: Are you hungry? คุณหิวหรือยัง
B: No, I've just had dinner. ยังไมหวิ ครับ ผมพึ่งทานมื้อเย็นมา
A: Is Tom here? ทอมอยูที่นหี่ รือเปลา
B: No, I'm afraid he's just gone. ไมอยูครับ ผมคิดวาเขาพึ่งออกไป
already = before you / I expected (เกิดขึน้ แลว เรียบรอยแลว กอนทีเ่ ราคิด) ใชอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นไปแลว
กอนที่เราคาดการไวในประโยคบอกเลา ตําแหนงทีว่ างในประโยค have / has + already + V3
A: What time are John and Sarah coming? จอหนและซาราจะมากี่โมง
B: They've already arrived. พวกเขามาถึงเรียบรอยแลว (A คาดวายังไมมา)
It's only nine o'clock and Ann has already gone to bed. นี่แคสามทุมเอง แอนก็เขานอนเสียแลว (เขานอนกอนที่
ฉันคาดไว)
Adam: John, this is Mary. จอหน นีแ่ มรี่ครับ (แนะนําตัว)
John: Yes, I know. We've already met. ครับผมรูจักแมรี่ เราไดพบกันกอนนีแ้ ลว (อาดัมคาดวาทั้งสองยังไมไดพบ
กันมากอน)
yet = until now จนถึงปจจุบนั เราใช yet กับ present perfect tense ในประโยคปฏิเสธ (ยังไมได......) และประโยค
คําถาม (....หรือยัง) yet จะอยูทายประโยคเสมอ
การใช yet ในประโยคปฏิเสธ
A: Are Bob and Pual here? บ็อบและพอลอยูที่นี่หรือเปลา
B: No, they haven't arrived yet. เปลานี่ เขายังไมมาถึงเลย
Sam has bought new jeans but he hasn't worn them yet. แซมไดซื้อกางเกงยีนสใหมมา แตเขายังไมไดใสมันเลย
การใช yet ในประโยคคําถาม
A: Has Peter arrived yet? ปเตอรมาถึงแลวหรือยัง
B: No, not yet. We're still waiting for him. ยังไมมา เรายังคงกําลังรอเขาอยู
A: This is my new dress. นี่งัย ชุดใหมของฉัน
B: Oh, it's nice. Have you worn it yet? โอสวยดี เธอใสมันแลวหรือยังละ
การใช ever และ never ในประโยค present perfect tense
ever= เคย ใชในประโยคคําถาม เพื่อถามถึงประสบการณ หรือสิ่งที่ไดเคยกระทําที่ผานมาในชีวติ เชน
Have you ever been to Chiangmai? คุณเคยไปเชียงใหมไหม Yes, once. เคยไปหนึ่งครั้ง
Have you ever played golf? คุณเคยเลนกอลฟไหม
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Yes, I often play golf. เคยครับ ผลเลนกอลฟบอย ๆ
ใชในประโยคบอกเลาเพื่อเนน แสดงความประหลาดใจ การเปนที่สุดของสิ่งที่เคยพบเห็นในประสบการณ เชน
It's the prettiest song I've ever heard. เปนเพลงที่ไพเราะที่สุดที่ฉันเคยฟง
She is the most beautiful girl I've ever met. เธอเปนผูหญิงที่สวยงามที่สดุ เทาที่ฉันเคยพบ
never = ไมเคย ใชในประโยคบอกเลา แตความหมายเปนปฏิเสธในตัวเอง เชน
My father has never travelled by air. พอของฉันไมเคยเดินทางทางอากาศ (เครื่องบิน)
I've never ridden a horse. ฉันไมเคยขี่มา
Who is that woman? ผูหญิงคนนั้นเปนใคร '
I don't know. I've never seen her before. ฉันไมรูจัก ฉันไมเคยเห็นหลอนมากอน
การใช gone และ been
เราใช gone ในกรณีที่ไปทีใ่ ดที่หนึ่งแลวยังไมไดกลับมา
She's gone to the bank. หลอนไปธนาคาร (ยังไมกลับมา)
They've gone camping. พวกเขาไปเขาคาย (ยังไมกลับมา)
เราใช been ในกรณีที่ไดไปและกลับมาแลว หรือหมายถึงเคย หรือมีประสบการณไดไปมาแลว She's been to
Bangkok for many times. หลอน(เคย)ไปกรุงเทพมาแลวหลายครั้ง
I've never been to a concert. ฉันไมเคยไปดูคอนเสิรต
การใช for, since และ ago
for (เปนเวลา...) และ since (ตั้งแต...) ใชบอกระยะเวลา ในประโยค present perfect tense
ใช for กับชวงเวลา ระยะเวลา หรือจํานวน ปริมาณเวลา เชน หนึ่งชัว่ โมง สามวัน หกเดือนหลายสัปดาห มักมีคํา
แสดงจํานวน หรือปริมาณบอก เชน a, an, one, two , many
ใช since กับจุดเริ่มตนของชวงเวลา หรือระยะเวลา หรือ เปนเหตุการณ เชน ชื่อ วัน เดือน ป เวลา เทศการ
เหตุการณ เชน วันจันทร เดือนมกราคม สามโมงครึ่ง ป 2005 เปนตน
for + a period of time (ชวงเวลา, ระยะเวลา) เปนเวลา since + the start of the period (จุดเริ่มตนของเวลา
ที่เกิดเหตุการณ) ตั้งแต ...
...
three days สามวัน

ten minutes สิบนาที

Monday วันจันทร

1985 ป 1985

an hour หนึ่งชัว่ โมง

two hours สองชั่วโมง

9 o'clock 9 นาฬิกา

12.30 เที่ยงครึ่ง

a week หนึ่งสัปดาห

four weeks สี่สัปดาห

24 July 24 กรกฎาคม Christmas คริสตมาส

a month หนึ่งเดือน

six months หกเดือน

January มกราคม

we arrived ฉันมาถึง

five years หาป

a long time เวลานาน

I was ten years old

ฉันอายุสิบขวบ
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การใช How long .................?
การใช How long ...? นานเทาไร ใชถามระยะเวลาตั้งแต อดีต จนถึงปจจุบัน ใน present perfect tense โครงสราง
How long + has / have + V3?
Tina is on holiday in Thailand. She is there now. ทีนาอยูใ นชวงวันหยุดในประเทศไทย ขณะนี้หลอนอยูที่นั่น
(there=Thailand)
She arrived in Thailand on Sunday. Today is Wednesday.ทีนามาถึงประเทศไทยในวันอาทิตย วันนี้เปนวันพุธ
How long has Tina been in Thailand? ทีนา มาอยูในประเทศไทยนานเทาไร
She has been in Thailand since Sunday. หลอนมาตั้งแตวันอาทิตย (หรือ)
She has been in Thailand for three days. หลอนมาเปนเวลา 3 วันแลว
เมื่อเปรียบเทียบ is กับ has been
is อยูในปจจุบัน / has been อยูตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
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?
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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 it
4. 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.
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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 )
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e-learning 7: Comparison from: http://english-onlineclass.blogspot.com
คําคุณศัพทที่บอกปริมาณและคุณภาพ สามารถเปรียบเทียบกันได 3 ระดับ คือ
• ขั้นธรรมดา Positive Degree
• ขั้นกวา Comparative Degree
• ขั้นสูงสุด Superlative Degree
1.ขั้นธรรมดา เปนการเปรียบเทียบความเทาเทียมกันมีรูปประโยคดังนี้
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.
= เจนมีอายุเทากันกับเจนนี่
My car is as big as that car. = รถยนตของฉันใหญเทากับรถคันนัน้
ในกรณีที่เปนการเปรียบเทียบที่ไมเทากัน จะใชคําวา not + as + adj + as หรือ not + so +
adj + as เชน
This car is not as fast as that car. = รถยนตคันนี้วิ่งไดเร็วไมเทากับรถยนตคันนั้น
The school library room is not so model as science lab room. = หองสมุดของโรงเรียนไมทันสมัยเทากับ
หองทดลองวิทยาศาสตรเลย
Comparatives and Superlatives
การเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative Adjectives) ใชในการเปรียบเทียบของสองสิ่ง / 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.
วิธีการเปลี่ยนรูปคําคุณศัพท (Adjective Forming)
1. Adjectives พยางคเดียวสามารถเปลี่ยนรูปเปนขั้นกวาไดโดยเติม ‘er’ ทายพยางค เชน
tall – taller, old – older, long – longer
Mary is taller than Max.
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Max is older than John.
My hair is longer than your hair.
2. ถา adjectives พยางคเดียวลงทายดวยตัว ‘e’ ใหเติม ‘r’ ทายพยางคเพียงตัวเดียว เชน
larger – larger, wise – wiser
Mary's car is larger than Max's car.
Max is wiser than his brother.
3. Adjectives เสียงสั้นที่ลงทายดวยตัวสะกดตัวเดียว และมีสระหนึ่งตัวอยูหนาตัวสะกด ใหเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว
กอนเติม ‘er’ ในขั้นกวา เชน
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 สองพยางคสวนมากมีวิธกี ารเปลี่ยนรูปเปนขั้นกวาโดยเติม ‘more’ นําหนา adjectives นั้น ๆ เชน
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 สองพยางคที่ลงทายดวยตัวสะกด ‘y’ ใหเปลี่ยน ‘y’ เปน ‘I’ แลวเติม ‘er’ เชน
happy – happier, angry – angrier, busy – busier
John is happier today than he was yesterday.
Max is angrier than Mary.
Mary is busier than Max.
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6. Adjectives สองพยางคที่ลงทายดวย ‘er’, ‘or’, ‘ow’ ใหเติม ‘er’ เพื่อเปลี่ยนเปนขัน้ กวาไดเลย เชน
Narrow – narrower
7. Adjectives ที่มีสามพยางคหรือมากกวา ใหเติม ‘more’ นําหนา adjectives นั้น ๆ ไดเลย เชน
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 ที่ตองเปลี่ยนรูปเมื่อเปลี่ยนเปนขั้นกวา เชน
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 สองพยางคที่สามารถเติม ‘er’ ทายพยางคหรือเติม ‘more’ หนาคําคุณศัพทนั้น 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.
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เปนการเปรียบเทียบสิง่ ของหรือคนตั้งแต 3 กลุม/จํานวนหรือ
มากกวา 3กลุม /จํานวนขึ้นไป 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 ที่เปนคําพยางคเดียวเสียงยาว เมื่อตองการทําใหเปนขั้นสูงสุดใหเติม -est เขาทายคํา ดังนี้
Positive degree

Superlative degree

long

longest

tall

tallest

small

smallest

deep

deepest

high

highest

short

shortest

slow

slowest
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2. Adjectives ที่เปนคําพยางคเดียวเสียงสั้น เมื่อตองการทําใหเปนขัน้ สูงสุดใหเพิ่มพยัญชนะตัวสุดทายของคําเขา
ไปอีกหนึ่งตัว แลวจึงเติม -est ดังนี้
Positive degree

Superlative degree

big

biggest

hot

hottest

wet

wettest

thin

thinnest

fat

fattest

3. Adjectives ที่เปนคําพยางคเดียว และลงทายดวย e เมื่อตองการทําใหเปนขั้นกวาใหเติม -r ทายคําดังนี้
Positive degree

Superlative degree

brave

bravest

wise

wisest

large

largest

fine

finest

การเปลี่ยนขั้นปกติใหเปนขัน้ กวาและขั้นสูงสุด REGULAR COMPARISON
โดยทั่วไป คํา adjective หรือ adverb มีรูปแสดงการเปรียบเทียบได 3 รูป หรือ 3 ระดับ
1. เติม er และ est ในคําพยางคเดียว
ระดับธรรมดา (ปกติ)
(Positive Degree)

ระดับกวา
(Compaative Degree)

ระดับสูงสุด
(Superlative Degree)

tall

taller

tallest

สูง

long

longer

longest

ยาว

short

shorter

shortest

สั้น

young

younger

youngest

ออน

thick

thicker

thickest

หนา

harder

harder

hardest

แข็ง

He is tall.
He is taller than me.
He is the tallest player on the team.
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2. เปนคําพยางคเดียวมีสระเดียวและตัวสะกดเดียวทําเปนขั้นกวาและขัน้ สูงสุดดวยการเติมตัวสะกดอีกตัวแลวเติม
er และ est
big

bigger

biggest

ใหญ

hot

hotter

hottest

รอน

thin

thinner

thinnest

ผอม

fat

fatter

fattest

อวน

sad

sadder

saddest

เศรา

She is fat.
She is fatter than her sister.
She is the fattest girl in the company.
3. คําพยางคเดียวและสองพยางคที่ลงทายดวย y ใหเปลี่ยน y เปน i แลวเติม er ในขั้นกวา เติม est ในขั้นสูงสุด
dry

drier

driest

แหง

lucky

luckier

luckiest

โชคดี

easy

easier

easiest

งาย

pretty

prettier

prettiest

นารัก สวยงาม

lazy

lazier

laziest

ขี้เกียจ

happy

happier

happiest

มีความสุข

Math is easy.
Math is easier than chemistry.
Math is the easiest subject at school.
4. คําที่มีสองพยางคและลงดวย er, re, le และ ow เติม er ในขั้นกวาและเติม est ในขั้นสุงสุด
clever

cleverer

cleverest

ฉลาด

simple

simpler

simplest

งาย

narrow

narrower

narrowest

แคบ

shallow

shallower

shallowest

ตื้น

bitter

bitterer

bitterest

ขม

noble

nobler

noblest

มีเกียรติ

I am clever.
I am cleverer than you.
I am the cleverest student in my grade.
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5. คํากริยาวิเศษณที่ลงทายดวย ly ใหเติม more ในขั้นกวาและเติม most ในขั้นสุงสุด
slowly

more slowly

most slowly

ชา

loudly

more loudly

most loudly

ดัง

quickly

more quickly

most quickly

เร็ว

6. คําที่สามารถเติมไดทั้ง er, est หรือ more, most
clever

cleverer
more clever

cleverest
most clever

ฉลาด

quiet

quieter
more quiet

quietest
most quiet

เงียบ

handsome

handsomer
more handsome

handsomest
most handsome

หลอ

cruel

crueler
more cruel

cruelest
most cruel

ใจราย

common

commoner
more common

commonest
mos t common

ธรรมดา

7. คําคุณศัพทที่มีสองพยางคออกเสียงยาวใช more และ most
useful

more useful

most useful

มีประโยชน

selfish

more selfish

most selfish

เห็นแกตวั

honest

more honest

most honest

ซื่อสัตย

fertile

more fertile

most fertile

อุดมสมบูรณ

8. คําคุณศัพทที่สามพยางคขึ้นไปใหใช more และ mostไดเทานั้น
dangerous

more dangerous

most dangerous

อันตราย

beautiful

more beautiful

most beautiful

สวยงาม

interesting

more interesting

most interesting

นาสนใจ

difficult

more difficult

most difficult

ยาก

important

more important

most important

สําคัญ

suitable

more suitable

most suitable

เหมาะสม

61

9. คําที่ไมเปนไปตามกฎ IRREGULAR COMPARISON
คํา adjective และ adverb ตอไปนี้ มีรูปคํา ระดับกวา และระดับสุด ผิดจากกฎเกณฑทกี่ ลาวมา จะตองจดจําเปน
พิเศษ ดังนี
good (well)

better

best

ดี

bad

worse

worst

เลว

much, many

more

most

มาก

little

less

least

นอย

few

fewer

fewest

นอย

near

nearer

nearest

ใกล

far

farther/ further

farest/ furthest

ไกล

old

older/elder

oldest/ eldest

แก เกา

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.
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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)
36. My mother wakes up…………………….. than me. (early)
37. I tried………………………….. than last time, but still I didn”t manage to pass the exam. (hard)
38. They are all good singers, but Aliki can sing the ………………….(well)
39. We all swam very far, but Manuel swam the ………………………(far)
40. I can jump ………………………..than you. (high)
41. My suitcase is (large)………………………. than your suitcase.
42. This scarf is (beautiful)…………………………. than the one in the window.
43. The palace Hotel was (expensive) ……………………………..than the Grosvenor.
44. John is a (good)……………………… gardener than Stuart.
45. They are not going to the (bad) ……………………hotel.
46. The palace is the (expensive) ………………………..hotel.
47. John is the (good) …………………….gardener.
48. These are the (beautiful) ……………………….colours.
49. Mr.Smith is (bad) ………………………today than yesterday.
50. My sister is much (tall) .........................................than me.
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51. She is the (tall) ...........................................person in our family.
52. My mother is 45, and my father is two years (old) .........................................than her.
53. English is (easy) ..........................................than German.
54. China is the country with the (large)....................................... population.
55. (Many) .......................................people speak Chinese than any other language.
56. I think my English is getting (good) ..........................................
57. But I am afraid my pronunciation is getting (bad) ........................................
58. Anne is the (intelligent) ...................................person I know - and the (nice) .........................
59. You are (beautiful)..........................................every day.
60.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.
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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.
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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 คําที่ใชขึ้นตนประโยค เพื่อทําใหประโยคนั้นเปนคําถาม ซึ่งตองการใหผูตอบไดตอบ
โดยใชขอมูล หรือขอเท็จจริง ประโยคคําถามสวนใหญจะขึ้นตนดวย " W " และ " H " คําที่ใชในการตั้งคําถามมีอยู
หลายคํา เชน who, whom, whose, which, what, when, where, why, how long, how often, how many, how
much, how far, ใหจําไววา Question Word เหลานี้ ไมได ตอบวา yes หรือ no
1. What แปลวาอะไร คําตอบก็คือ What แปลวา “อะไร” เปน Question word ที่ใชถามถึงสิ่งของ หรืออะไรก็
ตามที่ไมใชคนอยางที่รูกัน What สามารถทําหนาที่เปนทั้งประธานและกรรมของประโยคคําถาม What ใช
ประกอบกับคํานามเพื่อถามเกี่ยวกับสัตว และ สิ่งของ หรือ ถามถึงบุคคล
1. ใชถามขอมูล ตางๆ
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.
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ใชตามดวยกริยาไดเลย
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.
หรืออาจจะใชในการถามเนน ย้ํา มักใชในการสนทนา เชน
What? I can't hear you. You did what?
2. ใชกับคนมักจะหมายถึงการถามอาชีพ สถานภาพ หรือ เชื้อชาติ
What is your father?
He's a doctor.
What is your friend?
What is his nationality? He's an American.
3. What....like? ใชถามถึงรูปราง ลักษณะ และสภาพความเปนไปของคน สัตว สิ่งของตางๆ วาเปนอยางไร
บางครั้งเรามักจะใชผิด เพราะภาษาไทยบอกวาเปนอยางไร เรามักจะไปใชคําวา How ซึ่งในความหมายดังกลาวใช
ไมได
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? ถามเพราะอยากรูถึงเหตุผล เพื่ออะไร ทําไม ซึ่งบอยครั้งเรามักจะใช why ถามทําไม เพราะฉะนัน้
สามารถใช what...for? ถามวาทําไมไดดว ย
What is this tool used for?
For gardening.
What did you do that for?
Sorry, I didn't mean to.
** อาจมี what ตามดวยคํานาม ซึ่งจะแปลวา …อะไร คลาย ๆ กับ which ในบางกรณี
- What animal lives in the central part of China? (= สัตวอะไรอาศัยอยูในตอนกลางของประเทศจีน)
- What company did the Government close? (= บริษัทอะไรที่รัฐบาลสั่งปด)
5.Who แปลวา ใครใชถามถึงคน สามารถทําหนาที่ไดทงั้ ประธานและกรรมของประโยค
- Who is the man over there? (Who ทําหนาที่ประธานของประโยคคะ)
- Who will he meet tomorrow?(Who ทําหนาที่กรรมของประโยค) Who ( ใคร ) ใชถามเกี่ยวกับบุคคล สวน
คําตอบมักเปนชื่อคน เชน
Who broke the glass? ( ใครทําแกวแตก )
Suda did. ( สุดาเปนผูทํา (
ในอดีตที่ผานมานิยมใชคําวา Whom เวลาที่ใชทําหนาทีเ่ ปนกรรมในประโยค (เชน Whom will he meet
tomorrow?)แตปจจุบันไมเปนที่นิยมแลว อาจยังพบไดในภาษาเขียนบาง
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6. When แปลวา เมื่อไร
ใชถามถึงเวลาคะ (จะมีความหมายคลายกับคําวา what time แตคําวา when จะไมไดถามเฉพาะเจาะจงเทา)
คําวา When นี้ สวนใหญจะไมไดทําหนาทีเ่ ปนประธาน หรือกรรมของประโยคคําถามโดยตรง แตอาจจะจัดใหอยู
ในพวกกรรมประเภทสวนเติมเต็มของประโยค จึงมักใชโครงสรางแบบเดียวกับ Object Question คือ
When + กริยาชวย เชน do, does, did, may, might, will, would ฯลฯ รวมถึง V. to be ดวย
+ ประธาน + กริยาแท + กรรม (ถามี)?
- When does he eat lunch?
- When did you tell her?
7. Where แปลวา ที่ไหน
ใชถามถึงสถานที่คะ เรามักจะไมคอยเห็น where ทําหนาที่เปนประธานกับเคาสักเทาไหร สวนใหญจะอยูในรูป
กรรมมากกวา เชน
- Where is Jamie going? (ใชโครงสรางแบบ Object Question)
- Where is the hospital? (ประโยคนี้อาจตัดสินยากหนอย แตอาจารยคดิ วา where ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
คะ เพราะประธานจริง ๆ คือ hospital)
8. Why แปลวา ทําไม
ไมคอยจะทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมโดยตรง แตก็จดั ใหอยูพวกเดียวกับ Object Question ตามตัวอยาง
- Why do you hate him?
- Why was Fiona so angry?
9. Which แปลวา สิ่งไหน อันไหน
เปนคําถามแบบใหเลือกระหวางของ 2 สิ่ง/คน หรือมากกวานั้น มีโครงสรางการใชไดหลายแบบคะ ไมวาจะเปน
• Which + คํานาม (ไมตองมี a/ an/ the นําหนา) + คํากริยา + กรรม (ถามี) ?
<———– ในกรณีที่เปน Subject Question
Which girl stole my money? (which จะตามดวยคํานามเอกพจน หรือ พหุพจน ก็ได ขึ้นอยูกับความหมาย)Which
students are from Australia? (แตอยาลืมวา V. ก็จะตองเปนเอกพจน หรือพหุพจนตามประธาน)
• Which + คํานาม (ไมตองมี a/ an/ the นําหนา) + กริยาชวย + ประธาน + คํากริยา ?
<———– ในกรณีที่เปน Object Question
Which shoes do you like?
Which house did Cindy buy?
นอกจากนี้ เรายังสามารถใช which ตามดวยคํานามไปเลย ยังมีวิธีใชในแบบอื่น ๆ อีก เชน
• Which + of the คํานามพหุพจน …
Which of the dogs bit you?
Which of the Premier League teams do you support?
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บางครั้ง เราสามารถใช which ในฐานะสรรพนาม โดยไมตองตามดวยคํานามตัวใดเลยไดเหมือนกัน แตมีขอแมวา
ผูพูดกับผูฟงตองเขาใจกันคะวาพูดถึงอะไรกันอยู ตัวอยางเชน
A: These skirts look really cute. I want to buy them.
B: So, which (one) do you want? (จะละคําวา one ไวกไ็ ดนะคะ)
A: The red one is the best.
หรือหากไมตอ งการพูกคํานามซ้ํากันสองครั้งในประโยค เราก็แอบละไวไดเชนกัน
- Which (river) is the longest river in the world?
(พูดอีกแบบไดวา Which river is the longest (river) in the world? อยูท ี่ความพอใจวาจะละตัวไหน)
10. Whose แปลวา ของใคร
Whose นี้เปนการถามหาความเปนเจาของ มักเห็นคํานามตามหลังมา (แตบางทีเคาก็ละไว ในฐานที่เขาใจกัน
เหมือนกัน)
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 (อยางไร) ใชถามลักษณะอาการ วิธีการ เครื่องมือ การคมนาคม และการขนสงและใชในการทักทาย
มักไมคอย จะเปนประธาน มักเปนกรรมซะมากไมวาจะเปนแบบตรงๆ หรือออมๆ
- 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 ? เขาเดินอยางไร
- How do you go to Canada ? คุณไปประเทศแคนาดาอยางไร ?
- How are you ? คุณสายดีหรือ ?
How tall (สูงเทาไร) ความสูงของคนหรือสิ่งที่ไมสูงมากนัก เชน
How tall are you ? คุณสูงเทาไร ?
How high (สูงเทาไร) ความสูงของสิ่งที่สูงมากๆ เชน ตึก, ภูเขา และอืน่ ๆ เชน
How high is that tower ? ตึกนี้สูงเทาไร ?
How long (นานหรือยาวนานเทาไร) เชน
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How long have you lived here ? คุณอาศัยอยูที่นี่นานเทาใดแลว ?
How often (บอยเทาไร) เชน
How often does she take a bath? คุณอาบน้าํ บอยไหม ?
How old (อายุเทาไร) เชน
How old is your mother? คุณแมของคุณอายุเทาไร ?
How fast (เร็วแคไหน) เชน
How fast can you run ? คุณวิ่งเร็วแคไหน ?
How far (ไกลแคไหน) ใชถามเกี่ยวกับระยะทาง เชน
How far does he has to walk ? ไกลเทาไรคุณตองเดิน ?
How wide (กวางเทาไร) ใชถามเกี่ยวกับความกวางของสิ่งตางๆ เชน
How wide is his river ? แมนา้ํ นี้กวางเทาไร ?
How many (มากเทาไร) ใชถามเกี่ยวกับจํานวนของนามนับได พหูพจน (Plural Noun) เชน
How many students are three in your class? มีนักเรียนมากเทาไรในหองของคุณ ?
How much (มากเทาไร) ใชถามจํานวนมากนอยของนามนับไมได ราคาของ น้ําหนัก และมาตราบวก ลบ คูณ หาร
เชนนามนับไมได
ถามราคาของ
How much is this shirt ?เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเทาไร ?
ถามน้ําหนัก
How much do you weigh?คุณหนักมากเทาไร ?
ถามการบวก ลบ คูณ หาร เชน
บวก (plus)
How much does four plus two make ?4 บวก 2 ไดเทาไร ?
ลบ (minus)
How much is two minus one ?2 ลบ 1 ไดเทาไร ?
คูณ (multiplied by)
How much is six multiplied by two?6 คูณ 2 ไดเทาไร ?
หาร (divided by)
How much is ten divided by two ?10 หาร 2 ไดเทาไร ?
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.
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5. _________ did you call last night? I called Maria last night.
6. _________ is that?" "It costs 3 dollars."
7 . _________are you going tonight ? A pub.
8. __________is your mother ? She's fine .Thank you.
9. _________do you go to school?" "I go to school in California."
10. _________does Jack work ?" " He works every evening."
11. _________is your name? Somporn
12. _________ book is it? It’s here.
13. _________ is your birthday? On October 1st.
14. _________ would you like? A sandwich and an orange juice, please.
15. _________ is he talking to? To my sister.
16. _________ are things going? Fine, thanks.
17. _________ children have you got? Two. A boy and a girl.
18. _________ are you going for your holidays? To Egypt.
19. _________ is the test? Next week.
20. _________ do you go to the cinema? Two or three times a month.
21. _________do you have lunch? At twelve thirty.
22. _________bicycle is under the big tree? Linda's.
23. _________sport do you like best? Soccer.
24. _________is my puppy? In the box.
25. _________was the film yesterday? Very exciting.
26 . _________danced last night? My cousin
27. _________is the hospital? About two miles
28. _________did you go to Phuket last week? Because my uncle was ill.
29. _________does Julia usually play? Golf.
30. _________is that cake? It's one hundred and ninety-nine baht.
Practice using wh question words to make questions.
Question words: who, what, when, where, which, how
Directions: Change the statements to questions using the question word in parenthesis. Check verb tense.
1.The train arrived at ten o’clock. (what time)
What time did the train arrive?
2.They do their homework at night. (when)
....................................................................................................................................................

71

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)
....................................................................................................................................................
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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.
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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. ใชกับการกระทําหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีคําบอกเวลาอนาคต
กํากับอยูด วย
They will finish the work tomorrow.
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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?
ใชในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไมมีแผนที่จะพูดมากอน
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.
มักจะใช simple future tense กับคํากริยา 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.
ใชในการพูดทํานองทํานายการเกิดเหตุการณอนาคต
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.
ใชกับสถานการณแสดงการสมัครใจ เสนอตัวทํา
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
ถาตองการแสดงอนาคต ใช will กับประธานทุกคํา
ถาตองการแสดงความตั้งใจ ใช shall กับประธานทุกคํา เชน
I will come to the party.
I shall be disappointed
ประโยคที่มีความหมายเปนอนาคต อาจไมจําเปนตองใช will หรือ shall แตใชรูปอืน่ แทนได เชน
We'll fly tomorrow.
ใชรูป : Present Simple เชน We fly tomorrow.
ใชรูป : Present Progressive เชน We are flying tomorrow.
ใชรปู : going to เชน We are going to fly tomorrow.
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ใชรูป : is to , are to เชน 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. ใช
ในการพูดถึงแผนการที่จะทําในอนาคต
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
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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.( ใช Will เมื่อกําลังตัดสินใจยังไมแนใจ)
Going to – decision are already made ( ตัดสินใจแลว)
GRAMMAR IN CONTEXT
Story 1In the late 1960s, Kenneth Blyton successfully crossed the English Channel in a metal bottle with a
small motor. It was his third crossing, but his first time by bottle. When he landed in France, he described his
next plan. I have already crossed by bed and by barrel.
He said, “ Next year I’m going to cross by giant banana.”
Story 2 :A man from Kentucky tried to row across the icy Bering Strait, between Alaska and Russia, in a bath.
Unfortunately, things went a bit wrong for him. According to the explorer, “ By late afternoon on the fourth day,
although the sun was still high, the sea went rather thick. Next morning I was frozen in.” No problem. He left
the bath in the ice and walked to land, where he told reporters, I’ll try again in the summer.”
EXERCISE 1: Look at these sentences from Stories 1 and 2 and answer the questions.
1. “Next year I’m going to cross by giant banana
2. I’ll try again in the summer
a. Which sentence suggests that the man decided something before speaking?.....................
b. Which suggests he decided at the same time as speaking?.................
EXERCISE 2:Write the correct verb in the boxes below.
sell ride buy start watch
study rain walk cook see
1.John doesn't like driving so he's going to _____________his bike to work.
2. Helen sold her house and now she’s going to_____________another one.
3. Would you like to buy my books. I'm going to ______________them tomorrow.
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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.
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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.

