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ค ำน ำ 
 

เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชส่ื้อสารไดก้บัชนทุกชาติทุกภาษา จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีตอ้งเรียนรู้เพื่อใหท้นัต่อกระแสสังคมแห่งโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาคุณภาพของคนในด้านการส่ือสารและเป็นปัจจยั ท่ีส าคญัในการเปิดโลกทศัน์ให้
กวา้งไกล การเรียนรู้ภาษาองักฤษให้เกิดประสิทธิผล มีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัปริมาณแห่งความ
สนใจและเทคนิคของแต่ละคน ในท่ีน้ีผูจ้ดัท าไดเ้สนอแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง “Tenses” เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และ
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถนาไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์ท่ีมีโอกาส  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง Tenses (กำล) 
จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับพฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ มุ่งพฒันาผูเ้รียนทางดา้นการใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง
ตามหลักไวยากรณ์ไม่ต้องท่องจ า ผูเ้รียนได้เรียนตามความสามารถ ความสนใจตามเวลา                    
และโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่ละคน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิด ฝึกการตดัสินใจ 
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารตามสถานการณ์และชีวิตประจ าว ัน และมุ่งเสริมสร้างเจตคติ ปลูกฝังคุณธรรม                           
และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ดา้นไวยากรณ์ และกิจกรรมฝึก
ทกัษะการเรียนรู้ดา้นภาษาท่ีหลากหลาย และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกทกัษะ                 
ในการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เร่ือง Tenses เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะ
และมีพื้นฐานดา้นไวยากรณ์ในการใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง “Tenses” 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง “Tenses” จดัท าข้ึน เพื่อพฒันาการ
เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
ชุดกิจกรรม 6 ชุด ใชเ้วลาในการท ากิจกรรม ชุดละ 3 ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง ดงัน้ี  

ชุดท่ี 1 : Present Simple Tense 

ชุดท่ี 2 : Present Continuous Tense  

ชุดท่ี 3 : Present Perfect Tense 

ชุดท่ี 4 : Future Simple Tense 

ชุดท่ี 5 : Past Simple Tense  

ชุดท่ี 6 : Past Continuous Tense  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง “Tenses”  ชุดท่ี 1 : Present Simple 
Tense เป็นส่ือในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ดว้ย เน้ือหาและ
กิจกรรมท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง (ประกอบดว้ย เน้ือหาของบทเรียน แบบฝึกหดั เฉลยแบบฝึกหดั)
นอกจากนั้นยงัมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหา
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนและประเมินผลพฒันาการดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษของตวันกัเรียนเองดว้ย 
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ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 

 

1. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้และปฏิบติัตามแผน  
2. ก่อนด าเนินการสอน ครูอธิบายวิธีและขั้นตอนในการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้    

ใหน้กัเรียนทราบโดยละเอียด พร้อมทั้งเนน้ใหน้กัเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินยัในตนเอง 
มีความซ่ือสัตยแ์ละจะตอ้งปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เคร่งครัด  

3. แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีละเล่ม ตามชัว่โมงเรียน
ใหก้บันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  

4. ในการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูควรย  ้าให้นกัเรียนห้ามเดา เป็นอนัขาด 
นกัเรียนควรลองพยายามท าตามความสามารถของตนเอง  

5. ครูดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยขณะปฏิบติัการเรียนรู้  
6. ครูบนัทึกคะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละตอน และคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนดว้ยตวัครูเอง  
7. ครูแจง้ผลคะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละตอนและคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนใหน้กัเรียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง หลงัศึกษาจนจบบทเรียน 
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ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง “Tenses” ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                        
มีจ  านวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาของบทเรียน 
แบบฝึกหดั เฉลยแบบฝึกหดั แบบทดสอบหลงัเรียน และเฉลยแบบทดสอบ ผูเ้รียนควรปฏิบติั
กิจกรรมตามล าดบั ดงัน้ี  

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้  

2. ศึกษาเน้ือหาของบทเรียนแต่ละตอน  

3. ท าแบบฝึกหดัของแต่ละตอน และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบฝึกหดั  

4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ และตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบ 

  5. สรุปผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนเพื่อใหท้ราบผลการพฒันา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Tenses ชุดที่ 1 : Present Simple Tense 

 
 

    จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 

 
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบ Present Simple 

Tense ได ้
2. นักเรียนสามารถเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบ Present Simple Tense                   

ได้ท้ังประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าถาม  
3.  นักเรียนสามารถใช้ Present Simple Tense ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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แผนผังเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง Tenses ชุดที่ 1 : Present Simple Tense 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของ Present Simple Tense 

 

 

 การสร้างประโยคของ Present Simple Tense 
 

 
 

การใช้ Present Simple Tense 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test) 

 ชุดที่ 1 Present Simple Tense 
 

Directions: Choose the correct answer. (10 marks)  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลอืกข้อท่ีถูกที่สุด โดยท าลงในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
 

1. Manee……………up at six o’clock every day. 
a. get   b. gets  c. got   d. has gotten 

2. She………….to school every day. 
a. go   b. went  c. goes  d. has gone 

3. I always ………….up early. 
a. wake  b. wakes  c. woke  d. is waking 

4. The students………….very noisy. The teacher says “Keep quiet”. 
a. is   b. am   c. are   d. be 

5. An exchange student at your school doesn’t……..….to eat sticky rice            
and mango. 
a. love   b. loves  c. to love  d. is loving 

6. Do you…………….me? 
a. remembers b. remember  c. remembering d. remembered 

7. My favorite fruit……….mango. 
a. is   b. am   c. are   d. be 

8. I write a letter to my parents…………... 
a. yesterday  b. last month  c. every week d. now 

9. Sunee…………...takes the bus to go to her office. 
a. always  b.  just   c. already  d. ever 

10.  The children………….milk every morning. 
a. drink  b. drinks  c. drinking  d. drank 
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ชุดที่ 1 เร่ือง PRESENT SIMPLE TENSE 
 

Part 1 : โครงสร้างของ Present Simple Tense 
 

Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์         
ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ ไม่ ได้ระบุว่าการกระท านั้นๆ สมบูรณ์แล้วหรือยัง                  
โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

 

โครงสร้าง 

 

     Subject + Verb 1 ………. 

   ( ประธาน ) + ( กริยาช่องที่ 1 ) 

 

Present Simple Tense ใช้กับกรยิาช่องที่ 1 เท่านั้น โดยน ากริยาช่องที่ 1 ไป

เติมลงในโครงสร้างต่อจากประธาน โดยมีข้อระวังอยู่นิดเดียวคือถ้าประธานเป็น

เอกพจน์ กริยาช่องที่ 1 ของ present simple tense ต้องเติม –s หรือ –es แต่ถ้า

ประธานเป็นพหูพจน์ กริยาเป็นช่องที่ 1 ไม่เตมิอะไรเลย  

 

ตัวอย่าง 

 

 Ann works in the office. 

 แอนท างานในส านักงาน 

 (เติม –s ที่ work เพราะประธานเป็นเอกพจน)์ 

 Sona goes to school every day. 

โซน่าไปโรงเรยีนทุกวัน 

(Sona เป็นประธานเอกพจนก์ริยาลงท้ายด้วย o เติม -es) 

 



Present Simple Tense 11 

 

We go to Chiang Mai every Sunday. 

พวกเราไปเชียงใหม่ทุกวันอาทติย์ 

(go ไม่เตมิ –s, -es เพราะประธาน we เป็นพหูพจน)์ 

  I want a breath of fresh air. 

  ผมตอ้งการสูดหายใจเอาอากาศบรสิุทธิ์ 

  (want ไม่เตมิ –s, -es เพราะประธานเป็น I) 

 

หลักการเตมิ –s และ – es 

(เติมเฉพาะกรยิาของประธานเอกพจน ์present simple tense) 

 

1. โดยปกตถิ้าประธานเป็นเอกพจน ์กริยาให้เตมิ –s โดยเฉพาะกริยาท่ีไม่ลงทา้ย

ดว้ย –s, -ss, -sh, -ch, -x และ -o  

 

ตัวอย่าง 

 

  She eats mango every day. 

  หล่อนกินมะม่วงทุกวัน 

  My dad speaks English with me. 

  พ่อพูดภาษาอังกฤษกับผม 

  Tom works in a department store. 

  ทอมท างานในห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึ่ง 

  He gets up at 6.00 every morning. 

  เขาต่ืนนอนเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน 

  Ann knows that you read an English newspaper every day. 

  แอนรูว้่าคุณอ่านหนังสอืพิมพ์ภาษาอังกฤษทุกวัน 
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2. กริยาท่ีลงท้ายด้วย –s, -ss, -sh, -ch, -x และ –o ให้เติม –es ที่กริยาน้ันๆ 

 

ตัวอย่าง 

 

The president of this company goes to the temple every Buddhist 

holiday. 

ประธานของบรษิัทน้ีมักจะไปวัดทุกวันพระ 

This fighter boxes without wearing padded gloves. 

นักมวยคนนี้ชกมวยโดยไม่สวมนวม 

The postman washes his hands and dries them on a towel. 

บุรุษไปรษณีย์ล้างมือของเขาแลว้เช็ดท่ีผ้าเช็ดตัว 

Marry teaches me English. 

แมรี่สอนภาษาอังกฤษให้ผม 

Ekasit passes the shops on his way to work. 

เอกสิทธิ์ผ่านร้านค้าตา่งๆ ขณะเดินทางไปท างาน 

 

ข้อยกเว้น : ถ้าหน้า –o เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม –s ที่ทา้ยกริยา 

 

ตัวอย่าง 

 

He always woos the daughter of the king. 

เขามักจะตามจีบลูกสาวพระราชาอยู่เสมอ 
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3. กริยาท่ีลงท้ายด้วย –y และหนา้ –y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน –y เป็น i ก่อนเติม 

–es (= ies) 

 

ตัวอย่าง 

 

He hurries to go to the airport to meet his mother. 

เขารีบไปสนามบินเพื่อพบคุณแม่ของเขา 

His mother studies English every Sunday. 

แม่ของเขาเรียนภาษาอังกฤษทุกวันอาทิตย์ 

She cries when she hears of the old man’s death. 

หล่อนร้องไห้เมื่อไดฟ้ังขา่วการตายของชายแก่ 

 

She tries washing her hair with a new shampoo. 

หล่อนพยายามสระผมดว้ยแชมพยูี่ห้อใหม่ 

The pilot flies (the plane) across the sea. 

กัปตันเครื่องบิน ก าลังบินข้ามทะเล (บนิโดยเครื่องบิน) 
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ข้อยกเว้น : ถ้ากริยาท่ีลงท้ายด้วย –y และหนา้ –y เป็นสระ (a, e, i, o, u)         

ให้เติม –s ที่ทา้ย –y ได้เลย 

 

ตัวอย่าง 

 

In the film he plays the central character of Charles Smithson. 

ในภาพยนตร์เขาได้แสดงบท เป็น Charles Smithson 

In the summer, Tom usually plays tennis twice a week. 

ในหนา้ร้อนทอมมักจะเล่นเทนนสิสองครั้งต่อสัปดาห์ 

This poison destroys rats. 

ยาพิษนี้ฆา่หนูได้ 

The Bible says love of money is the root of all evil. 

คัมภีรไ์บเบลิกลา่ววา่ความหลงในเงินทองคอืรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล 

Miss Suchada  often buys a new hat on Monday. 

คุณสุชาดามักจะซือ้หมวกใบใหม่ในวันอาทิตย์ 
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Exercise 1 
 

Directions: Complete the correct verbs for the third singular subject form.  

Example:  I come : He comes 

 

1. I drink : He ____________   

2. I try : He ___________   

3. I go : He ___________    

4. I get : He ______________ 

5. I work : He _____________   

6. I catch : He ____________ 

7. I play : He ____________   

8. I cry : He ____________ 

9. I wash : He _____________   

10. I like : He ____________ 
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Exercise 2 
 

Directions: Fill in the blanks with the present simple tense of the verbs in 

parentheses.  

Example:  John _passes_ the shops on his way to work. 

1. James (read)………………………………..newspaper every morning.   

2. I (have) ………………………………..my hair cut whenever it goes too long. 

3. Mary and her brother (speak) ………………………………..French very fluently. 

4. The earth (move) ………………………………..round the sun. 

5. His family (come) ………………………………..from Australia. 

6. We all (study) ………………………………..mathematics every day. 

7. She cooks very well but her sister (cook) ………………………………..much better. 

8. They always (play) ………………………………..tennis after school. 

9. She never (cross) ………………………………..the street without looking. 

10. They usually (relax) ………………………………..after game.   
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Part 2 : การสร้างประโยคของ Present Simple Tense 
 

การสร้างประโยคค าถาม  
 

Present Simple Tense ใช้กริยา 2 จ าพวกคือกริยา primary auxiliary 
verbs และ principle verbs กริยา primary auxiliary verbs คือกริยาจ าพวก 
verb to be (is, am, are) verb to do (do, does) verb to have (have, has) 
ซึ่งเป็นกริยาแท้ก็ได้ เป็นกริยาช่วยก็ได้ 

กริยา principal verbs คือ กริยาแท้ทั่วๆไป ที่สามารถผันตัวเองได้     
3 ช่อง ที่รู้จักกันในนามกริยา 3 ช่อง รวมทั้งกริยาที่เป็น regular verbs     
(คือ verbs ที่เติม –ed เมื่อท าเป็นช่อง 2 และ 3) ซึ่งกริยา principal verbs    
นี้จะท าเป็นกริยาช่วยไม่ได้ 

 
กฎการสร้างค าถาม  
 

1. ประโยคบอกเล่า present simple tense ที่มีกริยา verb to be               
(is, am, are) และ verb to have (have, has) เป็นกริยาแท้ในประโยค สร้าง
เป็นประโยคค าถามได้ โดยน าเอากริยาเหล่านี้มาวางไว้ต้นประโยค (หน้าประธาน) 
โดยเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่ที่ตัวอักษรแรกแล้วเติม ? ที่ท้ายประโยค 

 
ตัวอย่าง 
 

บอกเล่า : Sombat is a lawyer. 
         สมบัติเป็นนักกฎหมาย 

ค าถาม : Is Sombat a lawyer? 
         สมบัติเป็นนักกฎหมายใช่ไหม 

บอกเล่า : I am your father’s friend. 
         ผมเป็นเพื่อนพ่อของคุณ 

ค าถาม : Am I your friend? 
         ผมเป็นเพื่อนคุณหรอืเปล่า 
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บอกเล่า : You have a car. 
         คุณมีรถยนตค์ันหนึง่ 

ค าถาม : Have you a car? 
         คุณมีรถยนต์ใช่ไหม 
      (ใช้ Do you have a car? ก็ได้) 

บอกเล่า : She has a house. 
         หล่อนมีบ้านหลังหนึ่ง 

ค าถาม : Has she a house? 
         หล่อนมีบ้านหลังหนึ่งใช่ไหม 
 (ใช้ Does she have a house? ก็ได้ ใช้ does                 

เพราะประธาน she เป็นเอกพจน์และเมื่อใช้ have เป็น verb 
แท้ต้องเปล่ียนเป็นช่องที่ 1 เสมอ) 

 
2. ประโยคบอกเล่าของ present simple tense ที่มีกริยาเป็น 

principal verbs เช่น eat, speak, swim, establish, imagine, wait, sing, 
go, follow, leave, sail เป็นต้น เวลาสร้างประโยคค าถามให้ปฏิบัติดังนี้ 

 
 2.1 น า verb to do (do, does) มาช่วยสร้างประโยคค าถามโดยน า 

do และ does มาวางไว้หน้าประธานของประโยคโดยใช้ do กับประธานพหูพจน์ 
และใช้ does กับประธานเอกพจน์ 

 
โครงสร้าง 

 
 

Do you/ they/ I / we + V1…? 
      Does he/ she/ it + V1…?  

 
2.2 เมื่อน า do มาใช้สร้างค าถามแล้ว กริยาแท้ของประโยคต้องเป็น

กริยาช่องที่ 1 (V1) เสมอ ไม่เติม –s, -es แม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตาม 
2.3 เขียนอักษรที่ขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ (capital letter) 

และใส่ ? ที่ท้ายประโยค 
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ตัวอย่าง 
 

บอกเล่า : They build houses that cost a lot of money. 
         พวกเขาได้สร้างบ้านหลายหลังที่มีราคาสูงมาก 

ค าถาม : Do they build houses that cost a lot of money? 
         พวกเขาสร้างบ้านหลายหลังที่มีราคาสูงมากใช่ไหม 
      (ใช้ do เพราะประธานเป็นพหูพจน์) 

บอกเล่า : She speaks English very well. 
         หล่อนพูดภาษาอังกฤษได้ดมีาก 

ค าถาม : Does  she speak English very well? 
         หล่อนพูดภาษาอังกฤษได้ดมีากเลยหรือ 
      (ใช้ does เพราะประธานเป็นเอกพจน์ และกริยาแท้ของ 

   ประโยคคือ speak ก็ไม่เติม –s เพราะมี does เป็นกริยาช่วย) 
บอกเล่า : Water boils at 100 degree Celsius. 

         น้ าเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ค าถาม : Does water boil at 100 degrees Celsius? 

         น้ าเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสใช่ไหม 
บอกเล่า : They get new books from the library every week. 

         พวกเขายืมหนังสือเล่มใหม่จากห้องสมุดทุกๆสัปดาห์ 
ค าถาม : Do they get new books from the library every week? 

         พวกเขายืมหนังสือเล่มใหม่จากห้องสมุดทุกๆสัปดาห์หรือ 
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การสร้างประโยคปฏิเสธ 
 

การสร้างประโยคปฏิเสธใน present simple tense ทั้งประโยคบอกเล่า
และประโยคค าถามปฏิเสธ ท าได้โดยการเติม not หลังกริยาช่วยของประโยคคือ 
เติมหลัง is, am, are, do, does, have และ has 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ตัวอย่างประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามแบบปฏิเสธที่มีกริยาช่วย 
ในการสร้างประโยคค าถามเป็น is, am, are, has, have 

 
ตัวอย่าง 
 

บอกเล่า : Somchai is a doctor. 
         สมชัยเป็นหมอ 

ปฏิเสธ : Somchai is not (isn’t) a doctor. 
         สมชัยไม่ใช่หมอ 
  ค าถามปฏิเสธ : Isn’t Somchai a doctor? 
           สมชัยไม่ได้เป็นหมอใช่ไหม 
 
 
 
 

รูปเต็ม รูปย่อ 

is not 
am not 
are not 
has not 
have not 
do not 
does not 

isn’t 
am not 
aren’t 
hasn’t 
haven’t 
don’t 

doesn’t 
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บอกเล่า : We are the workers of NCC company. 
         พวกเราเป็นพนักงานของบริษัท NCC 

ปฏิเสธ : We are not (aren’t) the workers of NCC company. 
         พวกเราไม่ได้เป็นคนงานของบริษัท NCC 
  ค าถามปฏิเสธ : Aren’t we the workers of NCC company? 
          พวกเราไม่ได้เป็นคนงานของบริษัท NCC ใช่ไหม 

บอกเล่า : She has many unsatisfied friends. 
         หล่อนมีเพื่อนที่ไมน่า่คบมากมาย 

ปฏิเสธ : She has not (hasn’t) many unsatisfied friends. 
         หล่อนไม่มีเพื่อนคนไหนที่ไม่น่าคบเลย (เพื่อนทุกคนน่าคบ) 

ค าถามปฏิเสธ : Hasn’t she any unsatisfied friends?  
      หล่อนไม่มีเพื่อนที่ไมน่่าคบเลยสักคนเลยหรือ  

 

2. ตัวอย่างประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามแบบปฏิเสธที่มีกริยาช่วย 
ในการสร้างประโยคค าถามจ าพวก do, does, have, has 

 
ตัวอย่าง 
 

บอกเล่า : They live in a small house. 
         พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ 

ปฏิเสธ : They do not (don’t) live in a small house. 
         พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ 

ค าถามปฏิเสธ : Do they not live in a small house? 
           พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ ใช่ไหม 

บอกเล่า : Ann seems very happy at the moment. 
         ตอนนี้แอนรู้สึกจะมีความสุขเหลือเกิน 

ปฏิเสธ : Ann doesn’t seem very happy at the moment. 
        ตอนนี้แอนรู้สึกไมม่ีความสุขเลย 

ค าถามปฏิเสธ : Doesn’t Ann seem very happy at the moment? 
      หรือ  Does Ann not seem very happy at the moment? 

   แอน ดูไมม่ีความสุขเลยหรือตอนนี ้
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Exercise 3 
 

Directions: Change these statements to negatives.   

Example:  My grandfather goes to the church every Sunday.     

           My grandfather doesn’t go the church every Sunday. 
 

1. My father smokes cigarettes. 

____________________________________________________________________________  

2. The boy does his homework in the evening. 

____________________________________________________________________________  

3. We eat rice for breakfast every day. 

____________________________________________________________________________  

4. The party begins at 8 pm. 

____________________________________________________________________________  

5. Jimmy and Mark study in the university. 

____________________________________________________________________________  

6. The children like cookies. 

____________________________________________________________________________  

7. They always agree with her. 

____________________________________________________________________________  

8. My favorite food is Pad Thai. 

____________________________________________________________________________  

9. They are students. 

____________________________________________________________________________  

10. Manee is 20 years old. 

____________________________________________________________________________  
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Exercise 4 
 

Directions: Change these statements to questions.  

Example:  Susan works in the supermarket. 

           Does Susan work in the supermarket? 
 

1. The sun sets in the evening. 

____________________________________________________________________________  

2. She has a sandwich with milk every morning. 

____________________________________________________________________________  

3. Suree usually cleans her car on Sunday. 

____________________________________________________________________________  

4. He gets up at 6 o’clock every morning. 

____________________________________________________________________________  

5. They often have lunch at school. 

____________________________________________________________________________  

6. She always goes to school at 7 o’clock. 

____________________________________________________________________________  

7. His favorite food is noodles. 

____________________________________________________________________________  

8. Mary and Ann play tennis well. 

____________________________________________________________________________  

9. Polla is in Bangkok. 

____________________________________________________________________________  

10. James and Max are 15 years old. 

____________________________________________________________________________  
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Part 3 : การใช้ Present Simple Tense 
 

1. ใช้ present simple tense กับการกระท าที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยหรือ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ ซึ่งการใช้กับการกระท าหรือเหตุการณ์
ดังที่กล่าวนี้ มักจะมีค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลา (adverbs of time) เหล่านี้อยู่ด้วย
เสมอ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
 

John usually listens to the radio. 
     จอห์นมักจะฟังวิทยุเป็นประจ า 

Miss Pranee takes a long holiday every day. 
     คุณปราณีลาหยุดนานทุกๆปี 
  How often do you write letters to your friends in India? 
  คุณเขียนจดหมายถึงเพ่ือนคุณที่ประเทศอินเดียบ่อยแค่ไหน 
  I write letters to my friends in India twice a month. 
  ผมเขียนจดหมายถึงเพ่ือนผมที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง ต่อเดือน 

always เสมอ  often  บ่อยๆ 
usually โดยปกติ  naturally โดยปกติ 
generally โดยปกติ  sometimes บางครั้ง 
hardly ever แทบจะไม่  occasionally บางโอกาส 
rarely แทบจะไม่  never  ไม่เคย 
normally โดยปกติ  seldom แทบจะไม่ 
every day ทุกๆวัน  every morning ทุกๆเช้า 
every time ทุกๆเวลา  every week  ทุกๆสัปดาห ์
every year ทุกๆปี  every night  ทุกๆคืน 
once a week สัปดาห์ละครั้ง every month ทุกๆเดือน 
every summer ทุกๆหน้าร้อน twice a week สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
three times a week สัปดาห์ละ 3 ครั้ง   เป็นต้น 
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2. ใช้ present simple tense กับสิ่งที่เป็นจริงตลอดกาล หรือความ
จริงที่มีอยู่ทั่วไป 

 
ตัวอย่าง 
 

The sun rises in the east. 
     พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก 

Honey is sweet. 
     น้ าผึ้งมีรสหวาน 
  The earth moves round the sun. 
  โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
  Water boils at 100 degrees centigrade. 
  น้ าเดือดที่ 100 องศาเซ็นติเกรด 
 
 

3. ใช้ present simple tense กับแผนการ หรือตารางเวลาที่วางไว้
ล่วงหน้า ซึ่งสิ่งที่วางแผนการณ์ไว้นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

 
ตัวอย่าง 
 

The concert this afternoon starts at 13.15. 
     คอนเสิร์ตบ่ายนี้จะเริ่มแสดงเวลา 13.15 น. 

We go to New York next week. 
     พวกเราจะไปกรุงนิวยอร์คสัปดาห์หน้า 
  I sail for America next Saturday. 
  ผมจะแล่นเรือใบสู่อเมริกาในวันเสาร์หน้านี้ 
  We arrive in Bangkok at 24.00 the next day. 
  พวกเราจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 24.00 น. ในวันถดัไป 
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4. ใช้ present simple tense คู่กับ future simple tense ในประโยค
เงื่อนไขที่มีค าเชื่อมที่แสดงเวลาเป็นอนาคตน าหน้า present simple tense         
และค าแสดงเวลาในประโยคเงื่อนไขที่กล่าวถึงนี้ 

 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ : ใช้ present simple tense กับ If Clause (หรือ unless) ที่
เป็นประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 1 เท่านั้น 

 
โครงสร้าง 

 

 
If + Present Simple, + ประโยคหลักมี will, shall…. 

 
 
ตัวอย่าง 
 

We shall start our journey when our advisor arrives. 
     พวกเราจะเริ่มการเดินทางเมื่อที่ปรึกษาของพวกเรามาถึง 

I shall wait till you finish your lunch. 
     ผมจะคอยจนกว่าคุณจะทานข้างเที่ยงเสร็จ 
  If it rains we shall get wet. 
  ถ้าฝนตกพวกเราจะเปียก 
  Unless you take your foot off the brake the car won’t move. 
  ถ้าคุณไม่ปล่อยเบรกรถก็จะไม่เคลื่อนที่ 
 
   หมายเหตุ : ถ้าประโยคเงื่อนไขนั้นมีโครงสร้างใกล้เคียงกันมาก tense  

ของทั้ง 2 ประโยคจะอยู่ในรูปที่เสมอกัน 
 

when   เมื่อ as soon as  เมื่อ 
before  ก่อน if   ถ้า 
unless  ถ้า...ไม่ whenever  เมื่อไหร่ก็ตาม 
until   จนกระทั่ง till   จนกระทั่ง 
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โครงสร้าง 
 
          whenever 
      Present Simple    before       + Present Simple 
          Every time 
 

ตัวอย่าง 
 

I want to finish my work before my mother arrives. 
     ผมต้องการท างานให้เสร็จก่อนแม่จะมาถึง 

Whenever the baby cries, the mother is worried. 
     ทุกครั้งที่ลูกร้องแม่จะกังวลใจ (worried เป็น adjective) 
 
 

5. ใช้ present simple tense เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือ, ในบท
ละคร หรือในภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ได้อ่าน ได้เห็นหรือได้ฟังมา และใช้ 
present simple tense กับกริยา say เป็นการอธิบายเนื้อหาของหนังสือที่ได้
อ่านมา 

 
ตัวอย่าง 
 

In the film he plays the central character of Charles Smithson. 
     ในบทภาพยนตร์เขาได้เล่นบทส าคัญของ Charles Smithson 

When the curtain rises, Juliet is writing at the desk. Suddenly 
the window opens and a masked man enters. 

     เมื่อผ้าม่านเปิดขึ้น, จูเลียตก าลังเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะ ทันใดนั้นหน้าต่าง
ก็เปิดขึ้น และผู้ชายสวมหน้ากากก็ได้เข้ามาในหอ้ง 

  Keats says, ‘A thing of beauty is a joy forever’. 
  คีธ กล่าวว่า สิ่งที่สวยงามคือความสนุกสนานชัว่นิรันดร ์
  The Bible says love of money is the root of all evil. 
  คัมภีร์ไบเบิล กล่าวว่า ความรักในเงินตราคือรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล 
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6. ใช้ present simple tense กับกริยาที่แสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ 
หรือสภาวะทางจิตใจ ซึ่งโดยปกติแล้ว มักจะไม่น าไปใช้ใน present continuous 
tense (ดูเพิ่มเติมจาก present continuous tense) กริยาจ าพวกนี้ มี see, 
hear, love, like, hate เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง 
 

I hear you are getting married. 
     ผมทราบมาว่าคุณจะเข้าพิธีแต่งงาน 
  I see there’s been trouble in Bangkok again. 
  ผมเข้าใจว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ อีกครั้ง 
  I like this girl very much. 
  ผมชอบหญิงสาวคนนี้มาก 
  God! He looks awful. 
  โอ้พระเจ้า! เขาดูน่ากลัวจริงๆ 
 

7. ใช้ present simple tense กับการพากย์รายการการแข่งขันต่างๆ 
เช่น การแข่งขันเทนนิส เป็นต้น หรือใช้กับการรายงานข่าว ซึ่งเหตุการณ์ที่พูดถึง
นั้นเพิ่งจะจบลงไป โดยใช้กับกริยา hear หรือ tell 

 
ตัวอย่าง 
 

Harrison shoots, but the ball hits the post and Jackson clears. 
     แฮริสันยิง แต่บอลไปชนคานประตูและแจ็คสันเคลียร์บอลทิ้งได้ 
  I have never played football myself, but they tell me it is a  

fascinating sport . 
  ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยแต่พวกเขาบอกผมว่ามันเป็นกีฬาที่เย่ียมมากๆเลย 
  I hear you are moving. 
  ผมได้ทราบมาว่าคุณก าลังจะย้าย 
  Sally says you told her to come over here. 
  แซลล่ี พูดว่าคุณบอกหล่อนให้มาคอยอยู่แถวนี ้
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Exercise 5 
 

Directions: Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency or signal 

word in brackets in its correct position. 

Example:  They go to the movies. (often) 

  They often go to the movies. 

 

1. She listens to classical music. (rarely) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. I eat meat. (once a week) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Sara smiles. (never) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

4. She complains about her husband. (always) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. She helps her daughter with her homework. (every day) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Frank is ill. (often) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

7. He feels terrible (usually)  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

8. I go jogging in the morning. (four times a week) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

9. I drink coffee. (sometimes) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. He reads the newspaper. (sometimes) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Exercise 6 
 

 

Directions: Write a short paragraph about your routine activities by your own idea. 
 

In the morning: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

In the afternoon: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

In the evening: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) 

 ชุดที่ 1 Present Simple Tense 
 

Directions: Choose the correct answer. (10 marks)  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลอืกข้อท่ีถูกที่สุด โดยท าลงในกระดาษค าตอบ (10 คะแนน) 
 

1. An exchange student at your school doesn’t……..….to eat sticky rice            
and mango. 
a. love   b. loves  c. to love  d. is loving  

2. I write a letter to my parents…………... 
a. yesterday  b. last month  c. every week d. now 

3. She………….to school every day. 
a. go   b. went  c. goes  d. has gone 

4. I always ………….up early. 
a. wake  b. wakes  c. woke  d. is waking 

5. Do you…………….me? 
a. remembers b. remember  c. remembering d. remembered 

6. The children………….milk every morning. 
a. drink  b. drinks  c. drinking  d. drank 

7. The students………….very noisy. The teacher says “Keep quiet”. 
a. is   b. am   c. are   d. be 

8.  Manee……………up at six o’clock every day. 
a. get   b. gets  c. got   d. has gotten 

9. My favorite fruit……….mango. 
a. is   b. am   c. are   d. be 

10.  Sunee…………...takes the bus to go to her office. 
a. always  b.  just   c. already  d. ever 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

 

Exercise 1 

 

1. drinks     2.  tries   

3.  goes     4.  gets 

5.  works     6.  catches 

7.  plays     8.  cries 

9.  washes    10. likes 

 

 

Exercise 2 

 

1. reads     2.  have  

3.   speak     4.  moves 

5.   comes     6.  study  

7.   cooks     8.  play 

9.   crosses    10. relax  
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Exercise 3 

 
1. My father doesn’t smoke cigarettes. 

2. The boy doesn’t do his homework in the evening. 

3. We don’t eat rice for breakfast every day. 

4. The party doesn’t begin at 8 pm. 

5. Jimmy and Mark don’t study in the university. 

6. The children don’t like cookies. 

7. They don’t always agree with her. 

8. My favorite food isn’t Pad Thai. 

9. They aren’t students. 

10. Manee isn’t 20 years old. 

   

 
Exercise 4 

 
1. Does the sun set in the evening? 

2. Does she have a sandwich with milk every morning? 

3. Does Suree usually clean her car on Sunday? 

4. Does he get up at 6 o’clock every morning? 

5. Do they often have lunch at school? 

6. Does she always go to school at 7 o’clock? 

7. Is his favorite food noodles? 

8. Do Mary and Ann play tennis well? 

9. Is Polla in Bangkok? 

10. Are James and Max 15 years old? 
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(Suggested Answer) 

In the morning:   get up, have a shower, have breakfast, go to school 

In the afternoon:  have lunch, study English, play football, chat with my friends  

In the evening:    play facebook, do homework, read a book, go to bed 

 On weekday I usually get up at 6 o’clock and then have a shower.                     

I sometimes have breakfast with bread then I go to school by bike.                 

In the afternoon I always have lunch at the canteen. After lunch I usually study 

English. I often play football and chat with my friends before go back home.             

In the evening after doing the house works, I always play facebook and then 

do my homework. I usually read a book then go to bed at 10.30 pm. 

Exercise 5 

 

1. She rarely listens to classical music.    

2. I eat meat once a week.  

3. Sara never smiles.  

4. She always complains about her husband.  

5. She helps her daughter with her homework every day.  

6. Frank is often ill.  

7. He usually feels terrible   

8. I go jogging in the morning four times a week.   

9. I sometimes drink coffee.  

10. He sometimes reads the newspaper.  

 
Exercise 6 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

1.  b   2.  c     

3.   b   4.  c    

5.   a   6.  b 

7.   a   8.  c 

9.   a   10. a 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1.  a   2.  c     

3.   c   4.  b    

5.   b   6.  b 

7.   c   8.  b 

9.   a   10. a 
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