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^_^ คุย กอนอาน ^_^ 
 

เอกสารเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษฉบับเล็ก ๆ และบอบบางนี้ เปนเอกสารฉบับ 
เด็ก ๆ  ถูกจัดทําขึ้นใหเปนสวนเติมเต็มในการทําความเขาใจ เสริม เพ่ิม เติม บทเรียนแกนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ประถม) 

ภาษาที่ใชในเอกสารฉบับนี้เปนภาษางาย ๆ ไมซับซอนมากเกินไป เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงาย  โดยเนื้อหาสาระจําเพาะเจาะจงในเรื่อง “Present Simple Tense”   

คุณูปการใดอันเปนกุศล ซึ่งเกิดจากความเพียร ความรัก ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ ขอให
เปนพลังเสริมใหนักเรียนทุกคน มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระ และสามารถนําไปใชใน
การศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิตตอไป 

 
 
      

   
                                                                                 พฤษภาคม   2560   
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Present Simple Tense 
 

 Present Simple Tense ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั    

หลักการใช้ 

 A. ใชก้บัเหตุการณ์ที่เป็นความจริง สจัธรรม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 

  The sun rises in the east and sets in the west. 

  A dog has four legs. 

 B. ใชก้บัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเป็นนิสยัในปัจจุบนั และ Adverb of Frequency (กริยาวเิศษณ์บอก 

               ความถ่ี) เช่น always, sometimes, usually, etc.  อยูใ่นประโยคดว้ย เช่น  

  Boss always wakes up late.  

  I sometimes walk to school.  

 C. ใชก้บัเหตุการณ์ที่เป็นกิจวตัรประจาํวนั และจะมี Adverb of time (กริยาวเิศษณ์บอกเวลา) เช่น every  

              day, every week, every ten minutes, etc. อยูใ่นประโยคดว้ย เช่น 

  Moss’s father reads the newspaper every day.  

  The bus leaves the terminal every ten minutes.   

1. โครงสร้างประโยคบอกเล่า:   (Affirmative Sentence)  

 Structure =    Subject + verb 1 (s,es)    

 Examples  Sunee goes to school every weekday. 

    Jenny always drinks milk before going to bed. 

2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ:  (Negative Sentence) 

 Structure =    Subject + does/do + not + verb1 

                   (doesn’t/ don’t)  

 Examples  Sunee doesn’t go to school every weekday. 

    Jenny doesn’t drink milk before going to bed. 

 Tip    แต่ถา้ประโยคไหนที่มี Verb to be ( is, am, are) มาเป็นกริยามาในประโยค  นกัเรียน 

             ไม่ตอ้งเอาเจา้ Verb to do (do, does) เขา้มาช่วยนะขอรับ เด๋ียวมนัจะวางมวย เอย้...จะ 

   ผดิเอานะครับ  ใหน้กัเรียนเพยีงเติม not หลงั Verb to be (is, am, are) เท่านั้น เช่น 

Moss is a policeman. ถา้จะทาํเป็นประโยคปฏิเสธก็เพยีงแค่เติม not เขา้ไปหลงั is   ก็

เป็น Moss is not a policeman. แค่น้ีก็เป็นอนัเรียบร้อยโรงเรียนประถมสาธิต  
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3. โครงสร้างประโยคคาํถาม:  (Interrogative Sentence) 

 Structure =     Do / Does + Subject + Verb1?  

 Examples  Does Sunee go to school every weekday? 

    Does Jenny drink milk before going to bed? 

4. การตอบคาํถามใน Present Simple Tense  

 Examples  Does Sunee go to school every weekday? 

    Yes, she does. 

    No, she doesn’t. 

Tip มีขอ้สาํคญัอีกประการหน่ึงที่นกัเรียนควรใส่ใจในการเรียนรู้เร่ือง Present Simple Tense คือ การใชก้ริยา 

ใหส้อดคลอ้งกบัประธาน เพราะใน Present Simple Tense นั้นจะมีการเติม s, es ที่กริยาของประโยค 

นั้น ๆ ซ่ึงจะตอ้งขึ้นอยูก่บัประธานของประโยคดว้ย   

 เขามีหลกัการอยูว่า่ “ใน Present Simple Tense ถา้ประธานเป็นเอกพจน์ (Singular) บุรุษที่ 3  

( Third Person) กริยาตอ้งเติม s หรือ es   แฮ่ ๆๆๆ นกัเรียนอาจจะเร่ิมมีมี ง. งู สองตวัซอ้น ( งง ) ใน

สมองกนัแลว้ล่ะซิ....เอ...อะไรคือบุรุษที่ 3????   เอาล่ะ..มาลองฟังอ่านคาํอธิบายกนัต่อสกันิด  เด๋ียวจะ

เขา้ใจ 

    

Persons (บุรุษ) Singular (เอกพจน์) Plural (พหูพจน์) 

First Person       (บุรุษที่ 1) I We 

Second Person  (บุรุษที่ 2) You You 

Third Person     (บุรุษที่ 3) 

He 

She 

It 

They 

 

 เม่ือดูจากตารางดงักล่าว  นกัเรียนจะเห็นวา่เจา้บุรุษท่ี 3 ที่ครูกล่าวถึงนั้นมีอยู ่4 ตวัดว้ยกนั คือ He, She, It 

และ They แต่ตามหลกัของการเติม s, es ที่กริยามีอยูว่า่ “ถา้ประธานเป็นเอกพจน์  บุรุษที่ 3  กริยาตอ้งเติม s 

หรือ es”  ดงันั้นเราจะเห็นวา่ กฎเนน้ที่ ประธานเอกพจน์  บุรุษที่ 3 เท่านั้น  เราจึงเหลือตวัเลือกเพยีง He, She, It 

เท่านั้น  คงจะเขา้ใจบา้งแลว้นะครับ มาสรุปง่าย คือ 

 

I, We, You, They Verb 1 

He, She, It Verb 1 เติม s หรือ es 
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5. หลักในการเติม s และ es ที่กริยา ใน Present Simple Tense  

 A.  กริยาธรรมดา ใหเ้ติม s ที่กริยาไดเ้ลย เช่น 

  walk   walks 

  ring   rings 

 B: กริยาที่ลงทา้ยดว้ย ss, sh, ch, x, o ใหเ้ติม es ที่กริยา เช่น  

  pass   passes 

  wash   washes 

  watch   watches 

  box   boxes 

  go   goes 

 C: กริยาที่ลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็นพยญัชนะให้เปล่ียน y เป็น i แลว้เติม es  เช่น 

  cry   cries 

  try   tries 

  fly   flies 

 D: คาํกริยาที่ลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็น สระ (a, e, i, o, u) ให้เติม s ท่ีทา้ยกริยาตวันั้นไดเ้ลย เช่น 

  stay   stays 

  play   plays 

  lay   lays  

5. Adverb of Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่) 

  always  เสมอ ๆ  

  usually  ตามปกติ 

  sometimes  บางคร้ัง. บางเวลา 

  often   บ่อย ๆ  

\  generally  โดยทัว่ไป 

  seldom  นาน ๆ คร้ัง, ไม่ค่อยจะ 

  never   ไม่เคย  

6. Adverb of Time กริยาวิเศษณ์บอกเวลา   

  every day (week, month, year)   ทุก ๆ วนั (สปัดาห์, เดือน, ปี) 

  every hour     ทุก ชัว่โมง     

  once a day (week, month, year)  หน่ึงคร้ังต่อวนั (สปัดาห์, เดือน, ปี) 

  now and again     ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า 
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^_^ TIME TO PRACTICE ^_^ 
Exercise1: Complete the sentences with the correct verbs  
               in Present Simple Tense. 
 
 1.  I (go) __________________ to the cinema at least once a week. 
 2. When the kettle (boil) ____________________, will you make some tea? 
 3.  They never (drink) ____________________ tea in the morning. 
 4.  Those shoes (cost) ____________________ too much. 
 5.  He always (wash) _____________________ his car on Sunday. 
 7.  His job is great because he (meet) ______________ a lot of people. 
 8.  We both (listen) _____________________ to the radio in the morning. 
 9.  He (want) ____________________ a big wedding. 
 10.  George (eat) ______________________ too much so he's getting fat. 
 11.  I always (close) __________________ the window at night because it is cold. 
 12.  The earth (go) ____________________ round the sun, doesn't it? 
 13.  I (love) __________________________ to watch movies. 
 14.  The shops in England (open) _________________ at 9:00 in the morning. 
 15.  The post office (close) ____________________ at 5:30 pm. 
 16.  She usually (speak) _______________________ Thai. 
 17.  The food in Japan is expensive. It (cost) ____________ a lot to live there. 
 18.  Jackie (has) _____________________ two children. 
 19.  My watch is broken and it (need) __________________ to be fixed again. 
 20.  Mr. Smith (smoke) ___________too much. He always has a cigarette in his  

   mouth. 
 21.  Jane is a teacher. She (teach)___________________ French. 
 22.  When the phone (ring) ______________________, please answer it. 
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Exercise 2: Help Tom finish his story! (Present simple tense: story)  
 
 
 

          ^_^ TOM’S STORY ^_^  
 
 
      Tom (work)___________at a bank. He is the manager. He (start) ___________ 

work every day at 8:00 am. He (finish)___________work every day at 6:00 pm. 
He (live) ___________very close to the bank. He (walk) ___________ to 
work every day. His brother and sister also (work) ___________ at the 
bank.  But, they (not live) _______________close to the bank. They (drive) 
___________ cars to work. They (start) ___________ work at 9:00 am. In the 
bank,Tom (be) ___________ the boss. He (help) ___________ all the workers 
and (tell) ___________ them what to do.  He (like) ___________ his job. He (be) 
___________ also very good at his job. Many customers (like) ___________ 
Tom, and they (say) ___________ hello to him when they (come) ___________ 
to the bank. Tom (like) ___________ to talk to the customers and (make) 
___________ them feel happy. Tom really (like) ___________ his job.  
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