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Present Perfect Tense 
 

 Present Perfect ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยงัดาํเนินหรือมีผลต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั   

 

หลักการใช้ 

1. โครงสร้างประโยคบอกเล่า :   (Affirmative Sentence)  

 Structure =    Subject + have, has + verb 3  

 Examples  Sunee has lived in Chiang Mai since 1998. 

    Jenny has lived in London for 5 years. 

 

2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: (Negative Sentence) 

 Structure =    Subject + have, has + not + verb 3 

 Examples  Sunee has not lived in Chiang Mai since 1998. 

    Jenny has not lived in London for 5 years. 

 Tip   การเปล่ียนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธนั้น มีหลกัง่าย ๆ เพยีงแค่

นกัเรียน 

    เติม not ไวห้ลงั have หรือ has เท่านั้นเอง......ง่ายใช่มั้ยครับ 

 

3. โครงสร้างประโยคคาํถาม :  (Interrogative Sentence (Question) 

 Structure =     Have, Has + Subject + Verb 3  

 Examples  Has Sunee lived in Chiang Mai since 1998? 

    Has Jenny lived in London for 5 Years? 

 Tip    แฮ่ ๆ ๆ ....เร่ิมมึน ๆ แลว้ใช่ป่ะครับ...เอา้...เอาเทคนิคไปล่ะกนั เวลาจะเปล่ียนจาก 

    ประโยคบอกเล่าใหเ้ป็นประโยคคาํถามก็เพยีงยา้ย have หรือ has มาไวต้น้ประโยค 

    จากนั้นก็ใส่เคร่ืองหมาย ? (เขาเรียกมนัวา่ Question Mark) ไวท้า้ยประโยคนะ..จะ๊.. 

    แค่น้ี...ก็เรียบร้อยโรงเรียนประถมสาธิตสวน’ นนัฯ แลว้....ง่าย..ซะ 

4. การตอบคาํถามใน Present Perfect Tense  

 Examples  Has Sunee lived in Chiang Mai since 1998?  

    Yes, She has. 

    No, she hasn’t.  
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 Tip   นกัเรียนจะสงัเกตไดว้า่ การตอบคาํถามใน Present Perfect นั้น มีหลกัการง่าย ๆ  

คือการนาํ have หรือ has มาใชใ้นการตอบ ถา้เป็นปฏิเสธก็เพียงแค่เติม not เขา้ไป 

เท่านั้นเป็น  

5. การใช้ Since / For  

 5.1   Since  (ตั้งแต่)   ใชก้บัจุดเร่ิมตน้ของเหตุการณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต (point of time in the past 

   เช่น  

      1998 

      January (February, etc.) 

      eight o’ clock 

      last week (month, year)  

 5.2 For (เป็นเวลา) ใชก้บัจาํนวนของระยะเวลาตั้งแต่ท่ีเกิดเหตุการณ์จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัในขณะที่ 

   กล่าวถึง  เช่น  

      five years 

      two hours 

      three weeks 

      four months  

6. การใช้ yet / just / already 

 6.1 yet ใชใ้นประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคาํถาม นิยมวางไวท้า้ยประโยค  

  Examples Juree has not finished her homework yet. 

    Has Juree finished her homework yet? 

 6.2 just, already ใชใ้นประโยคบอกเล่า และวางไวห้นา้กริยาหลกั เสมอ   

  Examples Juree has just finished her homework.      

  Tip  ประโยคขา้งบน finished คือกริยาหลกันะขอรับ... 

    Juree has already finished her homework.    

  อะแฮ่ม ๆ .....เป็นไงบา้ง..เจา้ขา้เอ๋ย...พอจะเขา้ใจบา้งมั้ยเอ่ย..ถา้ยงัไม่เขา้ใจ  ก็พกัสกันิดแลว้กนั 

  ไปเดินเล่น  พกัสายตาก่อน  แลว้ค่อยกลบัมาอ่านทบทวนอีกคร้ังหน่ึง  ไม่ยากเกินความสามารถ 

  ของนกัเรียนสาธิต สวนนนัฯ หรอกน่า  

  อา้ว....สาํหรับคนที่พอจะเขา้ใจบา้ง   เอาเป็นวา่ “พอเขา้ใจ”   

  เปิดหนา้ต่อไปไดเ้ลย... 

       

         

 

since +  

for +  
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7. Irregular Verbs 

 เอาล่ะเรามาวา่กนัตอ่ถึงตวัการสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ Present Perfect ของเราสมบูรณ์ นัน่คือ 

Verb 3 หรือกริยาช่องที่ 3 นัน่เอง ( ช่อง 7, 11, 5 หรือ 9  ไม่เอานะครับ  เอาเฉพาะช่อง 3 อยา่งเดียว ฮิ ๆๆ )   

 กริยา (Verb) แบ่งง่าย ๆ เอาเป็นพอเขา้ใจนะ มนัมี 2 ประเภท  ประเภทแรกเรียกวา่  Regular Verbs 

แปลวา่ “กริยาปกติ” ปกติยงัไง?  ก็หมายความวา่ โดยปกติของกริยาเม่ือจะทาํใหเ้ป็นช่องที่ 3 ก็เพยีงแค่จบัมนั

เติม -ed เท่านั้นเอง  เช่น 

  walk เม่ือจะทาํใหเ้ป็นช่องที่ 3 ก็เพยีงแค่เติม – ed ใหม้นัเท่านั้นเป็น walked 

  กริยาประเภทที่สองนั้น เรียกวา่ Irregular Verbs คือ “กริยาที่ไม่ปกติ” ถา้เป็นนกัร้องก็คงจะประมาณ  

A B Normal ประมาณนั้นนะครับ   มนัไม่ปกติยงัไง....อยา่งที่บอกไปแลว้วา่ โดยปกติของกริยา  ถา้ตอ้งการ

ทาํใหเ้ป็นช่องที่ 3 ก็เพยีงจบัมนัเติมหนวด...เอย้...-ed เท่านั้น แต่เจา้ Irregular Verbs น่ีจะไม่เติม – ed แต่เขา

จะมีการเปล่ียนแปลงของเขาเอง  โดยที่เราตอ้งจาํใหไ้ดส้ถานเดียวนะขอรับ...เช่น  

 go – went – gone 

  เอาล่ะพล่ามมามากแลว้ หากนกัเรียนใคร่จะรู้ และจาํเพือ่นาํไปใชก้็เชิญทศันาไดเ้ลย....ออ้...ช่วยเปิด 

Dictionary  หาคาํอ่าน  ความหมาย กนัเอาเองนะครับ  ขยนัเปิดหน่อย..จะไดเ้ก่งไว ๆ  
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Exercise 1 
 
Instruction: Change the verbs given to part participle (verb 3)  
 
 
Example:  bend    bent 
 
 
 1. get       …………………………………………….   
 2. fight      ……………………………………………. 
 3. walk      ……………………………………………. 
 4. forget      ……………………………………………. 
 5. visit      ……………………………………………. 
 6. steal      ……………………………………………. 
 7. sell      ……………………………………………. 
 8. kiss      ……………………………………………. 
 9. lose      ……………………………………………. 
 1o. hang      ……………………………………………. 
 11. lead      ……………………………………………. 
 12. hear      ……………………………………………. 
 13. visit      ……………………………………………. 
 14. travel      ……………………………………………. 
 15. leave      ……………………………………………. 
 16. let      ……………………………………………. 
 17. stand       ……………………………………………. 
 18. spread     ……………………………………………. 
 19. fry      ……………………………………………. 
 20. shake      …………………………………………….  
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Exercise 2  
 
Instruction: Complete the sentences in the form of Present Perfect Tense.  
 
Example:  Jane/walk/in the park/ for an hour. 
     =   Jane has walked in the park for an hour.  
 

1.   John/go/swimming/in the pool/for 10 minutes 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.  The bus/leave/the terminal/since 5 o’clock 
 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
 3. My daughter/collect/the stamps/when she five years old 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Jim/work / for this company/for ten years 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. My father/buy/ this car/ since 1998 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 3  
 
Instruction: Change the sentences given to Negative Sentences.  
 
Example:  June has had a dog for two years. 
     =   June hasn’t had a dog for two years.  
 

1.    Evan has had a pen pal since October. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.  Pratom 6 student has studied English for an hour. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. Khao – phang has been in Pratom 6 since June. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4. Jone and Jame have been at camp for three days. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. A. Petch has been on the phone for an hour. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Exercise 4  

 
Instruction: Change the sentences given to Questions.  
 
Example:  June has had a dog for two years. 
     =   Has June had a dog for two years?  
 

1. Evan has had a pen pal since October. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  Pratom 6 student has studied English for an hour. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. Khao – phang has been in Pratom 6 since June. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. Jone and Jame have been at camp for three days. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. A. Petch has been on the phone for an hour. 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 5  
 
Instruction: fill in the blanks with “since” or “for”.  
 
 
Example:  June has had a dog _______ two years. 
     =   June has had a dog __for__ two years.  
 

1. Evan has had a pen pal ……………………… he was ten. 
 
2. Anna has gone shopping ……………………… 5 o’ clock in the morning. 
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3.     Brian and Jay have fought each other ……………………… fifteen minutes. 
 
4. Phai and Kap have driven to Chiang Mai ……………………… 9 hours. 
 
5. June and Jane have studied piano ……………………… October. 

 
 6. A. Tom has been a teacher at this school ……………………… 10 years. 
  
 7. Praew has watched this movie ……………………… two days. 
 
 8. Pim has had a headache ……………………… 10:40. 
 
 10. This famous movie has shown in Thailand ……………………… one month. 
 
 11. Joy and Jay have helped my ant clean the back yard ……………………… Saturday. 
 

12. A. Oil has been a Thai teacher ……………………… 1992.  
 
13. Golf and Mike have been a famous singers ……………………… two years.  
 
14. A. Suthira has taught us Maths ……………………… 2 months.  
 
15. My mother has cooked in the kitchen ……………………… 6:30.  
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