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Past Simple Tense

Structure : Subj + V2

EX : He worked hard.

ทําเปนประโยคปฏิเสธไดโดยใช did  และเปลี่ยน verb สําคัญในประโยคเปนชองที่ 1 
ดังนี้

Subj + did not + V 1

EX : I did not work. รูปยอของ did not  คือ   didn’t   (ดิ๊นท)

Did  + Subj + V1

ถาในประโยคใช Verb to be ชองที่ 2 คือ was หรือ were หรือกริยาพิเศษชองที่ 2 เชน 
could, would ก็ไมตองใช did ชวย เชน
She was not selected. หลอนไมถูกเลือก
Would they visit their father?
หลักการใช
1. Past Simple Tense ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตที่จบสิ้นไปแลว มักมี Adverb of 
time ตอไปนี้คือ ago, yesterday,  last week, in the past, in 1990 ฯลฯ
Ex : They played football yesterday.

He came here two year ago.
การออกเสียงพยางคที่เติม –ed
1. –ed ออกเสียง อิ้ด หรือ เอ็ด เมื่อตามหลังเสียง d หรือ t
เชน waited (รอคอย) wanted (ตองการ)
2. –ed ออกเสียง “t” เมื่อตามหลังเสียง “ f, p, k, s, sh, ch”
เชน laughed (หัวเราะ) helped (ชวยเหลือ)
3.-ed ออกเสียง “d” เมื่อตามหลังเสียงอื่นๆที่ระบุไวในขอ 1 และ 2

ประโยคบอกเลา

ประโยคปฏิเสธ

   ประโยคคําถาม
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เชน played pulled
การเติม –ed ที่ทายคํากริยา มีขอควรจดจําดังนี้
1. เติม –ed ตามปกติ เชน
mix  mixed kiss  kissed
play  played point  pointed
2. ถาคํากริยานั้นลงทายดวย e ใหเติมเฉพาะ d เทานั้น
move  moved live  lived
like  liked die  died
3.ถากริยานั้นลงทายดวย y ใหเปลี่ยน y เปน I  แลวจึงเติม –ed 
(ยกเวนเมื่อขางหนา y เปนสระ ไมตองเปลี่ยน y เปน I  เชน      playplayed) เชน
dry  dried(ทําใหแหง) cry  cried
carry  carried(ถือ, แบก) hurry  hurried (เรงรีบ)
4.ถาคํากริยานั้นออกเสียงพยางคเดียว มีสระตัวเดียวและสะกดดวนพยัญชนะตัวเดียว ให
เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว กอนเติม –ed เชน
stop  stopped plan  planned
rob(ปลน)      robbed beg  begged (ขอรอง ขอทาน)
Irregular Verb (กริยาไมปกติ) คือกริยาที่ไมเติม –ed ในชองที่ 2 และชองที่ 3 แตมีรูป
แตกตางไปจากเดิม ขอจําแนกกริยาเหลานี้เปนกลุมๆ ดังนี้

1. กลุมที่ verb ชองที่ 1และ 3เหมือนกัน
2. กลุมที่ verb ชองที่ 2และ 3เหมือนกัน
3. กลุมที่ verb ชองที1่,  2และ 3เหมือนกัน
4. กลุมที่ verb ชองที1่,  2และ 3แตกตางกัน

ตัวอยาง
1. กลุมที่ verb ชองที่ 1และ 3เหมือนกัน
become  became become
run ran run
2. กลุมที่ verb ชองที่ 2และ 3เหมือนกัน
have had had
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swing swung swung
3. กลุมที่ verb ชองที1่,  2และ 3เหมือนกัน
bet  (พนัน) bet bet
burst (ระเบิด) burst burst
4. กลุมที่ verb ชองที1่,  2และ 3แตกตางกัน
see saw seen
give gave given


Test

1. จงเปลี่ยนคําในวงเล็บใหมีรูป Past Simple tense ที่ถูกตอง
Mary : What (do, you)……………………..yesterday?
Suda : I (go)……………shopping.
Mary :Where (go, you)…………………….?
Suda : I (go)…………to the mall.
Mary : What (buy, you)………………………..?
Suda : I(buy)……………..a skirt.
Mary : How much (cost, it)……………………….?
Suda : It (cost)………........170 bath.
2. จงเปลี่ยนประโยคตอไปนี้เปนประโยคปฏิเสธ
1. She ate there.
………………………………………………………………………………………
2.They went to Chonburi.
………………………………………………………………………………………
3.You did good work.
………………………………………………………………………………………
4.Manote worked hard.
………………………………………………………………………………………
5. We saw John.
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………………………………………………………………………………………
3. จงเปลี่ยนประโยคตอไปนี้เปนประโยคคําถามที่ถูกตอง

1. Don gave the money to you.
………………………………………………………………………………………

2. Wanpen wrote a letter to Mr. Smish.
………………………………………………………………………………………

3. The teacher told an interesting story.
………………………………………………………………………………………

4.Somchai showed his pictures to his friends.
………………………………………………………………………………………

5. She lent her pen to Wimon.
………………………………………………………………………………………

The more you do, The more you can do.
ยิ่งคุณฝกฝนมากเทาไหร คุณก็ยิ่งเกงขึ้นเทานั้น
From the movie : Laura Lansing Slept Here


