โครงสร้ าง
+ กริยาช่ อง

: ประธาน
ที่ 1
เช่ น He gets up early.

The boys get up early.

ข้ อสั งเกตในการเติม S ที่กริยาเมื่อประธานเป็ นเอกพจน์
1. กริ ยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, o และ x ให้เติม e เสี ยก่อนแล้วจึงเติม s เช่น
pass - passes = ผ่าน
go - goes = ไป
2.กริ ยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็ นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็ น i ก่อน แล้วเติม es เช่น
cry - cries = ร้องไห้
fly - flies = บิน
ข้ อยกเว้น คือ ถ้าหน้า y นั้นเป็ นสระ ไม่ตอ้ งเปลี่ยน y เป็ น i ให้เติม sได้เลย เช่น
play - plays = เล่น
3.กริ ยาที่ลงท้ายด้วย f หรื อ fe ให้เปลี่ยน f หรื อ fe เป็ น ve ก่อนเติม s เช่น
calf - calves = ลูกวัว
beef - beeves = เนื้อวัว

กฎการใช้ Present Simple Tense

1. ใช้ กบั เหตุการณ์ หรื อการกระทาที่เป็ นความจริงตลอดไป หรื อเป็ นความจริงตามธรรมชาติ เช่ น
The sun rises in the east.
Fish swim in the water.

2. ใช้ กบั เหตุการณ์ ที่เป็ นประเพณี นิสัย สุ ภาษิต ซึ่งไม่ ได้ บ่งเฉพาะเจาะจงเวลา เช่ น
Actions speak louder than word.
Men wear thin clothes in summer.

3. ใช้ กบั เหตุการณ์ ที่เป็ นจริงในขณะพูด เช่ น
He stands under the tree.
Susan is my close friend.

4. ใช้ กบั เหตุการณ์ ในอนาคต ซึ่งได้ ตัดสิ นแน่ นอนแล้วว่าจะปฏิบัติเช่ นนั้น
(นิยมใช้ กบั กริยาที่แสดงการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง) เช่ น
I leave by the 6.20 train this evening.

5. ใช้ กบั เหตุการณ์ ในกรณีสรุปเรื่ องที่เล่ามา แม้ เหตุการณ์ น้ นั จะเกิดในอดีต

แต่ เราใช้ verbเป็ น Present Simple Tense เพื่อให้ เรื่ องที่เล่ามีชีวิตชีวา

6. การกระทาของกริยาที่ไม่ สามารถแสดงออกให้ เห็นได้ เช่ น กริยาแสดงความนึกคิด
แสดงความรับรู้ แสดงภาวะของจิต แสดงความเป็ นเจ้ าของ ให้ นามาแต่ งเป็ น
Present Simple Tense เช่ น
She loves her husband very much.
Advanced English Grammar belongs to me.

7. ใช้ กบั เหตุการณ์ ที่บุคคลหรื อสั ตว์ทาเป็ นประจา หรื อเป็ นนิสัยเคยชิน
สั งเกตโดยมักจะมีคา กลุ่มคา หรื อประโยคเหล่านีร้ ่ วมอยู่ด้วย
( always often usually seldom ซึ่งแปลว่า บ่ อยๆ เสมอๆ ) เช่ น
I wash my car every weekend.
David visits his home twice a year.

