
 ใบความรู้และแบบทดสอบที ่1 
SIMPLE PAST TENSE 

Fill in the blanks with correct forms of verbs given in parentheses. 
 

Dialogue 1  
 A: Was the weekend good? 

B: It __1__(be)__ great! I __2__(dance)__ with my friends all night .   
    How _3__(be)  yours? 
A: It was terrible. My boyfriend _____(not call ) me. 
 

Dialogue 2 
A: What’s the matter? 
B: I have a headache. 
A: A headache? How did you get that? 
B: I __5__(talk) on the telephone for an hour, I __6__(listen) to loud 
music,   
    and I __7__(shout)at my dog. 

Dialogue 3 
      A: How __8__(be) your weekend? 

B: It __9__(be) OK. I __10__(visit) some friends. They __11__(cook) 
dinner for me, and then we __12__(watch) an old movie on TV. 

Dialogue 4 
A: __13___ you have a nice weekend? 
B: It __14__(be) fun. I __15__(go)out with my classmate. 

 

####################################### 
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เนือ้หาเร่ือง การใช้ประโยคอธบิายเหตุการณ์ในอดีต (Past simple tense) 

Past Simple Tense คือประโยคท่ีใช้อธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้แล้ว และจบลง
แล้ว   ขอให้สงัเกตความแตกต่างระหวา่งประโยคท่ีท่ีใช้อธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนักบัประโยคท่ีใช้อธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้และจบลงแล้ว ในอดีต 

 
ประโยค present tense : I get up at 6.30 am. everyday. 

 (ฉนัต่ืนนอนเวลาหกโมงคร่ึงทกุวนั) 
 
ประโยค past tense : I got up at 8.00 am. yesterday. 
 (เม่ือวานนี ้ฉนัต่ืนนอนแปดโมงเช้า) 
 

จากประโยคสองประโยคข้างบน จะเห็นวา่ มีความแตกต่างกนัสองสว่นคือ  
 

 ประโยค Present tense Past tense 
ค ากริยา get got 

ค าที่บอกเวลา everyday yesterday 

โครงสร้าง  S + V2 +ส่วนขยาย 

I  went out  last night. 

We  cooked yesterday. 

He/she it  moved out two weeks ago 

You  worked late last week. 

They  left the day before yesterday. 
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ค าหรือวลีที่ใช้ใน past tense 
 ค าบอกเวลา เช่น 
 yesterday (เม่ือวานนี)้ the day before yesterday (เม่ือวานซืนนี)้  

last week  (หรือค าอ่ืนๆท่ี ใช้ last น าหน้า  เช่น last year,  last month, etc.) 
 four weeks ago (หรือค าอ่ืนๆท่ี ใช้ ago ลงท้าย  เช่น ten years ago, two   
          hours ago, etc.) 
ค าเหลา่นีม้กัจะวางไว้ท้ายประโยค  หรืออาจ วางไว้หน้าประโยคก็ได้    เช่น 
 I washed my car  two weeks ago.หรือ Two weeks ago,I washed my car . 
 (ฉนัล้างรถเม่ือสองสปัดาห์ท่ีแล้ว) 
 She went to Korea last month.   หรือ  Last month, She went to Korea.  

(หลอ่นไปเกาหลีเม่ือเดือนท่ีแล้ว) 

หลักการใช้ 
    1. ใช้อธิบายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีต และสิน้สดุแล้ว มี  ค าหรือวลีท่ี 
บอกเวลาในอดีตก ากบัด้วย เช่น 
                    I saw you yesterday. (ฉนัเห็นคณุเม่ือวานนี)้                                      
ประธาน    –   I         กริยา – saw            ค าหรือวลีท่ี บอกเวลา   - yesterday. 

         He worked in Paris last year. (เขาท างานท่ีปารีสเม่ือปีท่ีแล้ว)  
ประธาน    –  He         กริยา – worked     ค าหรือวลีท่ี บอกเวลา   - last year 
   2. ใช้อธิบายเหตกุารณ์หนึ่งซึง่กระท าเป็นประจ าในอดีต แต่บดันีไ้ม่ได้ท าอีก เช่น 
                When I was young, I walked to school everyday. 
               (เม่ือฉนัยงัยงัเด็ก ฉนัเดินไปโรงเรียนทกุวนั) ปัจจบุนันีเ้ขาไม่ได้เดินไป
โรงเรียนแล้ว    When I  was young –  เป็นข้อความท่ีบอกเวลาในอดีต   ข้อความนี ้
เรียกวา่ dependent clause ซึง่เป็นประโยคท่ีไม่สมบรูณ์ในตวัเองต้องพึ่งพาประโยค
อ่ืน จึงจะมีความหมายสมบรูณ์  ไม่สามารถใช้เพียงล าพงัได้  ค ากริยาท่ีใช้ในข้อความ
นี ้ต้องอยู่ในรูปของ อดีต (“was” เป็น รูป อดีต ของ “is”)  สว่น ประโยคหลกั     “I 
walked to school everyday”  -  I   ท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค     walked to  
(เดินไปยงั) เป็นกริยาท่ีบอกการกระท าในอดีต    school (โรงเรียน) ท าหน้าท่ีเป็น
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กรรม     everyday (ทกุวนัในอดีต)   ทราบจากข้อความท่ีบอกว่า  When I was 
young. 
               การกระท าท่ีเกิดขึน้ในอดีต คือในเวลาท่ีลว่งเลยมาแล้ว โดยปกติเราจะพบ 
Adverbs of Time ท่ีบอกเวลาอดีตก ากบัไว้เสมอ เช่น 
              yesterday  (เม่ือวานนี)้      this morning  (เม่ือเช้านี)้     the day before 
yesterday (เม่ือวานซืนนี)้ 

ค าท่ีขึน้ต้นด้วย “last”   เช่น  last night ( เม่ือคืนท่ีแล้ว)    last week   (สปัดาห์ท่ี
แล้ว)    last month  (เดือนท่ีแล้ว)  last Saturday  (วนัเสาร์ท่ีแล้ว)           last January  
(เดือนมกราคมท่ีแล้ว)  
              ค าท่ีลงท้ายด้วย “ago”  เช่น  a month ago (เม่ือเดือนท่ีผา่นมาแล้ว)                  
two years ago  (สองเดือนท่ีผา่นมาแล้ว)          five hours ago  (ห้าชัว่โมงท่ีผา่น
มาแล้ว)            six weeks ago (หกสปัดาห์ท่ีผา่นมาแล้ว)    a moment ago   (เม่ือ
สกัครู่นี)้  เวลาซึง่เป็นปี ค.ศ. ในอดีต    ขึน้ต้นด้วย  “in”   เช่น    in 1999                                  

รูปประโยคบอกเล่า  (Affirmative Sentence) 
 
 ประธาน + กริยาช่องที่ 2 (โดยการเปล่ียนรูป หรือ เตมิ ed) 
 

Present Simple Past Simple 
He plays football every day He played football yesterday. 
I walk to work every day. I walked to work ten years ago. 
She washes her clothes 
herself every day. 

She washed her clothes herself 
last year. 
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หลกัการเตมิ ed ทีค่ ากรยิา 

 

1. กรยิาทีล่งท้ายด้วย e ใหเ้ตมิ d ได้เลย เช่น 

love - loved = รกั     move - moved= เคลือ่น 

hope - hoped = หวงั  

2. กรยิาทีล่งท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยญัชนะ ใหเ้ปลีย่น y เป็น I แล้วเตมิ ed เช่น 

cry - cried = รอ้งไห้    try - tried = พยายาม  

marry - married = แต่งงาน  

 

ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเ้ตมิ ed ได้เลย เช่น 

play - played = เล่น  stay - stayed = พกั , อาศยั 

enjoy - enjoyed = สนุก obey - obeyed = เชือ่ฟงั 

 

3. กรยิาทีม่พียางค์เดียว มสีระตวัเดียว และลงท้ายด้วยพยญัชนะทีเ่ป็นตวัสะกดตวัเดียวใหเ้พิม่
พยญัชนะทีล่งท้ายอกี 1 ตวั แล้วเตมิ ed เช่น 

plan - planned = วางแผน  stop - stopped = หยดุ 

beg - begged = ขอรอ้ง 

 

4. กรยิาทีม่ ี2 พยางค์ แต่ลงเสยีงหนกัพยางค์หลงั และพยางค์หลงันัน้ มีสระตวัเดียว และลงท้าย
ด้วยพยญัชนะทีเ่ป็นตวัสะกดตวัเดียว ใหเ้พิม่พยญัชนะทีล่งท้ายอกี 1 ตวั แล้วเตมิ ed เช่น 

concur - concurred = ตกลง, เห็นด้วย  occur - occurred = เกดิขึน้ 

refer - referred = อา้งถงึ   permit - permitted = อนุญาต 

 

ข้อยกเว้น ถ้าออกเสยีงหนกัทีพ่ยางค์แรก ไมต่้องเตมิพยญัชนะตวัสดุท้ายเข้ามา เช่น 

cover - covered = ปกคลุม   open - opened = เปิด 
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5. นอกจากกฏทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น เมือ่ต้องการใหเ้ป็นช่อง 2 ใหเ้ตมิ ed ได้เลย เช่น 

walk - walked = เดนิ     start - started = เริม่ 

worked - worked = ท างาน 

 

 ประโยคค าถาม (Interrogative)           
  1. ประโยคท่ีมีกริยา verb to be ( was, were )    เม่ือต้องการเปล่ียนประโยค
ประเภทนีใ้ห้เป็น ค าถาม ให้ย้าย verb to beมาวางไว้หน้า  แล้วใสเ่คร่ืองหมาย “?” 
ท้ายประโยค  เช่น 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม 
He was  at school yesterday. Was he at school yesterday? 
They were at home   yesterday. Were they were at home   yesterday ? 

2. ประโยคประเภทอ่ืนๆท่ีไม่อยู่ในกฎข้อ 1  เม่ือต้องการท าเป็น past tense ให้
ใช้กริยา “Did” มาช่วย  และเม่ือใช้กริยา “Did” มาช่วยแล้ว  กริยาเดิมในประโยค
ค าถามต้องเปล่ียนรูปให้เป็นกริยาช่องท่ี 1 ด้วย 
                          Did + ประธาน + กริยารูปเดมิ+ ส่วนขยาย 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม 
He walked to work yesterday. Did he walk to work yesterday? 
They worked late last night. Did they work late last night? 
Rob did the exercise last 
week. 

Did Rob do the exercise last 
week? 

ส าหรับตวัอย่างในประโยคสดุท้าย ค ากริยา “ did ” เป็นกิริยาช่วย ในการเปล่ียน
ประโยคให้เป็น past tense นัน้ ไม่มีค าแปล  แต่ “ did ” ซึง่ เป็นกริยาแท้ในประโยค
บอกเลา่ มีความหมายวา่  “ ท า ” เม่ือใช้ “ did ” มาช่วยแล้ว ” “ did ” ซึง่ เป็นกริยาแท้
ต้องเปล่ียนกลบัไปเป็น “ do” 
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ประโยคปฏเิสธ (Negative)   
          
ส าหรับประโยคแบบท่ี 1  ให้เติม  “not” หลงักริยาได้เลย  เช่น  

ประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏเิสธ 

He was at work 
yesterday. 

He was not at 
work 
yesterday. 

They were at the 
party last night. 

They were not 
at the party 
last night. 

ในประโยคปฏิเสธ, was not  หรือ were not สามารถเขียนแบบย่อได้  
 was not   เขียนย่อได้ เป็น   wasn’t          were not  เขียนย่อได้ เป็น  weren’t            

สว่นประโยคแบบท่ี 2 ให้ใช้กริยา “ did ” เข้ามาช่วย แล้วเติม “not” ท้ายค าวา่  
“ did ” (หรือใช้รูปย่อ : didn’t  ก็ได้) 
ประธาน + didn’t + กริยารูปเดิม+ สว่นขยาย 

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏเิสธ ประโยคค าถาม 
He walked to work 
yesterday. 

He didn’t walk to work 
yesterday. 

Did he walk to work 
yesterday? 

They worked late last 
night. 

They didn’t work late last 
night. 

Did they work late last 
night? 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

Fill in the blank with the appropriate verb using the verbs in brackets. 

 To me, it ___1___(be) a wonderful childhood. I ___2___(live) in a 
compound family. Each married couple___3___(have) their house built on the 
compound. My single aunts, uncles and cousins___4___(live) in the big house. 
I ___5___(remember) I___6___(have) grandparents and great grandparents to 
go to whenever I ___7___(fight) with me sisters and brothers. They 
usually___8___(comfort) me giving me some candies. If I ___9___(cannot) do 
some homework, one of my aunts or uncles usually ___10___(help) me if my 
parents___11___( not be) available. Most of the time, we___12___(be taken) 
out by one of the relatives if we___13___(want) to enjoy ourselves out of the 
house. Being with a lot of cousins, we hardly___14___(want) to go out, since 
we___15)___ (can play) among ourselves. 
 

 Choose the best answer. 

16.  I…....not…........tennis yesterday.                                                     
a. did , play  b. do , play  c. does , play  d. did , played     

17. He….......late this morning.                                                               
a. got up  b. gets up  c. gotten up  d. get up  

18. They…......not….......English last week.                                              
a. does , study b. did , studied c. did , study  d. do , study            

19.A: Did she borrow your pen                                                   
B:______________________                                                                  

a.  No, she didn’t b. No, she did           c. Yes, she do       d.  Yes, she didn’t 
20.  …......you….......a pen last week?                                                    

a.  did , buy  b. did , bought c.  do , buy  d.  do , bought 


