กฏเกณฑ์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเติม s หรือ es ที่ข้างหลังคากริยาช่องที่ 1
ในภาษาอังกฤษ กริยาจะมีสามช่อง (สามรูป) เสมอ บางทีก็ เขียนไม่เหมือนกัน เช่น
drink drank drunk ดื่ม
speak spoke spoken พูด
eat ate
eaten กิน
drink
drank drunk
ดื่ม
บางทีก็เขียนเหมือนกันบ้าง เช่น
run ran
run
วิ่ง

sleep

slept

slept

นอนหลับ

hit

hit

hit

ตี

แต่บางทีก็เขียนออกมาเหมือนกันหมด เช่น
cut

cut

cut

ตัด

โดยให้เรียนรู้จดจาว่า เมื่อไรก็ตามที่เราต้องใช้กริยาช่องที่ 1 ตามหลักไวยากรณ์นั้นจะมีเรื่อง
เพิ่มมาอีก คือ ต้องพิจารณาด้วยว่าจะเติม s หรือ es ข้างหลังกริยาช่องที่ 1 ด้วยหรือเปล่า
ตามกฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งประธานคนเดียว เรียกอีกอย่างว่า ประธานเอกพจน์ (หนึ่งเดียว)
ตามกฎแล้วใช้กริยาช่องที่ 1 ต้องเติม s หรือ es ด้วย ถ้าประธานที่ทากริยานั้นเป็นเอกพจน์
ประโยคซึ่งประธานหนึ่งเดียว ทากริยาช่องที่ 1 กริยานั้นให้เติม s (es) ตัวอย่างต่อไปนี้
Jack walks to school.

Tom and Jack walk to school.

She drinks beer at home.

We drink beer at home.

จากตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมประโยคฝั่งด้านหน้า ประธานหนึ่งเดียว ก็คือ Jack และ She
ทากริยาช่องที่ 1 ต้องเติม s ที่คาว่า walk และ drink ด้วย เป็นไปตามกฎของภาษาอังกฤษ
ประโยคฝั่งหลัง ประธานมากกว่าหนึ่ง คือ Tom and Jack ทากริยาช่องที่ 1 walk ไม่ต้องเติม s
คือให้ใช้กริยาช่องที่ 1 แบบปกติ กรณีที่ประธานมากกว่าหนึ่ง ทากริยาช่องที่ 1 ไม่เติม s ที่คากริยานั้น
We (ประธานมากกว่าหนึ่ง) ทากริยา V1 คือ drink จึงให้ใช้ drink แบบปกติ ไม่เติม s
A : Tom drinks beer. ประธานหนึ่งเดียว ทากริยา drink มี s เป็น drinks ถูกแล้ว
B : Tom drink beer.

ประธานหนึ่งเดียว ทากริยาช่องที่ 1 ไม่มี s หลังกริยา แบบนี้ผิด

C : Tom and Jim drink beer. ประธานมากกว่าหนึ่ง ทากริยาช่องที่ 1 ปกติ แบบนี้ถูก

เราเรียกการกระทาแบบนี้ว่า การผิดไวยากรณ์ ถ้าเป็นข้อสอบคงจะได้ 0 ทันทีในข้อ B
B : Tom drink beer. ผิดไวยากรณ์ หรือ ไม่ถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษ
ในการพูดคุยสื่อสาร เขาไม่สนว่าจะเติม s หรือไม่เติม เข้าใจเหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกัน
แต่โดยหลักภาษาแล้ว ข้อ B ถือว่าผิด (ถูก คือ drinks) เพราะกฎทางภาษาระบุไว้ว่า
เมื่อไรก็ตามที่ประธาน หนึ่งเดียวทากริยาช่องที่ 1 ให้เติม s ที่คากริยานั้นด้วย แต่หาก
ประธานมากกว่าหนึ่งก็ไม่ต้องเติม s ที่กริยา ให้ใช้กริยาช่องที่ 1 แบบปกติทั่วไปได้เลย
(ถือเป็นกฎทีเ่ ขาตั้งมาแบบนี้ ไม่มีเหตุผล ถ้าเราไม่เติมก็หมายถึงว่าผิดตามหลักภาษา)
ºÒ§¤¹·ÕèÍÒ¨äÁ‹ÃÙŒµÃ§¹Õé ·Ñé§æ·ÕèÁâÕ Í¡ÒÊàÃÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÁÒáÅŒÇ¾ÍÊÁ¤ÇÃ (ËÅÒÂ»‚)
à¾ÃÒÐÇ‹Ò¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé à¸ÍäÁ‹ÃŒÇÙ Ò‹ ÁÕ¡¯à¡³±¢ŒÍ¹ÕéÍÂÙ‹¹Ñè¹àÍ§ ´ŒÇÂàËµØÇ‹Ò¡ÒÃÊÍ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ
ÅÑ¡É³Ð¹Õé¢Í§¤ÃÙÊÍ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÑèÇä» ÁÑ¡äÁ‹Í¸ÔºÒÂËÃ×ÍªÕéá¨§ÅÐàÍÕÂ´ ã¹¡¯à¡³±
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨Ö§·íÒãËŒàÂÒÇª¹ä·ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹äÁ‹ÃÙŒà§×èÍ¹ä¢µÃ§¹Õé ÁÕà¾ÕÂ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹ÁË¹Öè§ËÃ×Í
äÁ‹¡è¤Õ ¹·ÕèÃÙŒâ´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ªÑé¹¹íÒËÃ×Í·ÕèÁÕ¤ÃÙÊÍ¹ÀÒÉÒ ÍÑ§¡ÄÉà¢ŒÁ
àÁ×èÍàÂÒÇª¹ä·Â¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ «Öè§ä´ŒàÃÕÂ¹¨º»ÃÐ¶Á ÁÑ¸ÂÁËÃ×ÍáÁŒ¡ÃÐ·Ñè§ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒ
ÁÒáÅŒÇ ÁÒà¨Íáºº¹ÕéàÅÂÍÒ¨ÃÙŒÊÖ¡á»Å¡ã¨ ËÃ×ÍÍÒ¨ÊÇ¹¡ÃÐáÊ·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´ (à¾ÃÒÐ
Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÃÙŒÇÒ‹ ¡ÒÃàµÔÁ s µŒÍ§àµÔÁ¡Ñº¤íÒ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§) áµ‹à§×èÍ¹ä¢¢ŒÍ¹Õé¡ÅÑººÍ¡Ç‹Ò
ãËŒàµÔÁ s ·Õè¡ÃÔÂÒª‹Í§·Õè 1 àÁ×èÍ»ÃÐ¸Ò¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ ·íÒ¡ÃÔÂÒ¹Ñé¹ ¨Ö§ÁÕÅÑ¡É³ÐÊÇ¹·Ò§¡Ñ¹
แต่อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ นับเป็นกฏเกณฑ์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เพราะต้องพบเจอ
ตลอดในฐานะของนักเรียนไทย หรือเยาวชนไทยในระบบการศึกษา หากไม่รู้และไม่เข้าใจจะ
ทาให้เรารู้สึกติดขัดและไม่ชอบภาษาอังกฤษ เมื่อรู้สึกไม่เคลียร์ ไม่เข้าใจที่มาที่ไปเรื่องพื้นๆนี้
ก็จะทาให้ทัศนคติการเรียนภาษานั้นติดลบ ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนเขียนประโยคไปส่งครู
Jack play game. He swim in a swimming pool. She like music.
Lisa love my friend. My friend live in Bangkok. He speak English
กรณีที่เราเขียนส่ง นักเรียนคงคาดหวังความถูกต้อง แต่เมื่อได้รับคาตอบกลับมาว่า ยังไม่ถูก
ที่ถูกคาว่า play swim like love live speak ด้านบน ต้องเติม s ทุกตัว ข้อสังเกต
คือ นักเรียนไทยจะเริ่ม ขัดแย้งในความคิด เอ๊ะ อะไร ยังไง (แล้วไม่มีใครอธิบายต่อว่าทาไม)
จึงเกิดการฉงน เมื่อเขาเขียนประโยคใหม่ Jack speaks English. ไปส่ง ก็ถูกต้อง แต่ในใจ
ก็ยังตะขิดตะขวงว่า ทาไม? (เอาเถอะ ครูบอกว่า ถูก ก็ถือว่าถูกแล้วกัน) เมื่อไปเขียนประโยค
They speaks English. พวกเขาพูดภาษาอังกฤษ เติม s เพราะเมื่อกี้ เติมแล้วถูก จึงเติม

ข้อดังกล่าว (ซึ่งมันผิด) พอผิด ครูบอกว่า ผิด เอาละ ทีนี้ เริ่มสับสนแล้ว เฮ้ย อะไร ยังไง จึงก่อ
ให้เกิดเป็นสภาวะไม่อยากเรียนรู้ เรียกว่ากากวม ไม่เคลียร์ งง คือ ไม่เข้าใจว่าผิดยังไง ถูกยังไง
จิตวิทยาการเรียนรู้ลักษณะของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงไม่มี ทัศนคติเชิงต่อต้านจึงเกิดขึ้นในใจ
สะสมมากขึ้น เรื่องนั้นก็ไม่ถูก เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ คิดว่าใช่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ อะไรที่คิดว่าผิดแต่กลับถูก
นี่แหล่ะ ทาให้เยาวชนไทยไม่สามารถดึงตัวเองเข้ามาให้อยู่ในกระแสที่ควรอยู่กับภาษาอังกฤษ
ดังนั้น รากฐานพื้นฐาน เหล่านี้ ควรจะทาความเข้าใจอย่างละเอียด ให้ชัดเจน และตกผลึกจริง
คาอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจอย่างแท้จริง คือ
การเติม s ในภาษาอังกฤษมีสองลักษณะใหญ่ๆ (สองเรื่อง สองประเด็น) แต่เด็กไทยส่วนใหญ่
รู้และเข้าใจเพียงประเด็นเดียว ได้แก่ ประเด็นที่ว่า ถ้าเติม s คือ คาๆนั้นบ่งชี้ว่า มีมากกว่าหนึ่ง
ขอยกตัวอย่างอธิบายให้ละเอียด สาหรับบางคนที่อาจยังสงสัยเกี่ยวกับลักษณะไวยากรณ์ตรงนี้

He sleeps in a room.

ประธานหนึ่งเดียวกริยาช่องที่ 1 ให้เติม s

They sleep in a room. ประธานมากกว่าหนึ่ง กริยาช่องที่ 1 ให้ใช้แบบปกติ ไม่เติม
It eats banana.

ประธานหนึ่งเดียวกริยาช่องที่ 1 ให้เติม s (ตามกฎของเขา)

หลายคนรู้เกี่ยวกับการเติม s อยู่ส่วนเดียว เรื่องเดียว แต่การเติม s มีอยู่สองเรื่อง ไม่ใช่เรื่องเดียว
การเติม s เพื่อให้มากกว่าหนึ่ง ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการเติม s หลังกริยาช่องที่ 1 ก็ถือเป็นอีกเรื่อง
ควรรู้ทั้งสองเรื่อง ไม่ใช่รู้แค่เรื่องเดียว ไม่งั้นก็งง การเติม s หลังคานามคือเรื่องที่เยาวชนไทยจานวน
มากรู้ดีว่าหมายถึงเติมให้รู้ว่ามากกว่าหนึ่ง ส่วนการเติมหลังกริยาช่องที่ 1 เป็นอีกเรื่องราว คือจะเติม
เพื่อให้เป็นไปตามกฎที่เขาระบุไว้ว่าประธานหนึ่งเดียว หากทากริยาช่องที่ 1 ต้องเติม s (หรือ es)
ที่กริยาตัวนั้นด้วยนะ ไม่งั้นผิดไวยากรณ์ โดยการเติม s ในเรื่องที่สอง (เติมหลัง V1) เยาวชนไทย
จานวนมากไม่รู้เรื่องดังกล่าวนี้ รู้แค่เรื่องเดียวคือเติม s หลัง noun หมายถึงบ่งชี้ว่ามากกว่าหนึ่ง แต่
พอเรื่องเติม s หลัง V1 กลับมึน ไม่เข้าใจ (เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เองเหรอ เมื่อได้มาอ่านไฟล์นี้)

The boys play football at school.

Tom buys the pens every week.

We drink beer with five farmers.

She sings a song sweetly.

จากสี่ประโยคตัวอย่างด้านบนที่ยกมาให้ดู มีแนวทางการเติม s ดังต่อไปนี้
boys (คานาม)

มี s

แสดงนัยว่า มากกว่าหนึ่ง (การเติม s เรื่องแรก ที่ใครๆก็รู้กันดี)

buys (กริยา V1) มี s เพื่อให้เป็นไปตามกฎ เพราะประธานคนเดียว (การเติม s เรื่องที่สอง)
pens

(คานาม)

มี

s เพื่อให้รู้ว่าปากกว่ามากกว่าหนึ่งด้าม (การเติม s เรื่องแรก)

farmers (คานาม)

มี s เพราะชาวนาห้าคน เติม s แสดงนัยมากกว่าหนึ่ง (เรื่องแรก)

sings (กริยา V1)

มี s เป็นไปตามกฎ ประธาน she หนึ่งเดียว ทากริยาช่องที่ 1 (เรื่องที่สอง)

ดังนั้น ถ้าเรามองเห็นชัดเจนแล้ว จะพบว่ากรณีพิจารณาเฉพาะส่วนประธานและกริยาช่องที่ 1
จะพบว่า s สองตัวจะต้องไม่โผล่พร้อมกัน (ดูเฉพาะที่ประธานกับกริยา อย่าดูที่ ตาแหน่งอื่น)
เช่น The students play game.

กับประโยคที่ว่า The student plays game.

เห็นไหมว่า s สองตัวจะสวนทางกันอยู่ ถ้าประธาน student มี s แล้ว play ต้องไม่มี s
แต่ถ้าประธาน student ไม่มี s แล้ว play ก็ต้องมี s แทน ตามกฎ (แต่เป็นคนละเรื่องกัน)

The students play game.

ถูกแล้ว s ที่ student บ่งชี้ว่าประธานมากกว่าหนึ่ง

ดังนั้น ตามกฎแล้ว ประธานมากกว่าหนึ่ง กริยาช่อง 1 ให้ใช้แบบปกติ play ไม่ต้องเติม s

The student plays game.

ถูกแล้ว ไม่มี s ที่คาว่า student บ่งชี้ว่าประธานหนึ่งเดียว

ตามกฎ ถ้าทากริยาช่องที่ 1 คือ play ต้องมี s ที่ play ด้วย จะกลายเป็น plays แบบนี้
The students plays game.

ไม่ถูก ขัดแย้งกันอยู่ (ถ้าเป็นข้อสอบ เธอก็ได้ ศูนย์)

The student play game.

ไม่ถูก เช่นกัน (ถ้าเป็นข้อสอบ เธอก็ได้ ศูนย์)

เมื่อเราไดเรียนรูกฏเกณฑเบื้องตนในขอนี้ จะเห็นเลยวาการรูเงื่อนไขนี้กับการไมรูแตกตางกันมาก
¡Ã³ÕÊÁÁµÔ ¶ŒÒµ‹Íä»¹Õàé »š¹¢ŒÍÊÍº ËÃ× Íà¡çº¤Ðá¹¹¢Í§àÂÒÇª¹ä·Â·ÑèÇä»
1. Jack _________ beer in the evening.
2. Tom _________ cake every week.
3. He _________ my sister.
4. She _________ to school in the morning.
5. It __________ under a tree every night.
6. A teacher ___________ to me politely.
7. My dog _________ around a car.

drink
buy
love
walk
sleep
talk
run

drinks
buys
loves
walks
sleeps
talks
runs

ÊÑ§à¡µÇ‹Ò ºÒ§¤¹¶ŒÒäÁ‹ÃŒ¡Ù ¯¢ŒÍ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨ÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò¢ŒÍÊÍº¹Õ§é ‹ÒÂÁÒ¡ àÅ×Í¡¡ÃÔ ÂÒ»¡µÔ (áººäÁ‹àµÔÁ s)
ä»ãÊ‹ áÅŒÇÍÍ¡¨Ò¡ËŒÍ§ÊÍº´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò §‹ÒÂ¨Ñ§ ©Ñ¹¶Ù¡ËÁ´á¹‹ ¾Íà©ÅÂÍÍ¡ÁÒ ÍÖé§ ¼Ô´·Ø¡¢ŒÍ
ÍŒÒÇ §§ àÅÂ·Õ¹Õé ÍÐäÃ ä»¶ÒÁã¤Ã à¢Ò¡ç äÁ‹ª‹ÇÂÍ¸ÔºÒÂãËŒÍÂ‹Ò§¡ÃÐ¨‹Ò§àÊÕÂ´ŒÇÂÊÔ à¡ÅÕÂ´ÍÑ§¡ÄÉ´Õ¡Ç‹Ò
ÍÑ¹·Õè¨ÃÔ §à»š¹à¾ÕÂ§¡¯à¡³±¾×é¹°Ò¹àº×éÍ§µŒ¹ «Öè§äÁ‹ä´ŒÁÕÍÐäÃÊÅÑº«Ñº«ŒÍ¹ËÃ× ÍÂÒ¡àÅÂ à¾ÕÂ§áµ‹¡‹Í¹¹Õé
à¸ÍäÁ‹ÃŒàÙ ·‹Ò¹Ñé¹ Ç‹ÒÁÑ¹ÁÕ¡¯áºº¹ÕÍé ÂÙ‹´ŒÇÂàËÃÍ àÅÂäÁ‹ä´ŒµÃÐË¹Ñ¡ àÁ×èÍ¤ÃÙºÍ¡ãËŒàµÔÁ ¡çàµÔÁµÒÁ¹Ñè¹àÍ§
ในการวิจัยและรวบรวมขอมูลดานการสอนมาตลอดกวาสิบปพบวาเยาวชนไทยที่รกู ฏเกณฑขอนี้กอน
อยูแลวกอนที่จะมาเจอการสอนหรือการอธิบายของผูเ ขียนตําราเลมนี้ มีนอยมาก ไมถึง 10 % ดวยซํ้า
สวนใหญจะเปนเด็กหัวดี หรือเรียนในโรงเรียนมาตรฐานชั้นนําในเมืองใหญซึ่งรูกฏการเติม s นี้อยูกอน
แตจํานวนไมนอยเชนกันที่เด็กไทยจากโรงเรียนดังหรือเรียนระบบอิงลิชโปรแกรม (คาเทอมหลายหมื่น)
ยังไมรกู ฏขอนี้ เพิ่งมาเขาใจกับอึ้งกันไปเมื่อมาเจอการอธิบายและการสอนของผูเขียนนี่เองก็หลายคน
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เมื่อเรารู้จักเงื่อนไขตรงนี้แล้วจะพบว่า ประธานหนึ่งเดียวทากริยาช่องที่ 1 ให้เติม s ด้วย
แต่ยังมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมอีกนอกจากนี้ โดยหลักทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เขาระบุไว้ว่า
ถ้าประธานเป็นคาว่า I และ You แม้เราจะรู้สึกว่าหนึ่งเดียวก็ไม่ต้องเติม s ที่กริยาช่อง 1
ถ้าประธานเป็น I หรือ You กาหนดให้ใช้ V1 ปกติ เขากาหนดมาแบบนี้ ตามหลักภาษา

I swim in a river.

You drink water.

ปกติแบบนี้ถูกแล้ว ทั้งสองประโยค

I runs with a dog.

You speaks English.

แบบนี้ผิดไวยากรณ์ ทั้งสองประโยค

They play game.

Jack and John come here.

แบบนี้ถูกแล้ว ทั้งสองประโยค

Lisa come here.

Tomson comes here.

ประโยคหน้าผิด ประโยคหลังถูก

การเติม s ที่กริยา จะเกิดเฉพาะกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น ส่วนช่องที่ 2 กับ 3 ไม่มกี ารเติม s
แบบฝึกหัดเสริม เลือกเติม s หรือไม่เติม ข้างหลังกริยาช่องที่ 1 ต่อไปนี้
Many boys play game with me.

Jack buy the pens every week.

She drink beer last week.

The students play together.

He live in Japan.

They sing a song sweetly.

We run around the park.

You eat cake every month.

Peter read the books every night.

I see someone in your room.

เลือกเติม s หรือไม่เติม ข้างหลังกริยา (กริยาช่องที่ 2 ไม่ต้องเติม s ไม่ว่ากรณีใดๆ)
1. Tom bought a new house.

5. He know me.

2. I drink water every day.

6. The boys play game.

3. You eat cake at home.

7. The tigers live in a forest.

4. They forget the books every week.

8. A cat walk on the wall.

เฉลยแบบฝึก
Many boys play game with me.

Jack buys the pens every week.

She drinks beer last week.

The students play together.

He lives in Japan.

They sing a song sweetly.

We run around the park.

You eat cake every month.

Peter reads the books every night.

I see someone in your room.

เลือกเติม s หรือไม่เติม ข้างหลังกริยา (กริยาช่องที่ 2 ไม่ต้องเติม s ไม่ว่ากรณีใดๆ)
1. Tom bought a new house.

5. He knows me.

2. I drink water every day.

6. The boys play game.

3. You eat cake at home.

7. The tigers live in a forest.

4. They forget the books every week. 8. A cat walks on the wall.
ขอ 1 แมประธานจะหนึ่งเดียว คือ Tom ทํากริยา bought ก็ไมตองเติม s เพราะ
bought เปนกริยาชองที่ 2 ไมเติม s (กฏการเติม s จะเกิดกับกริยาชอง 1 เทานั้น

การเติม es ที่คากริยา (กริยาช่องที่ 1 ซึ่งเขียนลงท้ายด้วย o , s , x , ss , ch , sh , z )
ถ้าคากริยาช่องที่ 1 นั้นลงท้ายด้วย o s x ss ch sh z เมื่อประธานหนึ่งเดียว แล้วเติม s
ที่ V1 ก็ผิดไวยากรณ์อยู่ดี เพราะหลักภาษาอังกฤษให้เติม es แทนการเติม s ดังตัวอย่าง
Tom go to school. ประโยคนี้ ยังไง ก็ผิดไวยากรณ์ เพราะประธานหนึ่งเดียว V1 ไม่ปกติ
Tom gos to school. เติม s หลัง V1 ตามกฎพื้นฐาน ก็ผิดอยู่ดี ข้อนี้ เพราะคาว่า go (V1)
ลงท้ายด้วย o เขาให้เติม es ไม่ใช่ให้เติม s ตามกฎเกณฑ์ทางภาษาที่เขากาหนดมาแบบนี้
Tom goes to school. แบบนี้ถูก นั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมจึงเป็น He goes to school.
ไม่ใช่เป็น He go to school. (แบบนี้ผิดไวยากรณ์) ดูตัวอย่างหลายๆข้อจากต่อไปนี้

Jack watch TV.

ผิดไวยากรณ์ แน่นอน

Jack watchs TV.

ก็ยังผิดไวยากรณ์อยู่ดี (ฉันอุตส่าห์เติม s แล้วยังผิดอีกหรือนี่)

Jack watches TV. ให้ถูกต้องแบบนี้ เพราะ watch (ดู) ลงท้ายด้วย ch ให้เติม es
You watches TV. ผิด you เป็นประธาน ไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้น ใช้ V1 ปกติ ที่ถูกคือ
You watch TV.

ถูก

Tom and Jim go to a supermarket. ถูก

She washes her hair. ถูก

A teacher teaches English. ถูก

Tom goes to a cinema. ถูก

Jim go to a restaurant. ผิด (ต้องเป็น goes)

อย่าลืมกฎพิเศษว่าประธานเป็น I กับ you ให้ใช้ V1 ปกติ ไม่เติมอะไร
สังเกตเปรียบเทียบกริยาช่องที่ 1 ดังประโยคต่างๆต่อไปนี้
1.

She plays game every night.

หล่อนเล่นเกมทุกคืน

2.

He goes to school by bus.

เขาไปโรงเรียนโดยรถเมลล์

3.

Jimmy and John work for me.

จิมมี่และจอห์นทางานให้ฉัน

4.

Robert

โรเบิร์ททางานให้บริษัทเล็กๆ

5.

Tom watches TV in the morning.

works for a small company.

ทอมดูโทรทัศน์ในตอนเช้า

เลือกเติมกริยาในช่องว่าง พร้อมทั้งพิจารณาด้วยว่าควรเติม s es หรือ ไม่เติมที่หลังกริยา
1. He ______________ his hands every morning.

teach (V1) = สอน

2. My friend and I ________________ TV at night.

walk

(V1) = เดิน

3. Jackson _______________ to Japan every year.

work

(V1) = ทางาน

4. A big animal _____________ across the forest.

go

(V1) = ไป

5. Two teachers _______________ me at home.

watch (V1) = ดู

6. Jim and John _________________ for me.

wash

(V1) = ล้าง

เฉลยแบบฝึกในหน้าก่อนนี้
1.

He washes his hands every morning.

teach (V1) =

สอน

2.

My friend and I watch TV at night.

walk (V1)

เดิน

3.

Jackson goes to Japan every year.

work (V1) =

ทางาน

4.

A big animal walks across the forest.

go (V1)

ไป

5.

Two teachers teach me at home.

watch (V1) =

ดู

6.

Jim and John work for me.

wash (V1) =

ล้าง

=
=

นอกเหนือจากการเติม s es ที่กริยาช่องที่ 1 ตามกฎแล้วนั้น ยังมีการเติม ies ด้วย ดังนี้
V1 ซึ่งลงท้ายด้วย y โดยหน้า y ไม่ใช่สระ a e i o u ให้ตัด y ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติม ies
(บางคนก็ใช้คาว่า เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es) กริยาช่องที่ 1 ซึ่งลงท้ายด้วย y แต่หน้า
y เป็นสระ a e i o u ให้เติม s ที่หลังกริยานั้นได้เลย ไม่ต้องตัด y ทิ้งหรือเปลี่ยนแปลง y
play --- plays

pay --- pays

หน้า y เป็น สระ เติม s ได้เลย

study --- studies

marry --- marries

หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้ตัด y ทิ้งแล้วเติม ies

จงเลือกเติม s es หรือตัด y ทิ้งแล้วเติม ies หรือว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้น
1. wash

She ______________________ some clothes.

2. study

They ___________________ mathematics.

3. study

Jack ___________________ English once a week.

4. watch

We ___________________ TV every morning.

5. play

He ____________________ game at home.

6. teach

Lisa __________________ English at my school.

เฉลย 1. washes

2. study

3. studies

4. watch

5. plays

6. teaches

แบบฝึกหัดเสริมทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับกฏเกณฑ์กริยาช่องที่ 1 ในแต่ละประโยค
1.

They ________ together
a.

2.

b.

studys

c.

studies

wash

b.

washs

c.

washes

teach

b.

teachs

c.

teaches

sleep

b.

sleeps

c.

sleepies

copy

b.

copys

c.

copies

c.

stayies

c.

likies

5. b

6. c

Jack ___________ with us.
a.

8.

study

He __________ my homework every day.
a.

7.

talks

A small boy __________ in this room.
a.

6.

c.

Many teachers ____________ English very well.
a.

5.

plays

My mom ___________ my clothes every day.
a.

4.

b.

My sister ___________ English very well.
a.

3.

play

under a tree.

stay

b.

stays

My brother ___________ you
a.

เฉลย 1. a

like

b.
2. c

3. c

likes
4. a

7. b

8. b

