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+

12 Tense

ศัพทเหมือน vs. ตรงขาม

ที่ออกขอสอบบอย

รวมคำศัพททั้งหมด > 1,300 คำ

เกงอังกฤษกอนใครดวย

กริยา 3 ชองแบบเนนๆ

สรุป 12 Tense + ตัวอยางเขาใจงาย ใชไดจริง
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	 	 •	Present	Simple	Tense	 9

	 	 •	Present	Continuous	Tense	 13
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	 Past	Tense	 17

	 	 •	Past	Simple	Tense	 17

	 	 •	Past	Continuous	Tense		 18

	 	 •	Past	Perfect	Tense		 19

	 	 •	Past	Perfect	Continuous	Tense	 21

Con t e n tCo n t e n t



7

Tense



 Tense	 คอื	 รปูของกรยิาทีส่ามารถบอกถงึกาลเวลาว่า	 กรยิานัน้ๆ	
แสดงถงึ	เวลา	ณ	ช่วงไหน	เช่น	อดีต	ปัจจบุนั	หรอือนาคต		
Tense	สามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ	3	กลุม่

 1. Present Tense

 2. Past Tense

 3. Future Tense
ซ่ึงแต่ละกลุม่มรีปูแบบทีแ่ยกย่อยไปอกีตามแผนผงัข้างล่าง

Tense

Present Tense Past Tense

Past Perfect
Continuous Tense

S + had +
been + Ving

Future Tense

Future Perfect
Continuous Tense
S + will + have +

been + Ving

Past Simple Tense
S + V2

Future Simple Tense
S + will/shall + V1

Present Simple Tense
S + V1

Past Continuous Tense
S + was/were + Ving

Future Continuous Tense
S + will/shall + be + Ving

Present Continuous Tense
S + is/am/are + Ving

Past Perfect Tense
S + had + V3

Future Perfect Tense
S + will + have + V3

Present Perfect Tense
S + has/have + V3

Present Perfect
Continuous Tense
S + has/have +
been + Ving
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การใช้งาน ตวัอย่าง
3.	ใช้กบัเหตกุารณ์หรอื
การกระท�าท่ีท�าเป็นกจิวัตร	
(repeated	actions)	ท�าซ�า้ๆ	
เป็นนสัิย	(habits)	หรอืการพูด
ถงึความถีข่องการกระท�า
ตวัอย่ำง	adverb	ที่ใช้	เช่น
		Every day (ทกุๆ	วนั)
		every month	(ทกุๆ	เดือน)
		once a month	(เดือนละครัง้)
		usually	(ตามปกต)ิ
		always	(เสมอๆ)
		often	(บ่อยๆ)
		generally	(โดยทัว่ๆ	ไป)
		hardly	(แทบจะไม่)
		seldom	(แทบจะไม่)
		rarely	(นานๆ	ครัง้)

I go to work by bus 
every day.
ฉันไปท�างานโดยรถประจ�าทาง	
ทกุวนั

I play tennis once a month.
ฉนัเล่นเทนนสิเดือนละครัง้
ค�ำอธบิำย	:	ทัง้สองตวัอย่างพดู
ถงึการกระท�าทีท่�าอยูเ่ป็นกิจวตัร
ซ�า้ๆ	กนั	จงึใช้	Present 
Simple	Tense
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การใช้งาน ตวัอย่าง
4.		ใช้บอกถงึก�าหนดการ
(arrangement)

The funeral starts at 5 pm 
on June 25th.
งานศพเร่ิมเวลา	5	 โมงเย็นของ	
วนัที	่25	เดอืนมิถนุายน
ค�ำอธบิำย	:	ตวัอย่างข้างต้นบอก
ถงึก�าหนดการ	ซึง่ถงึแม้ว่าจะเป็น
เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	
ซ่ึงอาจใช้ Future	 Simple	
Tense	 แต่ถ้าพูดในลักษณะ	
เป็นก�าหนดการสามารถใช้รูป	
Present	Simple	Tense	ได้เช่น
เดยีวกัน
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การใช้งาน ตวัอย่าง
5.		ใช้กับการบอกทาง	
(direction)	บอกวธีิการใช้งาน	
(instruction)	หรอืค�าสัง่	
(command)

Turn left at the corner. 
Then, go straight.
เลีย้วซ้ายทีมุ่มถนน	จากน้ันตรงไป
(ตวัอย่างข้างต้นเป็นการบอกทาง)

Switch on the equipment. 
Then, turn the knob.
เปิดสวทิช์ของอปุกรณ์	จากนัน้
หมนุปุม่
(ตัวอย่างน้ีเป็นการบอกวิธีการ	
ใช้งาน)

Shut the door.	
ปิดประตู
(เป็นลกัษณะของค�าสัง่)
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1.2 Present Continuous Tense
รูปแบบประโยค					Subject + is/am/are + Ving

การใช้งาน ตวัอย่าง
1.	ใช้กบัเหตกุารณ์ทีก่�าลงัด�าเนิน
อยู่หรอืการกระท�าทีก่�าลงักระท�า
อยู่

Susan is washing her
clothes.
ซซูานก�าลงัซกัผ้าของหล่อน
ค�ำอธบิำย	:	บอกถงึเหตุการณ์ท่ี
ก�าลงัด�าเนนิอยูห่รอืก�าลงักระท�า
อยู่

2.		ใช้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิอยูป่ระจ�า	
แม้ในขณะพดู

Matt is studying diligently.
แมทก�าลงัศกึษาอย่างขยนัขนัแขง็
ค�ำอธบิำย	:	 แมทได้ท�าอยูเ่ป็น
ประจ�า	ซึง่สามารถใช้ Present 
Simple	Tense	ได้	แต่ในขณะ
พดูเขาก�าลงัท�าสิง่นัน้อยู	่ จงึใช้	
Present	Continuous	Tense

3.	ใช้กบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตอนัใกล้

The train is arriving soon.
รถไฟก�าลงัจะมาเรว็ๆ	นี้
ค�ำอธบิำย	:	บอกถงึเหตุการณ์ท่ี
ก�าลงัจะเกดิขึน้เรว็ๆ	นี	้จงึใช้
Present	Continuous	Tense
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1.3 Present Perfect Tense
รูปแบบประโยค				Subject + has/have + Vช่อง3

การใช้งาน ตวัอย่าง
1.	ใช้กับเหตกุารณ์ทีม่จีดุเร่ิมจาก
อดตี	และด�าเนินมาจนถงึปัจจบัุน

Paul has played golf since 
he was young.
พอลเล่นกอล์ฟต้ังแต่เขายงัเป็น
เดก็
ค�ำอธบิำย	:	พอลเล่นกอล์ฟตัง้แต่
ในอดีตเม่ือยังเป็นเด็ก	 จนถึง
ปัจจบุนัเขากยั็งคงเล่นอยู่

2.	ใช้กับเหตกุารณ์ทีเ่พ่ิงจะกระท�า
เสร็จ	 โดยมักจะใช้	 Adverb	
ต่อไปนีใ้นประโยค
ตวัอย่ำง	Adverb	ที่ใช้	:	
		already	(แล้ว)
		just	(เพ่ิงจะ)
		recently	(เรว็ๆ	นี)้

I have just finished my 
homework.
ฉันเพิง่จะท�าการบ้านของฉันเสรจ็
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การใช้งาน ตวัอย่าง
3.	ใช้กบัเหตุการณ์ทีเ่กดิครัง้เดยีว
หรือหลายครัง้ในอดตีโดยโยงถงึ
ปัจจบัุน	 และมกัจะมคี�าต่อไปน้ีใน
ประโยค
ตัวอย่ำง	Adverb	ทีใ่ช้	:
• …..times		(…..ครัง้)
• many times	(หลายครัง้)
• several times	(หลายครัง้)
• once	(คร้ังหนึง่)

Linda has traveled to Bali 
many times.
ลนิดาเดนิทางไปบาหลแีล้ว
หลายครัง้

4.		ใช้ในประโยคทีต้่องการสือ่สาร
ว่า	“เคย”	หรอื	“ไม่เคย”	โดยค�า
ที่ใช้มคี�าว่า	ever	หรอื	never	
อยู่ในประโยค

Have you ever been to 
USA before?
คณุเคยไปประเทศสหรัฐอเมรกิา
มาก่อนหรอืเปล่า
No, I have never been 
to USA.
ไม่	ฉนัไม่เคยไปสหรฐัอเมรกิา
Yes, I have been to USA.
ใช่	ฉันเคยไปสหรฐัอเมรกิา
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1.4 Present Perfect Continuous Tense
รูปแบบประโยค				Subject + has/have + been + Ving

การใช้งาน ตวัอย่าง
ใช้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี	
ด�าเนินมาจนถึงปัจจุบัน	 และ
ก�าลังด�าเนินอยูต่่อไป

I have been running for 
20 minutes.
ฉนัวิง่มาเป็นเวลา	20	นาท	ี
ค�ำอธบิำย	:	เขาได้วิง่มาแล้ว	20	
นาท	ีและเขากก็�าลงัวิง่ต่อไป
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2.2 Past Continuous Tense
รูปแบบประโยค				Subject + was/were + Ving

การใช้งาน ตวัอย่าง
1.	ใช้ส่ือสารถงึเหตกุารณ์หรอื
การกระท�าท่ีได้ด�าเนนิอยูใ่นอดตี
ในขณะนัน้

My baby was crying at 
11 pm last night.
ลกูของฉนัก�าลงัร้องไห้เมือ่เวลา		
5	ทุม่	เม่ือคนืนี้

2.	ใช้กบัเหตกุารณ์	2	เหตกุารณ์	
	•	เหตกุารณ์ทีก่�าลงัด�าเนนิอยู่ใน
อดตีจะใช้	 Past	 Continuous	
Tense	
•	เหตกุารณ์ทีเ่ข้ามาขดัจงัหวะจะ
ใช้	Past	Simple	Tense
ตวัเชือ่มประโยค	:	when, while

My wife was watching TV 
when I came back home.
ภรรยาของฉันก�าลงัน่ังดโูทรทศัน์	
เมือ่ฉนักลบับ้านมา
ค�ำอธบิำย	:	 เหตกุารณ์ทีก่�าลงั
ด�าเนนิอยู่	คอื	My	wife	was
watching	TV 
และเหตกุารณ์ทีเ่ข้ามาขดัจดัหวะ	
คอื I came	back	home
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การใช้งาน ตวัอย่าง
2.		ใช้กับเหตุการณ์		2	เหตกุารณ์
โดย
•	เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนและจบ
ก่อนใช้	Past	Perfect	Tense
•	 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทีหลังใช	้
Past	Simple	Tense	
ตวัเชือ่มประโยค	:	when,
before, after

Kate had fallen in love 
with Paul before she got 
married with Sam.
เคทตกหลุมรกัพอลก่อนทีเ่ธอจะ
แต่งงานกบัแซม

I lef t the office af ter 
Susan had arrived.
ฉันออกจากบรษิทัหลงัจากซูซาน
มาถงึแล้ว

When my girlfriend called 
me, I had finished my work. 
ตอนทีแ่ฟนสาวของฉันโทรมาหา	
ฉนัท�างานเสรจ็แล้ว
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กฎการอ่านกรยิาท่ีเติม ed

ยกเว้น	:	ถ้าออกเสยีงหนกัทีพ่ยางค์แรก	ไม่ต้องซ้อนพยญัชนะตวัสดุท้าย
เข้ามา	เช่น	cover-covered,	open-opened,	gather-gathered		

6.	 นอกจากกฎทีก่ล่าวมา	เมือ่ต้องการให้เป็นช่องที	่2	ให้เตมิ	ed	ได้
เลย	เช่น	walk-walked,	work-worked,	end-ended			 	

1.	กรยิาใดทีล่งท้ายด้วย	d	หรอื	t เมือ่เตมิ	ed	ออกเสยีง	id (อดิ)	
เช่น	melted	(เมลทดิ),	speeded	(สพดีดิ)	

2.	กรยิาใดท่ีลงท้ายด้วย f, k, p, s, x, ch, gh,	และ	sh	เมือ่
เติม	 ed	 ออกเสียง	 t	 เช่น	 walked	 (วอล์คท),	 stopped	
(สทอพท์)	 	

3.	กรยิาทีล่งท้ายด้วยพยญัชนะตวัอืน่	นอกเหนอืจากข้อ	1	และ	2	
เมือ่เตมิ	ed	ให้ออกเสยีง	d	เช่น	robbed	(รอบด์)	
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กริยารูปอปกตหิรอืกรยิารปูพเิศษ	 (Irregular Verb) คอื	กรยิาท่ีไม่
เปลีย่นรปูไปตามกฎเกณท์	 กล่าวคอื	 เมือ่เปลีย่นเป็นกรยิาช่องทีส่อง	
(Past Tense), ช่องทีส่าม (Past Participle)	จะมรีปูท้ังทีเ่หมอืนกนั
และรูปทีแ่ตกต่างกนั

1.	กริยา	Be	เป็นกรยิาท่ีรปูกรยิาช่องทีส่องจะเปลีย่นไปตามประธาน	คอื	
(I-was, You-were, He/She/It-was, We-were และ 
They-were)
2.	กริยา	Have	กรยิาช่องท่ีสองและช่องทีส่าม	คอื	had		
3.	กริยา	Do	กรยิาช่องท่ีสองและช่องทีส่าม	คอื	done

1.	กริยาท่ีไม่เปลีย่นรปู	เช่น hit-hit, cut-cut, put-put 
2.	กริยาท่ีเปลีย่นรปูสระ	เช่น drink-drank, sing-sang, sit-sat 
3.	กริยาท่ีเปลีย่นรปูโดยส้ินเชงิ	เช่น bear-bore, catch-caught,
fly-flew 

คาํกริยาอืน่ที่ ไม่เป็นไปตามกฎ

กรยิาสา คัญท่ี ไม่เป็นไปตามกฎ
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ค�ำศพัท์ ค�ำเหมือน ควำมหมำย ค�ำตรงข้ำม ควำมหมำย

Untidy
อนัไทดี

Messy
เมสซี

ไม่เรียบร้อย
Neat
นที

เรียบร้อย

Valid
แวลดิ

Reasonable
รซีนึเนเบลิ

ทีมี่เหตุผล
Illogical
อิลโลจิเคิล

ไร้เหตผุล,
ไม่มีเหตผุล

Value
แวลวิ

Goodness
กดูเนส

คณุค่า
Useless
ยูซเลสส์

ไร้ประโยชน์

Vanquish
แวนควชิ

Beat
บที

ปราบปราม
Lose
ลูส

พ่ายเเพ้

Variable
แวรอิะเบิล

Changeable
เชนจะเบลิ

ท่ีเปล่ียนแปลง
ได้

Unchanging
อันเชนจิง

ทีไ่ม่
เปล่ียนแปลง

Various
แวเรยีส

Assorted
เอสซอร์ททิด

ซึง่มากมาย,	
ซึง่แตกต่างกนั

Alike
อะไลค์

เช่นเดยีวกนั,	
เหมือนกนั

Vegetable
เวจจทิะเบลิ

Veggie
เวจจี

ผกั
Fruit
ฟรูท

ผลไม้
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