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รวมโครงสร้าง วธิีใช ้ตวัอยา่งประโยค ของ Tense ทั้ง 12 Tenses มาไวใ้นที่เดียว!

De

SIMPLE TENSES

De
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Past Simple

โครงสร้าง: S. + V.2
ตวัอย่างประโยค:

I ate pizza yesterday. — ฉนัทานพิซซ่าเมื่อวานนี้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่ผา่นมาแลว้ในอดีตและจบไปแลว้

ดูตรงไหน: ดูตวับอกเวลาที่เป็นในอดีต (yesterday, last _) และกริยา
เริ่มกนัที่ง่ายๆ ตวันี้กอ่นเลย เป็นตวัที่บอกเหตุการณ์ในอดีตแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เป็นเหตุการณ์ที่จบไปแลว้ ใหส้งัเกตุที่ตวับอกเวลาวา่เป็นเวลาในอดีตหรือเปล่า

De

Present Simple

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es)
ตวัอย่างประโยค:

I eat pizza regularly. _- ฉันทานพิซซ่าเป็นประจาํ _
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Bangkok is in Thailand. — กรุงเทพฯ อยูใ่นประเทศไทย

Math class begins today at 9 AM. — คาบเรียนวิชาคณิตเริ่มวนันี้ในเวลา 9 โมงเชา้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเป็นประจาํ, สิ่งที่เป็นความจริง, เหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอนัใกลท้ี่กาํหนดไวแ้ลว้
ดูตรงไหน: ดูกริยาเป็นหลกั และดูคาํบอกเวลา/ความถี่

ตวันี้จะเจอบ่อยในชีวิตประจาํวนั ใหร้ะวงัในการใชข้องเหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตที่จะถึงนี้

De

Future Simple

โครงสร้าง: S. + will + V.1
ตวัอย่างประโยค:

I will eat pizza tomorrow. — ฉนัจะทานพิซซ่าในวันพรุ่งนี้
หรือจะแทน will ดว้ย is/am/are + going to กไ็ด ้มีความหมายเหมือนกนั

I am going to eat pizza tomorrow. — ฉนัจะทานพิซซ่าในวนัพรุ่งนี้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ระบุเวลา

ดูตรงไหน: ดู will / going to และดูคาํบอกเวลาในอนาคต
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CONTINUOUS TENSES

De

Past Continuous

โครงสร้าง: S. + was/were + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I was eating pizza when you arrived. — ฉนักาํลงัทานพิซซ่าในขณะที่คุณมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดีตและถกูแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึ่ง

ดูตรงไหน: ดู was/were และ V.ing เป็นหลกั และดูประโยคที่บอกเวลาวา่มนัเกดิในอดีต

De

Present Continuous

โครงสร้าง: S. + is/am/are + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I am eating pizza right now. — ฉนักาํลงัทานพิซซ่าในตอนนี้
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ใช้ใน: เหตุการณ์ที่กาํลงัเกดิขึ้น ในขณะที่กาํลงัพดูอยู่

ดูตรงไหน: ดูความหมายของตวับอกเวลา และดู V.ing

De

Future Continuous

โครงสร้าง: S. + will + be + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I will be eating pizza at 8 PM. — ฉนัจะกาํลงัทานพิซซ่าตอน 2 ทุ่ม
I will be watching T.V. when you arrive. — ฉนัจะดูทีวอียูต่อนทีคุ่ณมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกดิขึ้นในเวลาที่ระบุไว,้ เหตุการณ์ในอนาคตที่ถูกแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ดูตรงไหน: ดูตวับอกเวลาที่เป็นอนาคต และดูโครงสร้างของประโยค

PERFECT TENSES

De
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Past Perfect

โครงสร้าง: S. + had + V.3
ตวัอย่างประโยค:

I had already eaten pizza when you arrived. — ฉันทานพิซซ่าหมดไปแลว้ตอนคุณมา
I had never been to London before last January. — ฉนัไม่เคยไปลอนดอนเลยก่อนเดอืนมกราคมที่ผ่านมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดีตที่จบไปแลว้ กอ่นจะเกดิเหตุการณ์ที่สอง

ดูตรงไหน: ดูโครงสร้างของประโยค แลว้เอามาลองแปลเป็นภาษาไทยดู สงัเกตุหาคาํวา่ “already”, “never”, “ever”

De

Present Perfect

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3
ตวัอย่างประโยค:

I have already eaten pizza. — ฉนัทานพิซซ่าหมดไปแล้ว (และตอนนี้กาํลงันัง่จอ้งกล่องพิซซ่าเปล่าๆ อยู)่
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I have been to London. — ฉนัเคยไปลอนดอน (เคยเกดิขึ้นในอดีต ตอนนี้อยูไ่ทย)

He has learned how to drive. — เขา้เรียนรู้วธิีการขบัรถ (ตอนนี้ขบัเป็นแลว้)

He has not arrived yet. — เขายงัมาไม่ถึง (ตอนนี้นัง่รออยู)่

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดีตที่ไม่เจาะจงเวลา ที่เกดิขึ้นกอ่นปัจจุบนั, การเล่าประสบการณ์, ความสาํเร็จ, เหตุการณ์ที่ยงัไม่เกดิขึ้น แต่คาดไวว้า่จะเกดิขึ้น

ดูตรงไหน: จะไม่มีคาํบอกเวลาอยา่งเจาะจงเด็ดขาด และดูโครงสร้างประกอบ

De

Future Perfect

โครงสร้าง: S. + will + have + V.3
ตวัอย่างประโยค:

I will have _already eaten pizza by the time you arrive. — ฉนัจะทานพิซซ่าหมดตอนเวลาทีคุ่ณมา (ตอนนี้ไม่ไดก้นิ)

หรือจะแทน will ดว้ย is/am/are + going to กไ็ด ้มีความหมายเหมือนกนั

I am going to have been here for 3 days by the time he come back. — ฉนัจะอยูท่ี่นี้เป็นเวลา 3 วนัในตอนทีคุ่ณกลบัมา (ตอนนี้อยูท่ี่นี่)

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกดิขึ้นกอ่นอีกเหตุการณ์หนึ่ง โดยเหตุการณ์แรกตอ้งเสร็จกอ่นเหตุการณ์สอง, เหตุการณ์ที่กาํลงัเกดิขึ้นอยูแ่ละจะเสร็จในอนาคตกอ่นเหตุการณ์ที่สองจะเกดิ
ดูตรงไหน: จะไม่มีคาํบอกเวลาอยา่งเจาะจงเด็ดขาด และดูโครงสร้างประกอบ
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PERFECT CONTINUOUS TENSES

De

Past Perfect Continuous

(ภาพคลา้ย Past Perfect แต่วิธีใชต้่างกนั)

โครงสร้าง: S. + had + been + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. — ฉนัทานพิซซ่ามา 2 ชัว่โมงตอนที่คุณมา
He failed the test because he had not been paying attention in class. — เขาเคยสอบตกเพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนในคาบเรียน

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตที่เกดิขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งกอ่นจะเกดิอีกเหตุการณ์หนึ่ง, สาเหตุของเหตุการณ์หนึ่งที่เกดิขึ้นในอดีต
ดูตรงไหน: ดูตวับอกช่วงเวลา (for _, since ____) หรือ ดูคาํที่บ่งบอกสาเหตุ (เช่น because), ดูโครงสร้าง

De

Present Perfect Continuous

(ภาพคลา้ย Present Perfect แต่วิธีใชต้่างกนั)
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โครงสร้าง: S. + has/have + been + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I have been eating pizza for 2 hours. — ฉนัทานพิซซ่ามา 2 ชัว่โมงแลว้

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตที่เกดิขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งจนมาถึงปัจจุบนั และตอนนี้อาจจะเสร็จหรือยงัไม่เสร็จกไ็ด้

ดูตรงไหน: ดูตวับอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดูโครงสร้าง

De

Future Perfect Continuous

(ภาพคลา้ย Future Perfect แต่วิธีใชต้่างกนั)

โครงสร้าง: S. + will + have + been + V.ing
ตวัอย่างประโยค:

I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. — ฉนัจะทานพิซซ่าเป็นเวลา 2 ชัว่โมงตอนคุณมาถงึ

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกดิขึ้น (ไดท้ั้งอดีตและอนาคต) กอ่นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกดิในอนาคต และเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่สอง เหตุการณ์ที่หนึ่งอาจจบหรือยงัไม่จบกไ็ด้

ดูตรงไหน: ดูตวับอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดูโครงสร้าง, สงัเกตุคาํบอกช่วงเวลาที่บ่งบอกถึงอนาคต
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