
เร่ืองที ่1   ทบทวนการใช้ Present Simple Tense, Present           
             Continuous Tense และ Future  Simple Tense 

 
ในภาษาองักฤษจะมีการใชไ้วยากรณ์แตกต่างกนัในประโยคส าหรับกาลเวลา (Tense) ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัจจุบนักาล (Present Tense) และอดีตกาล (Past Tense) และอนาคตกาล 
(Future Tense) แต่ละกาล (Tense) แยกเป็นกาลยอ่ยๆ 4 กาล (4 Tense) รวมแลว้เป็น 12 กาล         
(12 Tense) คือ 

                

  Time                                                                          Tense 

 



ในระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนไดเ้รียนใช ้Present Simple Tense, Present Continuous Tense 
และ Future Simple Tense ไปแลว้ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้น้ี จะเรียนอดีตกาล (Past Tense) คือ 
Past Simple Tense และ Past Continuous Tense โดยละเอียด 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอใหท้บทวนการใช ้ Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ 
Future Simple Tense กนัก่อน 

1. Present Simple Tense คือ ประโยคท่ีแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั      
       มีโครงสร้างประโยค ดงัน้ี 
 
 
 

 
โครงสร้างของประโยคดงักล่าว อาจจะมีกรรม (Object) และส่วนขยาย (Complement) 

หรือไม่มีกไ็ด ้ ใหส้ังเกตว่าการใชป้ระโยคปัจจุบนักาลนั้น จะมีวธีิการกระจายค ากริยา (Verb) ตาม
ประธาน (Subject) ของประโยค ดงัตาราง 

 

Subject 
(ประธาน) 

Verb 1 
(ช่องที ่1) 

Object 
(กรรม) 

Complement 
(ส่วนขยาย) 

Meaning 
(หมายเหตุ) 

I sing a song loudly. ฉนัร้องเพลงเสียงดงั 
We sing a song happily. ฉนัร้องเพลงอยา่งมีความสุข 
You laugh - funny. คุณหวัเราะตลก ๆ 
He laughs - lightly. เขาหวัเราะเบา ๆ 
She laughs - ugly, เธอหวัเราะน่าเกลียด 
It laughs - terribly. มนัหวัเราะน่ากลวั 

They laugh - lovely. พวกเขาหวัเราะน่ารัก 

 
 

+ 
Object 
(กรรม) 

Complement 
(ส่วนขยาย) 

+ + 
Subject 
(ประธาน) 

Verb ช่องที ่1 
(ค ากริิยาช่องที ่1) 



   จากตาราง  เราจะเห็นวา่การกระจายกริยาในประโยคปัจจุบนักาล  (Present Simple Tense) นั้น  
ถา้ประธานเป็นเอกพจนบุ์รุษท่ี 3 (He, She, It) ค ากริยาตอ้งเติม “s” หรือค ากริยา บางตวัตอ้งเติม “es” 

1. ค ากริยาทีเ่ติม “S”  ข้างหลงัได้เลย  เช่น 
   The wind blows. 
   He eats a mango. 
   She likes fish. 

 2. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย s, ss, sh, ch, o และ x ให้เติม "es" หลงัค ากริยาตัวน้ัน เช่น 
  My sister watches television. 
  She washes her clothes every day. 
  My father misses the train. 

 3. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย “y” ให้เปลีย่น “y” เป็น “i”  แล้วจึงเติม “es” หลงั ค ากริยาตัว
น้ัน ยกตัวอย่าง เช่น 

     He carries a big box. 
                   (carries มาจาก carry) 
     Suda tries to call me every day. 
                   (tries มาจาก try) 
     My mother fries bean with egg. 
                   (fries มาจาก fry) 

 4. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย “y”  แต่หน้า “y”  เป็นสระให้เติม “s”  ไปข้างท้าย เช่น 
      He stays with his mother. 
                    (stay  หนา้  y  คือ  a  ซ่ึงเป็นสระ) 
      Malee pays for a dress. 
                    (pay หนา้ y  คือ a ซ่ึงเป็นสระ) 
  Suda enjoys eating. 
  (enjoy หนา้  y คือ o  ซ่ึงเป็นสระ) 
  



 วธิีการใช้ Present Simple Tense มดีังนี ้
 (1)   เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ีเป็นนิสัย การกระท าซ ้ าๆ ท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า โดยปกติมกัมี

ค  าวเิศษณ์บ่งช้ีอยูด่ว้ย   เช่น   every day, every year, every month, every hour, often, usually, 
always, daily, weekly, yearly, annually, sometimes และ regularly เป็นตน้ 

 
ขณะพูด 

 
อดีต                    อนาคต 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นประจ าจนเป็นนิสัย 

 

 (ตัวอย่าง) 
 She sometimes does things because she wants to be diligent. 
       บางคร้ังเธอกท็ าส่ิงต่างๆ ไป เพราะเธอตอ้งการท่ีจะใหเ้ห็นวา่เธอเป็นคนขยนั 
 The girls always stay  at  home on Monday nights to do the housework. 
       ผูห้ญิงมกัจะอยูบ่า้นในคืนวนัจนัทร์เพื่อท างานบา้น 
 Mr. Cornway has meeting there one a month. 
       นายคอนเวยไ์ปประชุมท่ีนัน่เดือนละคร้ัง 
 He often comes late to school. 
        เขามกัจะมาโรงเรียนสายบ่อยๆ  
 They usually walk up this way. 
         ปกติเขาเดินข้ึนมาทางน้ี 
 I drink a glass of milk every day.  
        ฉนัด่ืมนมหน่ึงแกว้ทุกวนั  
 
 



(2)   เพื่อกล่าวถึงความจริงโดยทัว่ๆ ไป ซ่ึงเป็นความจริงอยูเ่สมอ (To state a general truth) 
ขณะพูด 

 
 อดีต                   อนาคต 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
เหตุการณ์ท่ีเป็นความจริงอยูเ่สมอ 

 

 (ตัวอย่าง) 
 It often rains at this time.                          ฝนจะตกในช่วงเวลาน้ีบ่อยๆ  
 Light moves faster than sound.                      แสงเดินทางเร็วกวา่เสียง   
 The earth rotates around the sun.                   โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์
 The sun gives us warmth.                                 ดวงอาทิตยใ์หค้วามอบอุ่นแก่เรา 
 
(3)  เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งแน่นอน (To show future action) 
 

(ตัวอย่าง) 
 The plane arrives at Don Muang Airport at ten a.m. 
 เคร่ืองบินจะมาถึงสนามบินดอนเมืองตอน 10 โมงเชา้ (อยา่งแน่นอน) 
 He departs for London on Thursday morning. 
 เขาจะออกเดินทางไปลอนดอนตอนเชา้วนัพฤหสั  (อยา่งแน่นอน) 
 Surin leaves by his car in the morning. 
 สุรินทร์จะออกเดินทางโดยรถยนตข์องเขาในตอนเชา้ (อยา่งแน่นอน) 
 
(4) เพื่อเล่าหรือเขียนเร่ืองราวท่ีเป็นอดีต เพื่อใหผู้ฟั้งหรือผูอ่้านต่ืนเตน้เร้าใจเห็นคลอ้ยตาม

นิยมใชใ้นบทละครหรือเร่ืองราวบางตอนท่ีเหมาะสม  การเล่าหรือเขียนแบบน้ีเรียกวา่ Historic Present 
(To show historic present) 



(ตัวอย่าง) 
 A witch points her finger to the child and says, “Die.” 
       แม่มดช้ีน้ิวของเธอไปท่ีเด็กแลว้พดูวา่ จงตายเสียเถอะ 
 Finally, a gunman shoots him dead on the spot. 
       ในท่ีสุดมือปืนกไ็ดย้งิเขาจนตายคาท่ี 
 
(5)  เพื่อบอกถึงค าพดู ค าประพนัธ์หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีผูป้ระพนัธ์ไดก้ล่าวหรือเขียนไว ้

 

(ตัวอย่าง) 
 Aristotle says, “Human beings are rational animals.”   
       อริสโตเติลกล่าวไวว้า่ "มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีเหตุผล" 
 A poet says, “Beauty is truth.” 
       กวท่ีานหน่ึงกล่าวไวว้า่ "ความสวยคือความจริง" 
 
(6)  เพื่อบอกเหตุผลท่ีจะเกิดข้ึนในประโยคท่ีน าดว้ย If - clause เป็นการแสดงถึงเง่ือนไข

บางประการของความน่าจะเป็นจริงในอนาคต (conditions of future possibility) 
 

(ตัวอย่าง) 
 If you drink poison, you die.   
      ถา้คุณด่ืมยาพิษคุณตอ้งตาย 
  If you fail English, you have to enroll again. 
 ถา้คุณสอบภาษาองักฤษตก คุณจะตอ้งลงทะเบียนเรียนหมวดวชิาน้ีอีกคร้ัง 
 

หมายเหตุ  จะสังเกตเห็นวา่ drink และ die เป็นกริยาช่องท่ี 1 ท่ีแสดงถึงเง่ือนไขท่ีเป็น 
เหตุผลซ่ึงกนัและกนัในแบบท่ีเป็นจริงและตอ้งเกิดข้ึนแน่ๆ 

 
 



(7) ใชใ้น If - clause เพื่อแสดงถึงเง่ือนไขบางประการท่ีเป็นไปได ้ 
 

(ตัวอย่าง) 
 If you help me do this work, I shall give you money.   
       ถา้คุณช่วยผมท างานช้ินน้ี ผมจะใหเ้งินคุณ 
 If he comes, I'll see him. 
       ถา้เขามาฉนัจะตอ้งไดพ้บเขา 
 
(8)   ใชใ้น Passive form เพื่อแสดงถึงการถูกกระท า  
 

(ตัวอย่าง) 
 Active form    :    They make it into a paste.   พวกเขาท ามนัเละ (เป็นแป้งเปียก)                              
 Passive form   :    It is made  into a  paste.  มนัถูกท าใหเ้ป็นแป้งเปียก         
 Active form    :    He sells them at $ 5 each.           เขาขายมนัดว้ยราคาอนัละ 5 ดอลลาร์ 
 Passive form   :    They are sold at $ 5 each. พวกมนัถูกขายในราคาอนัละ 5 ดอลลาร์ 
                  
(9)   ใช ้  Present Simple Tense หลงั Here และ There   
  

(ตัวอย่าง) 
 Here comes the bride .                     เจา้สาวก าลงัมาน่ีแลว้                              
 There goes the train.              รถไปก าลงัไปโน่นไง 
 There goes your friend, Surin.   สุรินทร์เพื่อนของคุณก าลงัไปโน่นไง 
                      
2.  Present Continuous tense หรือ Present Progressive Tense คือประโยคท่ีใช ้

แสดงเหตุการณ์ท่ีก าลงัท าอยูใ่นขณะท่ีพดู มีโครงสร้างประโยค ดงัน้ี 
 



Subject 
(ประธาน) 

+ 
Verb to be 

(is, am, are) 
+ V1 + ing Object 

I am walking - 
He 
She 

Suda 
is 

playing 
Reading 
drawing 

football. 
a book. 

a flower. 
You 
We 

They 
The boys 

are eating. rice. 

 
กฎการเติม ing ทีค่ ากริยา 

กริยาบางค าเม่ือจะเติม ing ตอ้งเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
1.   ค าพยางคเ์ดียว มีสระตวัเดียว และมีตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพิ่มตวัสะกดอีกหน่ึงตวั 

ก่อนเติม ing เช่น 
 cut   cutting 
         get   getting 
 run   running 
 swim   swimming 
 stop    stopping 
2.   ค าสองพยางคซ่ึ์งลงทา้ยดว้ยตวั “l”  ตวัเดียว ใหเ้พิ่ม “l” อีกหน่ึงตวัก่อนเติม ing เช่น 
 Travel   ravelling 
 control   controlling 
 fulfil     fulfilling 
 
 



3.   ค าท่ีลงทา้ยดว้ย “e”  ใหต้ดัตวั “e”  ออกก่อนเติม ing เช่น 
 lose     losing 
 come       coming 
 write    writing 
 hope    hoping 
 move    moving 
4.   ค าท่ีลงทา้ยดว้ย “ie”  ใหเ้ปล่ียน “ie”  เป็น “y”  ก่อนเติม ing เช่น 
 die   dying 
 lie   lying 
 tie     tying 
 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนประโยคบอกเล่าของ Present Continuous Tense เป็นประโยคค าถาม  

ใหว้างค ากริยา is, am หรือ are ไปไวห้นา้ประโยค ดงัน้ี   
 

(is / am / are) + subject + verb + ing 
 
 

ตัวอย่าง เช่น 
  Is she drawing a flower? 
  Are you reading a comic book? 
 
ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย  Verb to be (is, am, are) จะตอ้งตอบดว้ย yes หรือ no 

ตัวอย่าง เช่น 
  Is she drawing a flower? 
  Yes, she is drawing a flower. หรือ Yes, she is. หรือ   
  No, she is not drawing a flower. หรือ No, she isn't. 
 



วธิีการใช้   Present Continuous Tense มีดงัน้ี 
(1) เพื่อแสดงถึงการกระท าที่ก าลงัเกดิขึน้ในขณะทีพู่ด (To show action happening now) 
                                                            

 
 
                                          

 

 
 

(ตัวอย่าง) 
 Surin is driving out of house now. 
       สุรินทร์ก าลงัขบัรถออกมาจากบา้นของเขาตอนน้ี 
 He is now studying English.     
       เขาก าลงัศึกษาภาษาองักฤษอยูต่อนน้ี 
 

(2)    เพื่อแสดงถึงการกระท าทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี้ (To show action in the near 
future) แต่ยงัไม่แน่นอนมากเท่ากบั Present Simple Tense    

ขณะพูด 
 
 

  อดีต                        อนาคต 
 

                                                                               เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึน 
 

(ตัวอย่าง) 
  We're flying back to London tomorrow. 
       เราจะบินกลบัลอนดอนพรุ่งน้ี 

  I'm wearing it this evening. 
       ฉนัจะสวมมนัเยน็น้ี 

ขณะพดู 
 
 

 อดีต                   อนาคต 
   เร่ิมตน้   คาดวา่จะจบ       



  Supol is coming here next week. 
       สุพลจะมาท่ีน่ีสัปดาห์หนา้  
  We are going to see him next Monday. 
 เราจะไปพบเขาวนัจนัทร์หนา้ 
 
(3) เพื่อแสดงถึงการกระท าที่ท าอยู่จนเกอืบจะเป็นนิสัย ซ่ึงมกัจะถูกกระท าซ ้ า ๆ  

อยูบ่่อย ๆ หรือบ่อยคร้ังท่ีสุด (To express habitual action that is often repeated.) 
 

(ตัวอย่าง) 
 She is always asking silly questions. 
        เธอก าลงัจะถามค าถามโง่ๆ บ่อยคร้ังท่ีสุด 
 He is always banging the door shut. 
        เขามกัจะปิดประตูดงัโครมเสมอๆ 
 They are always arguing with each other. 
  พวกเขามกัจะโตเ้ถียงกนัอยูเ่สมอ 
 
(4)   ใชก้บัการกระท าทั้งสองอย่างทีก่ าลงัด าเนินการอยู่พร้อมๆ กนั  

 

(ตัวอย่าง) 
  She is reading a book and (is) singing a song. 
 เธอก าลงัจะถามค าถามโง่ ๆ บ่อยคร้ังท่ีสุด 
  She is jogging along the road and (is) singing a song. 
  เธอก าลงัวิง่เหยาะ ๆ ไปตามถนนและก าลงัร้องเพลง 
 
 

 



(5)  ใชก้บัการกระท าอย่างหน่ึงทีก่ าลงัด าเนินอยู่และมผู้ีกระท าการอกีอย่างหน่ึงขึน้มา
โดยไม่คาดฝันมาก่อน  
 

(ตัวอย่าง) 
  She enters the room while I am reading a book.   

    เธอเขา้มาในหอ้งขณะท่ีฉนัก าลงัอ่านหนงัสืออยู ่
   My mother opens the door while I am watching T.V. 

        คุณแม่เปิดประตูขณะท่ีผมดูทีวอียู ่
 
(6)   ใช้ในรูป Passive voice   เม่ือเราตอ้งการจะแสดงใหเ้ห็นวา่การกระท านั้น ๆ มีส่ิงหน่ึง

หรือบุคคลหน่ึงกระท าต่อประธานของประโยค   
 

(ตัวอย่าง) 
  Active Voice     :    Someone is cutting tree down. 
                    ใครคนหน่ึงก าลงัตดัตน้ไมล้ง        

  Passive Voice   :    The tree is being cut down. 
                                    ตน้ไมก้  าลงัถูกตดั 

   Active Voice    :    Someone is painting the house. 
                                    ใครบางคนก าลงัทาสีบา้น 

  Passive Voice   :    The house is being painted. 
                                 บา้นก าลงัถูกทาสี 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกต 
มีค  ากริยาบางประเภทท่ีไม่ใชใ้นรูปของ Continuous form (Verb to be + V.ing) ไดแ้ก่ 
1.  Verb to be เช่น is, am, are, was, were ทีแ่สดงถึงลกัษณะ (stative verbs) 
 ถูก     :     He is handsome.  เขาหล่อ 
  ผดิ :     He is being handsome. 
2. กริยาประเภททีแ่สดงถึงจติใจ (mind)  เช่น think, know, recognize, understand, 

believe, desire, wish, love, realize, forget, dislike, hate เป็นตน้       
 

(ตัวอย่าง) 
 ถูก     :     I remember him quite clearly.       ฉนัจ าเขาไดดี้ทีเดียว 
 ผดิ     :     I am remembering him quite clearly.   

 ถูก     :     They wish to go home now.    พวกเขาอยากจะกลบับา้น 
         เด๋ียวน้ี 

 ผดิ     :     They are wishing to go home now.   
 ถูก     :     She thinks everybody likes her.      เธอคิดวา่ทุกคนชอบเธอ 
 ผดิ     :     She is thinking everybody likes her.  
 ถูก     :     We know them very well.       เรารู้จกัเขาเป็นอยา่งดี 
 ผดิ :     We are knowing them very well.   
 ถูก     :      I love you.       ผมรักคุณ 
 ผดิ     :      I am loving you. 
3. กริยาทีแ่สดงถึงความรู้สึกประสาทสัมผสั (senses) เช่น fell, see, hear, taste, smell 

เป็นตน้ 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 ถูก     :     I fell very warm.        ฉนัรู้สึกอบอุ่นข้ึนมาก 
 ผดิ     :     I am feeling very warm. 
 ถูก    :     I smell something burning.       ฉนัไม่ไดก้ล่ินอะไรไหม ้
         สักอยา่ง 
 ผดิ     :     I smelling something burning.  
 ถูก     :     I hear someone walking up the stairs.   ฉนัไดย้นิใครคนหน่ึงก าลงั 
         ข้ึนบนัไดมา    
 ผดิ     :     I am hearing someone walking up the stairs.    
 ถูก     :     The coffee tastes sweet.       กาแฟหวาน  
 ผดิ     :     The coffee is tasting sweet.     
 ถูก     :     I see her walking in the garden.     ฉนัเห็นเธอก าลงัเดิน 
         อยูใ่นสวน 
 ผดิ :     I am seeing her walking in the garden.     
4. กริยา “to have'” ทีห่มายถึง การเป็นเจ้าของ (possession) แปลวา่ "มี'' 

 

( ตัวอย่าง) 
 ถูก     :      She has a lot of money.      เธอมีเงินจ านวนมาก 
 ผดิ     :      She is having a lot of money. 
 ถูก     :      We have a lot of homework to do.    เรามีการบา้นท่ีจะตอ้งท า 
         อีกเยอะ 
 ผดิ     :      We are having a lot of homework to do. 
 ถูก : She has a cold. 
 ผดิ     :      She is having a cold. 
 
 



5. กริยาบางตัวทีเ่ป็น Continuous form ไม่ได้   เช่น matter, consist, possess, own,  
fit, belong, contain, see, suppose, owe, suit, concern, appear,  look, call เป็นตน้ 
 

(ตัวอย่าง) 
ถูก     :     It seems that he dislike that girl.     ดูเหมือนวา่เขาจะไม่ชอบ 
        ผูห้ญิงคนนั้น 

 ผดิ     :     It is seeming that he dislike that girl.  
 ถูก     :     Fruit contains good deal of vitamins.  ผลไมป้ระกอบดว้ยวติามิน 
         จ านวน มาก 
 ผดิ     :     Fruit is containing good deal of vitamins. 
 ถูก     :     He supposes that the news is true.     เขานึกวา่ข่าวนั้นเป็นเร่ืองจริง 
 ผดิ     :     He is supposing that the news is true. 
 ถูก     :     This book belongs to me.      หนงัสือเล่มน้ีเป็นของฉนั 
 ผดิ     :     This book is belonging to me.   
 
3.  Future Simple tense คือ ประโยคท่ีใชก้บัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยวาง 

โครงการหรือวางแผนไวล่้วงหนา้ 
 

โครงสร้างประโยค  Future Simple Tense 
 
 

       +        +          +    
           

 
 
 
 

Subject shall, will V1 (ส่วนขยาย) 



(ตัวอย่าง) 
  We shall ask him. 
  We shall not ask him. 
  Shall we ask him? 
  He will bring it. 
  He will not bring it. 
  Will he bring it? 
        
รูปย่อของ shall และ will 
โดยปกติค ากริยา shall และ will ท่ีแสดงอนาคตกาลในประโยค จะนิยมใชเ้ขียนแบบยอ่ 

จาก shall และ will เป็น “l1” ในประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) และเป็น shan't หรือ 
“won't” ในประโยคปฏิเสธและค าถาม (Negative Sentence and Question Sentence)  ดงัน้ี 

 
 
 

Subject 
(ประธาน) 

+ 
Verb to be 

(is, am, are) 
+ V1 + ing Object 

I am walking. - 

He 
She 

Suda 

 
is 

playing 
reading 
drawing 

football. 
a book. 

a flower. 
You 
We 

They 
The boys 

 

 
are 

 
eating 

 
rice. 

 
 
 



รูปปกติ 
รูปย่อ ค าถาม 

(Question) (Affirmative) (Negative) 
I shall, (will) I’ll I shan’t 

(I won’t) 
Shan’t I, Shall I 
Won’t, Will I 
 

We shall (will) We’ll We shan’t 
(We won’t) 

Shan’t we, Shall we 
Won’t we, Will we 
 

You will You’ll You won’t Will you 
Won’t you 
 

 
วธิีการใช้Future Simple Tense มีดงัน้ี 
(1) เพื่อแสดงการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดทีต่ั้งใจว่าจะท าหรือคาดว่าจะท าทีเ่กดิขึน้ใน 

อนาคต โดยปกติมกัจะมีค าท่ีแสดงเวลาในอนาคตอยูด่ว้ย เช่น tomorrow, next, week, soon, later 
เป็นตน้ 

ขณะพดู 
 
 อดีต                       อนาคต 
   
       คาดวา่จะเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน 
 
(ตัวอย่าง) 

  I shall return in half an hour.         ผมจะกลบัมาภายในเวลาคร่ึงชัว่โมง 
  She will go aboard next week.        เธอจะไปต่างประเทศในสัปดาห์หนา้ 
  Surin will be sixteen next month.   สุรินทร์จะมีอาย ุ16 ปีในเดือนหนา้  
 



(2) will/shall ไม่สามารถใช้กบักริยาในรูป Continuous form ได้ (มีกล่าวไวใ้นขอ้ควรจ า
ของ Present Continuous Tense) 
 

(ตัวอย่าง) 
  It will be improper for her to go there alone. 
  ดูเหมือนจะไม่เหมาะส าหรับเธอท่ีจะไปท่ีนั้นโดยล าพงัเพียงคนเดียว 
  I shall be there this evening.     
  ฉนัจะไปท่ีนัน่เยน็น้ี 
  He won't know if you don't tell him.     
  เขาจะไม่มีทางรู้ไดเ้ลยถา้หากคุณไม่บอกเขา 

 
(3) ใช้ในรูปของ Passive Voice เพื่อแสดงถึงการท่ีประธานของประโยคเป็นผูก้ระท า 

 

(ตัวอย่าง) 
  You will be punished for disobeying the law. 
  คุณจะถูกลงโทษฐานท่ีไม่ปฎิบติัตามกฏหมาย 
  We shall not be found out if we hide here. 
  จะไม่มีใครมาพบเราหรอก ถา้หากเราซ่อนอยูท่ี่น่ี 
 

หลกัการใช้ “To be going to”  ใน Future Simple Tense 
(1) ใชใ้น to be going to เพื่อแสดงถึงการกระท าทีไ่ด้ถูกวางแผนไว้แล้ว และการกระท า

นั้นจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
  I am going to write a letter to him tonight. 
  ผมก าลงัจะเขียนจดหมายไปหาเขาคืนน้ี 
  She is going to teach us English. 
  เธอก าลงัจะสอนภาษาองักฤษแก่เรา 
  Are we going to tell him when he asks us? 
  เราจะบอกเขาเม่ือเขาถามเราไหม 
  When are you going to return my book? 
  เม่ือไหร่คุณถึงจะคืนหนงัสือของผมเสียที 
 
(2) ใช ้to be going to เพื่อแสดงถึงความรู้สึกทีแ่น่นอนเก่ียวกบัการกระท าของผูพ้ดู 

 

(ตัวอย่าง) 
  Look out! That tree is going to fall. 
  ระวงั ตน้ไมต้น้นั้นก าลงัจะลม้ลงมา 
  Help! I'm going to drown! 
  ช่วยดว้ยผมก าลงัจะจมน ้า 
  The cow looks very ill. I think it's going to die. 
  ววัดูป่วยมาก ผมคิดวา่มนัก าลงัจะตาย 
 
(2) “to be going to”  ไม่นิยมใช้กบักริยา go และ come และไม่นิยมใช้กบั to be        

going to  ซ ้ากนั 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 ถูก    :     Are they coming this afternoon?           พวกเขาจะมาบ่ายน้ีหรือ 
 ผดิ    :     Are they going to come this afternoon?  
 ถูก    :     He is going to Populand soon.              เขาจะไปป้อปปูแลนดใ์นไม่ชา้น้ี 
 ผดิ    :     He is going to go Populand soon.     
 ถูก    :     She is coming to visit him.              เธอจะมาเยีย่ม 
 ผดิ    :     She is going come to visit him.     

 
กจิกรรม  
 1. ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี 

2. ใหผู้เ้รียนชมวดิีทศัน์เร่ือง What's going on? 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise  1  Change verbs in blankets into Present Simple Tense. 
 1. The teacher (teach) ....................................... us English. 
 2. Her mother (love) ....................................... him very much. 
 3. My aunt (give) ....................................... me a book. 
 4. Suda (kiss) ....................................... her mother. 
 5. The child (cry) ....................................... loudly. 
 6. The rat (catch) ....................................... a rat. 
 7. Malee (lay) ....................................... down on the beach. 
 8. Suda (pass) ....................................... the exam. 
 9. He (buy) .......................................  a motorcycle. 
10. They often (sing) ...................................... an English song. 
 



Exercise  2   Change verbs in the blankets into Present Continuous Tense 
 1. The children (eat)  ......................................  mangoes. 
 2. My mother (cut)  .......................................  a mango. 
 3. Suda (study)  .......................................  English. 
 4. You & I (swing)  .......................................  in the pool. 
 5. We (travel)  .......................................   abroad. 
 6. They (watch)  .......................................  football. 
 7. He (go)  .......................................  to school. 
 8. Malee (write)  .......................................  a letter to her friend. 
 9. The boy (play)  .......................................  in the field. 
10. A rat (run)  .......................................  fast. 
 

Exercise  3  Change verbs in blankets into Future Simple Tense. 
 1. The movie (come)  .................................  soon. 
 2. Suda (go)  .................................  to pattaya tomorrow. 
 3. The  teacher (teach)  .................................  us English next week. 
 4. I (go) .................................  to school tomorrow. 
 5. We (play).................................tennis next month. 
 6. Malee (study)  .................................  in Australia next week. 
 7. My father (take)  .................................  me to Koh Samet on next Sunday. 
 8. Her sister (see)  .................................  me at home tomorrow. 
 9. That boy (play)  .................................  badminton in the afternoon. 
10.  She (work)  .................................  on the farm soon. 

 
 
 


