
 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

วิชาภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 

โดย อาจารยก์มลลกัษณ์ โพธ์ิพนัธ์ุ 



Present Simple Tense 
 

Subject 
Pronoun 

Primary Auxiliary Verb 
Main Verb 

V. to be V. to do V. to have 
I am do have look 

You are do have look 
We are do have look 

They are do have look 
He is does has looks 
She is does has looks 
It is does has looks 

กฎการผนักริยาของ Present Simple Tense กริยาช่วยจะเป็นไปตามตารางดา้นบนส่วนกริยาแท้

จะเป็นกริยาช่องท่ี 1 ซ่ึงจะตอ้งเติม –s หรือ –es เม่ือประธานของประโยคเป็นประธานเอกพจน์

บุรุษท่ี 3 เช่น You look smart.  She looks very beautiful. 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงเสมอ (Fact) ตวัอยา่งเช่น 

 -Water consists of hydrogen and oxygen. (น ้าประกอบไปดว้ยไฮโดรเจนและออกซิเจน) 

 -The world is round. (โลกนั้นกลม) 

 2.ใชก้บัการกระท าท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั (Routine & Habit) ตวัอยา่งเช่น 

 -I usually go to university by bus every day. (ฉนัมกัจะไปมหาวทิยาลยัโดยรถประจ า

ทางทุกวนั) 

 -He likes fishing on Sunday. (เขาชอบตกปลาในวนัอาทิตย)์ 

 

โครงสร้าง = S + V.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในขณะท่ีพูด (General) ตวัอยา่งเช่น 

 -The teacher stands in front of the class. (อาจารยย์นือยูห่นา้ชั้นเรียน) 

 -A white cat sleeps on the roof. (แมวสีขาวนอนอยูบ่นหลงัคา) 

 

 

 

 

 ขอ้สังเกต ในประโยคมกัจะมี Adverb of frequency หรือค าวเิศษณ์บอกความถ่ี 

บอกใหเ้ราทราบวา่ การกระท าท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นกิจวตัรประจ าวนัหรือเป็นส่ิงท่ีมกัจะท า

หรือไม่ท าจนติดเป็นนิสัย 

Adverb of frequency หรือค าวเิศษณ์บอกความถ่ี 

บางตวัท่ีมกัใชใ้น Present Simple Tense 

 Always  (เสมอ)    Never       (ไม่เคย) 

 Often  (บ่อยๆ)    Every day    (ทุกๆวนั) 

 Usually  (โดยปกติ)   Every night   (ทุกๆคืน) 

 Rarely  (เสมอ)     Every week   (ทุกๆสัปดาห์) 

 Hardly  (แทบจะไม่)   Every year   (ทุกๆปี) 



 Present Continuous Tense 
 

 กฎการผนักริยาของ Present Continuous Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะผนั

กริยาช่วย V. to be ไปตามประธานของประโยค จากนั้นตามดว้ยกริยาท่ีเติม –ing เช่น 

 -I am doing my homework now. (ตอนน้ีฉนัก าลงัท าการบา้น) 

 -He is driving a car. (เขาก าลงัขบัรถ) 

 -You are going to see a movie. (คุณก าลงัจะไปดูหนงั) 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัส่ิงท่ีก าลงักระท าอยูใ่นขณะท่ีพูด คือ เหตุการณ์ท่ีก าลงักระท าอยูแ่ละยงักระท า

กริยานั้นยงัไม่เสร็จในขณะท่ีพูด ตวัอยา่งเช่น 

 -My daughter is watching the cartoon in the living room. (ลูกสาวของฉนัก าลงัดูการ์ตูน

ในหอ้งนัง่เล่น) 

 -My mother is cooking now. (แม่ของฉนัก าลงัท าอาหารอยูต่อนน้ีค่ะ) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

at a teacher. 

I am looking 
You are looking 
We are looking 

They are looking 
He is looking 
She is looking 
It is looking 

โครงสร้าง = S + is/am/are + V.ing 

 



 2.ใชก้บัส่ิงท่ีก าลงักระท าอยูใ่นช่วงนั้น แต่ไม่ไดท้  าเป็นกิจวตัรประจ าวนัเหมือน Present 

Simple Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -I am studying in the second year. (ฉนัก าลงัเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 2) 

 -I am reading The Lord of the Rings. (ฉนัก าลงัอ่านเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์อยู)่ 

 3.ใชบ้อกอนาคตอนัใกลท่ี้มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนในไม่ชา้น้ีโดยใชรู้ป 

to be going to ตวัอยา่งเช่น 

 -I am going to see a movie with my friends tonight. (ฉนัจะไปดูหนงักบัเพื่อนๆ คืนน้ี) 

 -She is going to cook breakfast tomorrow morning. (หล่อนจะท าอาหารเชา้ในวนั

พรุ่งน้ี)  

 4.ใชใ้นการกระท าท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆและบ่อยเกินไป คือส่ิงท่ีไม่ไดท้  าเป็นกิจวตัรประจ าวนั 

แต่มกัเกิดข้ึนบ่ายจนรู้สึกวา่มากเกินไป ตวัอยา่งเช่น 

 -Peter is always snoring. (ปีเตอร์นอนกรนเสมอเลย) 

 -Mark is constantly sleeping at work time. (มาร์คหลบัในเวลางานตลอดเลย) 

 

 

 

 

1.Mental State (กริยาบอกสภาวะของจิตใจและความคิด) 

Know believe Imagine Want 
Realize Feel Doubt Need 

Understand Suppose Remember Prefer 
recognize Thing forget Mean 

ขอ้ควรระวงั กริยาบางค าเป็นกริยา Non-continuous คือค ากริยาท่ีไม่สามารถบอกถึง

เหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยูไ่ด ้กริยาพวกน้ีจะบอกแค่สภาวะท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองของ

อารมณ์ ความรู้สึก จึงใชก้บั Simple Tense เท่านั้น ไม่สามารถใชใ้น Continuous Tense ได ้

กริยาเหล่าน้ีคือ... 



2.Emotion State (กริยาบอกสภาวะทางอารมณ์) 

 Love Hate Fear Mind 
 Like Dislike  Envy Care 

 Appreciate 
 

3.Possesion State (กริยาแสดงความเป็นเจา้ของ) 

Possess Have Own Belong 
 

4.Sense Perception State (กริยาบอกการรับรู้) 

Taste Hear Feel See 
Smell 

 

5.Other Existing State (กริยาบอกสภาพความเป็นอยูอ่ื่นๆ) 

Seem Cost Be Contain 
Look Own Exist Include 

Appear Weigh Consist of 
 

 

 

 

ตวัอยา่งเช่น  

 -She is  sleeping now. (หล่อนก าลงัหลบัอยูต่อนน้ี) 

 -We are cooking at the moment. (พวกเราก าลงัท าอาหารอยูใ่นขณะน้ี) 

Adverb ท่ีมกัพบใน Present Continuous Tense 

now / right now (ตอนน้ี)     at the present (ขณะน้ี) 

at the moment (ขณะน้ี)     at this period (ช่วงน้ี) 



 Present Perfect Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Present Perfect Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะผนักริยาช่วย  

V. to have ไปตามประธานของประโยค จากนั้นตามดว้ยกริยาช่องท่ี 3 ตวัอยา่งเช่น 

 -I have been to German. (ฉนัเคยไปเยอรมนั) 

 -We have had lunch already. (พวกเราทานอาหารกลางวนัแลว้) 

 -He has never been to Japan. (เขาไม่เคยไปญ่ีปุ่น) 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัประสบการณ์ (Experience) มกัใช ้Present Perfect Tense เพื่อพูดถึง

ประสบการณ์ท่ีผา่นมาใน Tense น้ีจะระบุเวลาท่ีเกิดการกระท าหรือไม่ระบุกไ็ด ้เพราะไม่ไดเ้นน้

วา่ประสบการณ์นั้นเกิดข้ึนเม่ือไหร่ แต่เนน้วา่เคยกระท าหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น 

 -I have been to Japan (in 2005). (ฉนัเคยไปญ่ีปุ่น(ในปี 2005)) 

 -They have never eaten Sushi. (พวกเขาไม่เคยกินซูชิ) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

English. 

I have studied 
You have studied 
We have studied 

They have studied 
He has studied 
She has studied 
It has studied 

โครงสร้าง = S + have/has + V.3 

 



 2.ใชก้บัผลลพัธ์ของการเปล่ียนแปลง (Change) คือเป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองจากอดีต แต่ได้

เปล่ียนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแลว้ ตวัอยา่งเช่น 

 -The flood situation has been severe since the forests were destroyed. (เหตุการณ์น ้า

ท่วมไดรุ้นแรงข้ึนตั้งแต่ป่าถูกท าลาย) 

 -He has stopped smoking since the cigarette cost was more expensive. (เขาเลิกสูบบุหร่ี

ตั้งแต่ราคาบุหร่ีแพงข้ึน) 

 3.ใชก้บัส่ิงท่ีเพิ่งเกิดข้ึน (New Information) คือ การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

อดีตและเพิ่งเสร็จส้ินไปไม่นานน้ี ตวัอยา่งเช่น 

 -I have broken my glass. (ฉนัท าแกว้แตก) 

 -The rain has just stopped. (ฝนเพิ่งจะหยดุตก) 

 4.ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีกินเวลามาจนถึงปัจจุบนั (Continuing Situation) คือ การกระท าหรือ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น 

 -I have worked here since August. (ฉนัท างานท่ีน่ีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม) 

 -He has been ill for 2 days. (เขาป่วยมาได ้2 วนัแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 เกร็ดเลก็ๆ 

Since แปลวา่ ตั้งแต่ง   Just แปลวา่ เพิ่งจะ 

For แปลวา่ เป็นระยะเวลา  Yet แปลวา่ ยงั 

Already แปลวา่ แลว้ 



 Present Perfect Continuous Tense 
 

 กฎการผนักริยาของ Present Perfect Continuous Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึง

จะผนักริยาช่วย V. to have ไปเป็นตามประธานของประโยค จากนั้นตามดว้ย been และ 

กริยาเติม –ing ตวัอยา่งเช่น 

 -I have been waiting for one hour. (ฉนัรอมาชัว่โมงหน่ึงแลว้) 

 -You have been smoking since high school. (คุณสูบบุหร่ีมาตั้งแต่มธัยม) 

หลกัการใช ้

 ใชบ้อกการกระท าท่ีเร่ิมในอดีตและเพิ่งเสร็จส้ินไปไม่นานน้ีแต่ยงัส่งผลมาถึงปัจจุบนั 

ตวัอยา่งเช่น 

 -I am tired because I have been escaping from the flood. (ฉนัเหน่ือย เพราะวา่ฉนัเพิ่ง

หนีน ้าท่วมมา) 

 -You don’t understand because you have not been listening. (คุณไม่เขา้ใจ เพราะวา่คุณ

ไม่ไดฟั้งมาตั้งแต่ทีแรก) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

here for 10 years. 

I have been working 
You have been working 
We have been working 

They have been working 
He has been working 
She has been working 
It has been working 

โครงสร้าง = S + have/has been + V.ing 

 



ตารางสรุปการใชง้านของ Present Tense 

Present Simple 
-ใชก้บัความจริง 
-ใชก้บักิจวตัร ความสม ่าเสมอ 

Present Continuous 
-ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีพูด 
-ใชก้บัอนาคตอนัใกล ้(to be going to) 

Present Perfect 

-ใชก้บัประสบการณ์ 
-ใชก้บัผลลพัธ์ของการเปล่ียนแปลง 
-ใชก้บัการกระท าท่ีเพิ่งเสร็จส้ิน 
-ใชก้บัการกระท าท่ีกินระยะเวลามาถึงปัจจุบนั 

Present Perfect 
Continuous 

-ใชก้บัการกระท าท่ีด าเนินมาเร่ือยๆยงัไม่ส้ินสุด 
-ใชบ้อกสาเหตุของผลท่ีเกิดข้ึน โดยสาเหตุนัน่ไดด้ าเนินมาจากอดีต
และเพิงเสร็จส้ินไปไม่นานในปัจจุบนั 

 

 Past Simple Tense 
 

Subject 
Pronoun 

Primary Auxiliary Verb 
Main Verb 

V. to be V. to do V. to have 
I was did had watched 

You were did had watched 
We were did had watched 

They were did had watched 
He was did had watched 
She was did had watched 
It was did had watched 

โครงสร้าง = S + V.2 



กฎการผนักริยาของ Past Simple Tense ซ่ึงกริยาช่วยจะเป็นไปตามตารางดา้นบนส่วนกริยาแท้

จะเป็นกริยาช่องท่ี 2 ตวัอยา่งเช่น 

 -I walked to school last week. (ฉนัเดินไปโรงเรียนอาทิตยท่ี์แลว้) 

 -We went to the museum last month. (พวกเราไปพิพิธภณัฑม์าเม่ือเดินท่ีแลว้) 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัการกระท าท่ีจบเสร็จส้ินไปแลว้ในอดีต Tense น้ีจะใชเ้นน้กริยานั้นๆว่าไดก้ระท า

เสร็จไปแลว้เม่ือเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีผา่นมา ตวัอยา่งเช่น 

 -He played tennis yesterday. (เขาเล่นเทนนิสเม่ือวานน้ี) 

 -Her baby cried last night. (ลูกของหล่อนร้องไหเ้ม่ือคืนน้ี) 

 2.ใชก้บักิจวตัรประจ าวนัและส่ิงท่ีท าสม ่าเสมอในอดีต ตวัอยา่งเช่น 

 -I always watched the cartoon when I was a child. (ฉนัมกัจะดูการ์ตูนเสมอเม่ือตอนท่ี

ฉนัยงัเป็นเดก็) 

 -Maria went to school by bicycle when she lived in Nan Province. (มาเรียไปโรงเรียน

โดยจกัรยานเม่ือตอนท่ีหล่อนอาศยัอยูใ่นจงัหวดัน่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 เกร็ดเลก็ๆ 

When แปลวา่ เม่ือ   Last week แปลวา่ สัปดาห์ท่ีแลว้ 

Yesterday แปลวา่ เม่ือวาน  Last month แปลวา่ เดือนท่ีแลว้ 

Last night แปลวา่ เม่ือคืน   Last year แปลวา่ ปีท่ีแลว้ 



 Past Continuous Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Past Continuous Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะผนักริยาช่วย V. 

to be ไปตามประธานของประโยค จากนั้นตามดว้ยกริยาท่ีเติม –ing ตวัอยา่งเช่น 

 -I was reading the magazine when he came. (ฉนัก าลงัอ่านนิตยสารเม่ือเขามา) 

 -You were cooking at 6 p.m. yesterday. (คุณก าลงัท าอาหารอยูเ่ม่ือตอน 6 โมงเยน็เม่ือ

วาน) 

หลกัการใช ้

 1.ใชบ้อกการกระท าท่ีก าลงักระท าอยูใ่นอดีต ตวัอยา่งเช่น 

 -I was doing homework at 10 p.m. last night. (ฉนัก าลงัท าการบา้นตอน 4 ทุ่มเม่ือคืน) 

 -Mark was going  to the bank at 9 a.m. in the morning. (มาร์คก าลงัไปธนาคารเม่ือตอน 

9 โมงเชา้) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

some salad when the light went off. 

I was eating 
You ware eating 
We ware eating 

They ware eating 
He was eating 
She was eating 
It was eating 

โครงสร้าง = S + was/were + V.ing 

 



 2.ใชร่้วมกบั Past Simple Tense เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีก าลงัด าเนินอยูแ่ลว้มีส่ิง

หน่ึงเขา้มาขดัจงัหวะ ส่ิงท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่ช ้Past Continuous Tense ส่วนส่ิงท่ีเขา้มาขดัจงัหวะ

จะใช ้Past Simple Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -His mobile phone rang, while we were seeing movie yesterday. (โทรศพัทมื์อถือของ

เขาดงัในขณะท่ีพวกเราก าลงัดูหนงัเม่ือวาน) 

 -While she was sleeping last night, it rained. (เม่ือคืนน้ีขณะท่ีหล่อนก าลงัหลบัอยู ่ฝนก็

ตก) 

 3.ใชแ้สดงการกระท าท่ีท าคู่ขนานกนัไปในอดีต คือ ถา้มีการกระท า 2 อยา่งเกิดข้ึนใน

เวลาเดียวกนั สามารถใช ้Past Continuous ไดท้ั้ง 2 การกระท านั้น ตวัอยา่งเช่น 

 -I was studying English while you were studying Japanese. (ฉนัก าลงัเรียนภาษาองักฤษ

ขณะท่ีเธอเรียนภาษาญ่ีปุ่น) 

 -While she was diving her car, her daughter was singing. (ในขณะท่ีหล่อนก าลงัขบัรถ 

ลูกสาวหล่อนกก็ าลงัร้องเพลงไปดว้ย) 

 

  



 Past Perfect Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Past Perfect Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะผนักริยาช่วย V. to 

have เป็น had กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ยกริยาช่องท่ี 3 ตวัอยา่งเช่น 

 -I wasn’t hungry, I had just eaten. (ฉนัไม่หิว ฉนัเพิ่งจะกินมาเอง) 

 -We had met the popular singer when I call you. (พวกเราไดพ้บกบันกัร้องดงัมาดว้ยล่ะ 

เม่ือตอนท่ีฉนัโทรไปหาเธอ) 

หลกัการใช ้

 ใชบ้อกการกระท าท่ีเกิดข้ึนและจบลงก่อนเหตุการณ์หน่ึงในอดีต ใชอ้ธิบายล าดบัก่อน – 

หลงั ของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต Past Perfect Tense ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

และจบลงก่อน Past Simple Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -I had drunk some milk before the school bus came. (ฉนัด่ืมนม ก่อนท่ีรถโรงเรียนจะ

มาถึง) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

some milk when the school bus came. 

I had drunk 
You had drunk 
We had drunk 

They had drunk 
He had drunk 
She had drunk 
It had drunk 

โครงสร้าง = S + had + V.3 

 



 -I was not hungry because I had eaten some sandwiches. (ฉนัไม่หิวเพราะฉนัไดกิ้น

แซนดว์ชิมาบา้งแลว้) 

 

 

 Past Perfect Continuous Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Past Perfect Continuous Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะผนักริยา

ช่วย V. to have เป็น had กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ย been และกริยาท่ีเติม –ing ตวัอยา่งเช่น 

 -I had been walking to the park for 10 minutes before I saw an accident. (ฉนัก าลงัเดิน

ไปสวนสาธารณะได ้10 นาทีก่อนท่ีจะเห็นอุบติัเหตุ) 

 -We were very tried. We had been running from the school. (พวกเราเหน่ือยมาก พวก

เราวิง่มาจากโรงเรียน) 

หลกัการใช ้

Subject 
Pronoun 

Verb 

here for 10 years before the company 
was bankrupted. 

I had been working 
You had been working 
We had been working 

They had been working 
He had been working 
She had been working 
It had been working 

โครงสร้าง = S + had been + V.ing 

 



 1.ใชแ้สดงการกระท าท่ีเกิดข้ึนและจบลงก่อนอีกการกระท าหน่ึงในอดีต กล่าวคือเป็น

อดีตของอดีตอีกที แต่เป็นอดีตท่ีกินระยะเวลาของการกระท าต่อเน่ืองอยูช่่วงเวลาหน่ึงไม่ได้

เกิดข้ึนและจบลงทนัทีเหมือน Past Perfect Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -I had traveling in Japan for 2 weeks before I flew to Australia. (ฉนัไดไ้ปเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนท่ีจะบินไปประเทศออสเตรเลีย) 

 -My daughter had been studying a bachelor’s degree in L.A. before she graduated a 

master’s degree in New York. (ลูกสาวของฉนัไดเ้รียนปริญญาตรีท่ีแอลเอ ก่อนท่ีจะจบปริญญา

โทท่ีนิวยอร์ก) 

 2.ใชบ้อกสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต กล่าวคือ ใชบ้อกสาเหตุของผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนในอดีต โดนสาเหตุจะใช ้Past Perfect Continuous Tense และผลลพัธจ์ะใช ้Past Simple 

Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -Ann was angry. She had been waiting for Mark for three hours. (แอนโกรธ หล่อนรอ

มาร์คมาเป็นเวลา 3 ชัว่โมง) 

 -Jack had been playing the game online all the semester, so he failed the exam. (แจค็ 

เล่นเกมออนไลนต์ลอดทั้งเทอม ดงันั้นเขาจึงสอบตก) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปการใชง้านของ Present Tense 

Past Simple 

-ใชใ้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจบลงในอดีต 
-ใชบ้อกกิจวตัรประจ าวนัในอดีต 
-ใชใ้นเหตุการณ์ท่ีขดัจงัหวะส่ิงท่ีก าลงัด าเนินอยูคู่่กบั Past 
Continuous 

Past Continuous 

-ใชใ้นเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยูช่่วงเวลาหน่ึงในอดีต 
-ใชใ้นเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่แต่มีอีกเหตุการณ์ท่ีเป็น Past 
Simple เขา้มาขดัจงัหวะ 
-ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัเป็นคู่ขนาน 

Past Perfect -ใชเ้ม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดก่อน Past Simple 

Past Perfect 
Continuous 

-ใชเ้ม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดก่อน Past Simple แต่กินระยะเวลาไป
ช่วงหน่ึง 
-ใชบ้อกสาเหตุของผลท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 

 

  



 

 Future Simple Tense 
 

*will เป็นกริยาช่วยท่ีเรียกวา่ Modal Auxiliary Verb 

กฎการผนักริยาของ Future Simple Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะใชก้ริยาช่วย will 

กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ย Infinitive without to ตวัอยา่งเช่น 

 -I will see her tomorrow. (ฉนัจะพบหล่อนพรุ่งน้ี) 

 -He will buy that car. (เขาจะซ้ือรถคนันั้น) 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีไม่ไดว้างแผนไว ้คือ การท่ีอยู่ๆ กนึ็กจะท าหรือจ าเป็นจะตอ้งท าข้ึนมา 

ตวัอยา่งเช่น 

 -Hold on, please. I will transfer the line to mr.Jason. (ถือสายสักครู่นะคะ ดิฉนัจะโอน

สายไปใหเ้จสัน) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

there. 

I will go 
You will go 
We will go 

They will go 
He will go 
She will go 
It will go 

โครงสร้าง = S + will + V. infinitive without to 

 



 -I think I will take a vacation leave next week. (ฉนัคิดวา่ฉนัจะลาพกัร้อนสัปดาห์หนา้) 

 2.ใชก้บัการคาดคะเนหรือท านายส่ิงท่ีน่าจะเกิดข้ึน โดยประธานของประโยคไม่สามารถ

ควบคุมเหตุการณ์นั้นได ้ตวัอยา่งเช่น 

 -It will rain tomorrow. (ฝนคงจะตกในวนัพรุ่งน้ี) 

 -People will not go to Jupiter before the 22nd century. (ประชาชนคงจะไม่ไดไ้ปดาว

พฤหสัก่อนศตวรรษท่ี 22) 

 3.ใชก้บัการใหส้ัญญา เพื่อบอกวา่จะท าอะไรในอนาคต ตวัอยา่งเช่น 

 -I promise I will pay attention to my English class. (ฉนัสัญญาวา่ฉนัจะตั้งใจเรียน

ภาษาองักฤษ) 

 -I will call you as soon as possible. (ฉนัจะโทรไปหาคุณใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได)้ 

 4.การบอกแผนกานในอนาคตท่ีแน่นอนหรือวางแผนไวแ้ลว้ จะไม่ใช ้will แต่จะใช ้“to 

be going to + V. infinitive without to” แทน ตวัอยา่งเช่น 

 -Kathie is going to study a master’s degree in June. (เคธ่ีจะเรียนปริญญาโทในเดือน

มิถุนายน) 

 -Mary and John are going to travel in Egypt next month. (แมร่ีและจอห์นตั้งใจจะไป

เท่ียวประเทศอียปิตใ์นเดือนหนา้) 

 

 

 

 

 

 

Adverb ท่ีมกัพบใน Future Simple Tense 

Tomorrow แปลวา่ พรุ่งน้ี    Next month แปลวา่ เดือนหนา้ 

Tonight แปลวา่ คืนน้ี    Next year แปลวา่ ปีหนา้ 

Next week แปลวา่ สัปดาห์หนา้   Soon แปลวา่ เร็วๆน้ี 



 

 Future Continuous Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Future Simple Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะใชก้ริยาช่วย will 

กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ย be และกริยาท่ีเติม –ing ตวัอยา่งเช่น 

 -I will playing tennis at 9 a.m. tomorrow. (ฉนัจะก าลงัเล่นเทนนิสตอน 9 โมงเชา้ของวนั

พรุ่งน้ี) 

 -He will be seeing her next Thursday. (เขาจะพบหล่อนในวนัพฤหสับดีหนา้) 

หลกัการใช ้

 1.ใชก้บัการกระท าท่ีจะก าลงักระท าอยูใ่นอนาคต คือการคาดการณ์หรือเตรียมตวัเอาไว้

แลว้วา่ในช่วงเวลานั้นๆในอนาคตจะมีการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนและการกระท านั้นจะด าเนิน

อยูร่ะยะหน่ึง ตวัอยา่งเช่น 

 -I will be studying tomorrow. (ฉนัจะก าลงัเรียนหนงัสือในวนัพรุ่งน้ี) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

when it rains tonight. 

I will be sleeping 
You will be sleeping 
We will be sleeping 

They will be sleeping 
He will be sleeping 
She will be sleeping 
It will be sleeping 

โครงสร้าง = S + will be + V. ing 

 



 -His mother will be doing yoga tomorrow afternoon. (แม่ของเขาจะก าลงัเล่นโยคะอยู่

ในตอนบ่ายวนัพรุ่งน้ี) 

 2.ใชร่้วมกบั Present Simple Tense โดยเหตุการณ์ในอนาคตท่ีก าลงัจะด าเนินอยูใ่ช ้

Future Continuous Tense ส่วนส่ิงท่ีเขา้มาขดัจงัหวะจะใชเ้ป็น Present Simple Tense 

ตวัอยา่งเช่น 

 -He will be calling Jane when his girlfriend arrives. (เขาคงจะก าลงัโทรไปหาเจนเม่ือ

แฟนของเขามาถึง) 

 -Kathie will be sleeping tomorrow morning when the telephone rings. (เคธ่ีจะก าลงั

นอนหลบัอยูใ่นวนัพรุ่งน้ีตอนเชา้ขณะท่ีโทรศพัทด์งั) 

 3.ใชก้บัการกระท าคู่ขนานกนัไปในอดีต คือ 2 เหตุการณ์ท่ีด าเนินไปพร้อมๆกนัใน

ช่วงเวลาหน่ึงของอนาคต ซ่ึงเหตุการณ์หน่ึงจะใช ้Future Continuous Tense และอีกเหตุการณ์

หน่ึงท่ีด าเนินควบคู่กนัไปพร้อมกบัเหตุการณ์แรก กฎทางไวยากรณ์ใหใ้ช ้Present Continuous 

Tense แทน ตวัอยา่งเช่น 

 -I will be sleeping while you are watching the football match tonight. (ฉนัจะก าลงันอน

หลบัอยูใ่นขณะท่ีคุณจะก าลงัดูการแข่งขนัฟุตบอลคืนน้ี) 

 -Next week, the teacher will be teaching Thai history while we are talking a note. 

(สัปดาห์หนา้อาจารยจ์ะสอนประวติัศาสตร์ไทยโดยท่ีพวกเรากจ็ะจดโนต้ตามไปดว้ย) 

 

  



 

 Future Perfect Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Future Perfect Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะใชก้ริยาช่วย will 

กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ย have และกริยาช่องท่ี 3 ตวัอยา่งเช่น 

 -You will have finished your homework before going outside. (คุณจะตอ้งท าการบา้น

ใหเ้สร็จก่อนจะออกไปขา้งนอก) 

 -She will have washed her clothes by the item it rains. (หล่อนจะตอ้งซกัผา้ก่อนท่ีฝนจะ

ตก) 

หลกัการใช ้

 ใชบ้อกการกระท าท่ีเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเกิดก่อน Future Simple Tense แต่เหตุการณ์ท่ี

เป็น Future Simple Tense จะใชเ้ป็น Present Simple Tense แทน ตวัอยา่งเช่น 

 -Peter will have taken a medicine before he goes to bed tonight. (ปีเตอร์จะกินยาก่อน

จะเขา้นอนคืนน้ี) 

Subject 
Pronoun 

Verb 

Japanese before working in Tokyo. 

I will have studied 
You will have studied 
We will have studied 

They will have studied 
He will have studied 
She will have studied 
It will have studied 

โครงสร้าง = S + will have + V. 3 

 



-Kathie will have finished this project by the time she has a vacation next month. (เคธ่ีจะตอ้ง

ท าโครงการน้ีใหเ้สร็จก่อนท่ีหล่อนจะหยดุพกัในเดือนหนา้)  

 

Future Perfect Continuous Tense 
 

กฎการผนักริยาของ Future Perfect Continuous Tense จะเป็นไปตามตารางดา้นบน ซ่ึงจะใช้

กริยาช่วย will กบัทุกประธาน จากนั้นตามดว้ย have been และกริยาท่ีเติม –ing ตวัอยา่งเช่น 

 -I will have been having breakfast before I go to see a doctor. (ฉนัจะรับประทาน

อาหารเชา้ ก่อนท่ีฉนัจะไปหาหมอ) 

 -We will have been studying Japanese for 2 years before I work in Tokyo. (พวกเราจะ

เรียนภาษาญ่ีปุ่นใหไ้ด ้2 ปีก่อนท่ีฉนัไปท างานท่ีโตเกียว) 

หลกัการใช ้

Subject 
Pronoun 

Verb 

here for 1 year when I take a vacation. 

I will have been working 
You will have been working 
We will have been working 

They will have been working 
He will have been working 
She will have been working 
It will have been working 

โครงสร้าง = S + will have been + V. ing 

 



 1.ใชก้บัการกระท าท่ีจะด าเนินอยูช่่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต ซ่ึงจะเกิดก่อน Future 

Simple Tense แต่เหตุการณ์ท่ีตอ้งเป็น Future Simple Tense จะเป็น Present Simple Tense 

ตวัอยา่งเช่น 

 -Next week, I will have been traveling in Japan before the second semester starts. 

(สัปดาห์หนา้ฉนัจะเท่ียวอยูใ่นญ่ีปุ่น ก่อนท่ีภาคเรียนท่ี 2 จะเปิด) 

 -Linda will have been studying Chinese for 2 years by the time she works in China. 

(ลินดาจะเรียนภาษาจีนใหค้รบ 2 ปีก่อนท่ีเธอจะท างานท่ีจีน) 

 2.ใชบ้อกสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต กล่าวคือ ใชบ้อกสาเหตุของผลลพัธ์ท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยประโยคท่ีบอกสาเหตุใช ้Future Perfect Continuous Tense และ

ประโยคท่ีบอกผลลพัธ์ใช ้Future Simple Tense ตวัอยา่งเช่น 

 -He will be sleepy. He will have been watching a football match all night next week. 

(เขาอาจจะง่วง (เพราะเม่ือถึงตอนนั้น) เขาคงดูการแข่งขนัฟุตบอลทั้งคืนในสัปดาห์หนา้) 

 -They will be tried when they arrive. They will have been running for 2 hours. (พวก

เขาคงจะเหน่ือยเม่ือมาถึง พวกเขาคงจะตอ้งวิง่มาเป็นเวลา 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปการใชง้านของ Future Tense 

Future Simple 
-ใชก้บัอนาคตอนัใกล ้ไม่ไดว้างแผน 
-ใชก้บัการคาดคะเนและท านาย 
-ใชก้บัการใหส้ัญญา 

Future Continuous 

-ใชก้บัการกระท าท่ีจะก าลงักระท าอยูใ่นอนาคต 
-ใชก้บัการกระท าท่ีจะก าลงักระท าอยูแ่ละมี Present Simple เขา้มา
ขดัจงัหวะ 
-ใชก้บัการกระท าท่ีเกิดคู่ขนานในอดีต 

Future Perfect -ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หน่ึงในอนาคต 

Future Perfect 
Continuous 

-ใชเ้ม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดก่อน Future Simple แต่กินระยะเวลาไป
ระยะหน่ึง 
-ใชบ้อกสาเหตุของผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


