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Past Simple 

โครงสร้าง   (Subj + V2 ) 

การใช้ 

1. ใช้ past simple  กับการกระท าซึ่งเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมีค าแสดงอดี
ตอยู่ด้วยเสมอ เช่น  yesterday, last week,  in 1997, when I was young , ago, the 
other day , in the past,  this morning, those days เป็นต้น  
The car exploded at 9.30am yesterday. 
She went to the party last night. 
We did not hear the telephone this morning. 

She fell asleep a few minutes ago.  

2. ใช้กับการกระท าซึ่งเกิดขึ้นประจ าในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการกระท าเช่นนั้นแล้ว 
มักจะมีค าแสดงอดีต และค าแสดงความบ่อยหรือความเป็นประจ าด้วย เช่น used to +V1 
I lived in Bangkok for 10 years. 
The Jurassic period lasted about 62 million years.  
He walked to school every day last year. 
When I was young I used to get up early in the morning 

หมายเหต ุ ในการเล่าเรื่องโดยปกติจะใช้ simple past tense และอาจใช้ past 
continuous tense เพื่อให้เห็นสถานการณ์ขณะนั้น  ดังตัวอย่างการเล่าเรื่องต่อไปนี้  

"The wind was howling around the hotel and the rain was pouring down. It 
was cold. The door opened and James Bond entered. He took off his 
coat, which was very wet, and ordered a drink at the bar. He sat down in 
the corner of the lounge and quietly drank his..." 
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การใช้ 

 ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งก าลังด าเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่ง
ก าลังด าเนินอยู่ ( Past Continuous ) ก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น ( Simple 
Past)    มักมีค าเชื่อมประโยค when, while ,as 
What were you doing when he arrived?  
She was cooking when I telephoned her.  
We were having dinner when it started to rain.  

 ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งก าลังด าเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยไม่ระบุว่า
เหตุการณ์ใดเกิดก่อน ใช้ Past Continuous ท้ัง2 ประโยค 
I was studying while he was making dinner. 
While Ellen was reading, Tim was watching television.  

 ใช้ลอยๆ กับเหตการณ์เดียวได้ในกรณีท่ีมีค าบอกช่วงเวลาก ากับไว้ในประโยค  หรือ
ใช้ในการเล่าเรื่อง  
I was writing all day yesterday. 
" James Bond was driving through town. It was raining. The wind 
was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, 
Bond saw the killer in a telephone box..."  

หมายเหต ุ  เปรียบเทียบการใช้   Simple Past  และ Past Continuous 

Last night at 6 p.m., I ate dinner. 
(เมื่อวานนี้ ฉันเร่ิมรับประทานอาหารเย็น 18.00 น.)  

Last night at 6 p.m., I was eating dinner. 
(เมื่อวานนี้ตอน18.00น.  ฉันก าลังอยู่ระหว่างการรับประทานอาหารเย็น .) 
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Past Perfect 

โครงสร้าง  (Subj + had +V3) 

การใช้  

 ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต  เหตุการณ์แรกเกิดก่อนอีก
เหตุการณ์หนึ่ง 
เหตุการณ์การณ์ท่ีเกิดก่อน ใช้ Past Perfect 
เหตุการณ์ทเกิดภายหลังใช้  Past  Simple 
I wasn't hungry. I had just eaten.  
They were hungry. They had not eaten for five hours.  
I didn't know who he was. I had never seen him before.  
The train had left when we arrived .  

 ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนเวลาจุดหนึ่งในอดีต 
Jane had never seen lion until yesterday 
By 1985, I had taught that class for ten years.  

หมายเหต ุ  การใช้ Past Perfect นี้   มีการใช้ในเร่ืองของประโยคคาดคะเน สมมติ หรือ
ประโยคแสดงความปรารถนา และใน indirect speech  
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Past Perfect Continuous 

โครงสร้าง  (Subj+had+been+Ving) 

การใช้ 

 มีหลักการใช้เช่นเดียวกับ Past Perfect  ต่างกันเพียงใช้ Past perfect  
continuous เมื่อต้องการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อน เช่น  

John was very tired. He had been running. ( เน้นว่าได้มีการวิ่งอย่างต่อเนื่อง )  
I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. ( เน้นว่าได้มีการสูบ
บุหร่ีอย่างต่อเนื่อง )  
My car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a 
long time.  
Had the pilot been drinking before the crash?  

เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect  และ Past perfect continuous 

Past Perfect :  He had slept for three hours when we called him up.  
Past perfect continuous : He had been sleeping for three hours when we 
called him up.  

ท้ังสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน  แต่ในประโยคท่ีสองเป็นการเน้นว่า มีการนอนอยู่
ตลอดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect continuous กับ Past continuous 

Past continuous:  I was reading when my roommate returned. 
Past Perfect continuous :I had been reading for an hour when my 
roommate returned. 
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มีความหมายต่างกันคือ  
ประโยคแรก ในขณะท่ีฉันก าลังอ่านอยู่ เพื่อนร่วมห้องกลับมา 
ประโยคท่ีสอง  ฉันได้อ่านมาแล้ว 1 ชั่วโมงและหยุดอ่านก่อนท่ีเพื่อนร่วมห้องจะกลับมา 

 

Present Perfect Tense 
 

มีโครงสร้าง  ( Subj + have/has +V3  ) 
 
 

      Present Perfect Tense ใช้กับ Adverbs of time ต่อไปนี้ since (ตั้งแต่) , for 
(เป็นเวลา) , just  
(เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว) , yet (ยัง) , recently (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี)้ , lately 
(เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี)้ , never (ไม่เคย) , ever (เคย) , so far (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to 
now (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to the present time (จนถึงปัจจุบัน) ,many times 
(หลายคร้ัง) , several times (หลายคร้ัง) , over and over (ครั้งแล้วคร้ังเล่า) ,  
at last (ในท่ีสุด) 
 
   หลักการใช ้ 
    1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต และยังด าเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน มักมีค าว่า since และ for อยู่ด้วย    since (ตั้งแต่) ใช้กับจุดเริ่มต้นของ
เหตุการณ์นั้นๆ ในอดีต (a point of time in the past) 
            เช่น   since then (ตั้งแต่นั้น) , since yesterday (ตั้งแต่เมื่อวาน) , since six 
o'clock (ตั้งแต่ 6 โมง) 
                   since last month (ตั้งแต่เดือนที่แล้ว) , since Christmas , since 
World War II ,  
                   since the beginning of the year  , since I was born , since I was 
young. 
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          (หลัง since จะตามด้วย ค า หรือวลี ท่ีบอกอดีต หรือ จะตามด้วย ประโยคท่ีมี
กริยาเป็นอดีต main clause) 
            - We have lived in this house since our father died. 
            - Since he has changed his job , he has been much happier.  
            - That child has grown very much since I last saw him. 
            - I have known him since 1990. 
            - I have never seen him since last year. 
            - My father has smoked since he was young. 
 
        for (เป็นเวลา) ใช้กับจ านวนเวลานับตั้งแต่เหตุการณ์จนถึงขณะท่ีพูด (a period of 
time) 
            เช่น        for twenty minutes (เป็นเวลา 20 นาที) , for four hours (เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง) ,  
                        for   years (เป็นปีๆ) , for ages (เป็นเวลานาน) , for the last 
month (เป็นเวลาตลอดเดือนที่แล้ว), 
                       for a long time (เป็นเวลานาน) , for the last two years (เป็น
เวลาตลอดเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา) 
            - Billy hasn't written to me for three days. 
            - I haven't seen John for many weeks. 
            - They have lived in this district for a long time. 
            - Mary hasn't eaten any meat for over a year. 
 
       (หมายเหตุ - แต่ถ้าข้อความใน main clause เกี่ยวกับระยะเวลาให้ใช้ present 
simple และ clause หลัง since 
                          ให้ใช้ past simple เช่น 
                           - It is (seems) a long time since our last holiday. 
                           - It is eight years since I left university. 
                           - It seems a long time since he left me. 
                           - It is two weeks since I wrote to my boyfriend. 
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                           - How long is it since you moved into your new house? 
 
      2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเพิ่งกระท าเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีค าว่า just , recently 
(=lately ) = (not long ago) และ 
           lately ใช้กับประโยคค าถามและปฏิเสธ 
          - Have you finished your assignment? 
          - Yes, I have just finished it. 
         - The results have just been announced. 
         - He has recently got married. 
         - Have you been there lately? 
 
     3. ใช้กับค าว่า yet และ already  
          yet (ยัง) ใช้กับ Question , Negative Answer และ Negative Statement 
          already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative 
Answer 
           - We have not yet read that book. (Neg. St.) 
           - Has he come back yet ? (Question) 
           - No, he has not come back yet. (Neg. Ans.) 
           - Yes, he has already come back. 
           - Yes, he has come back already. 
      ****    already เมื่อเป็นการแสดงความประหลาดใจของผู้พูดจะใช้ในประโยค
ค าถาม 
           - Have you finished your report already? 

Question(ค าถาม) Affirmative(บอกเล่า) Negative(ปฏิเสธ) 

- just - 

yet - yet 

already already - 



 

 

8 

 
       4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีค าว่า ever , never  
          ever ใช้กับ Question 
          never ใช้กับ Negative Statement และ Negative Answer 
          - Have you ever been to America?       (Question) 
          - No, I have never been there.       (Neg. Ans.) 
          - Yes, I have been there .     
          - I have never palyed ice-skating. (Neg, St.) 
 
      5.   ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาท่ีเกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีค า
ว่า up to the present time ,  
             until now , so far , so far this month , at last,  
            - Up to the present time we have had no news from John. 
            - I have received no answer from him so far. 
            - He has finished his report at last. 
      
       6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดซ้ าซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีค าว่า many times, several 
times , over and over  
          - I have been to many times. 
          - She has seen "Jurassic Park" several times. 
          - We have studied Tenses over and over. 
         
       7. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่ง
เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต 
           - Janet has bought a car so that she will have transportation to 
work. 
           - He has studied all day so that he can go to the dance tonight. 
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       8. ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีค าว่า this 
month , this year 
          - Have you had a holiday this year? 
          - You have done a lot of work this morning. 
          - I have read two books this week. 

      9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์ 
         Conversation --- I have lost my keys. Have you seen them? Yes, I 
have seen them. 
                                          Yes, I saw them yesterday. (ถ้ามีเวลาบอก ใช้ 
past simple) 
         Letters - -- Dear James,  
                             I'm sorry that I haven't written to you for such a long 
time but I have been  
                            very busy working for an examination. 

 
 


