
สรปุ ทัง้ อยา่งละเอยีดทกุแงม่มุครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด

ไดแ้ก่ ความหมาย โครงสรา้ง ตา่งๆ หลกัการใช ้ ทัง้

หมด และตวัอยา่งประโยคทีนํ่ามาใชง้านจรงิๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเห็นไดเ้ห็น

ภาพวา่ จรงิๆแลว้ นีม่ันใชแ้ตกตา่งกนัอยา่งไร

คอือะไร

โครงสรา้ง ทัง้ เป็นอยา่งไร แตกตา่งกนัอยา่งไร

หลกัการใชใ้นสถานการณต์า่งๆ ใชต้า่งกนัอยา่งไร

ตวัอยา่งประโยคของเทนสทั์ง้หมด เพิม่เตมิเสรมิความเขา้ใจ

ความหมายของ คอื รปูแบบของประโยคทีม่คํีากรยิา แสดง

1

w77
Text Box
          ที่มา: https://goo.gl/Hn592s



ระบเุวลากํากบัการกระทําในขณะทีพ่ดู

นีค่อืความหมายครา่วๆนะครับ ถา้ยน่ยอ่กนัจรงิๆในการเรยีนหลกัภาษา

แลว้ คอื กาล เวลา

วา่กนัไปแลว้ ใหญ่ๆ แค่ เทา่นัน้เอง แตแ่ยกยอ่ยออกอกี จงึ

รวมกนัได ้

ปัจจบุนักาล กลา่วถงึเรือ่งราวในปัจจบุนั

อดตีกาล กลา่วถงึเรือ่งราวในอดตี

อนาคตกาล กลา่วถงึเรือ่งราวในอนาคต

บอกเลา่เรือ่งราวในปัจจบุนั

2



โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่ขอ้เท็จจรงิท่ัวไป ของคน สตัว์ สิง่ของ สถานที่

ตวัอยา่งประโยค

ฉันกนิขา้วทกุวัน

สนัุขมสีีข่า

กรงุเทพเป็นเมอืง

หลวงของประเทศไทย

ชัว่โมงเรยีนของฉันเริม่เวลา นาฬกิา

นีอ้กีชือ่หนึง่คอื

โครงสรา้ง
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หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีกํ่าลงัเกดิขึน้ขณะนี้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีกํ่าลงัจะเกดิในอนาคตแน่ๆ

ตวัอยา่งประโยค

ฉันกําลังกนิขา้วอยูต่อนนี้

สนัุขกําลงัเดนิ

ฉันกําลังจะไปลอนดอน

สปัดาหห์นา้

พวกเรากําลงัจะ

ไปเยีย่มปู่ พรุง่นี้

โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีดํ่าเนนิเสร็จแลว้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีดํ่าเนนิมาไดใ้นระยะเวลาหนึง่จนถงึปัจจบุนั

ตวัอยา่งประโยค

4



ผมกนิขา้วแลว้ กนิเสร็จแลว้

หลอ่นทําการบา้นเสร็จแลว้

ผมกนิขา้วมาแลว้ นาที

เขาอาศยัอยูท่ีน่ีต่ัง้แตปี่

โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีดํ่าเนนิมาไดใ้นระยะเวลาหนึง่จนถงึปัจจบุนั

คลา้ย แตเ่ป็นการเนน้ย้ําวา่ทําอยา่งตอ่

เนือ่ง

ตวัอยา่งประโยค

ฉันเลน่ฟตุบอล อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ตัง้แต่ โมง

หลอ่นวิง่ อยา่งตอ่

เนือ่ง เป็นเวลา นาที

ตนูวิง่ อยา่งตอ่เนือ่ง

เป็นเวลา ชัว่โมง

เขาทํางานทีน่ี่

อยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตปี่ ไมเ่คยยา้ยไปไหน
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บอกเลา่เรือ่งราวในอดตี

โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณใ์นอดตี ทีเ่กดิขึน้ ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่

ตวัอยา่งประโยค

ฉันไปโรงเรยีนเมือ่วานนี้

ฉันกนิกลว้ยเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้

พอ่ของผมลา้งรถของ

เขาเมือ่วนัอาทติยท์ีแ่ลว้

หลอ่นดหูนังเรือ่งนีปี้ที่

แลว้

แซมไปเยีย่มพอ่แม่

ของเขาเมือ่หา้ปีทีแ่ลว้
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โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีกํ่าลงัเกดิขึน้ในอดตี แลว้มอีกีเหตกุารณห์นึง่

แทรกขึน้มา

ตวัอยา่งประโยค

ฉัน

เห็นชา้งตวัหนึง่ขณะทีฉั่นกําลังเดนิไปโรงเรยีน

พวกเรา

กําลงักนิขา้วเย็นอยู่ ตอนทีพ่อ่มาถงึบา้น

ไฟดบั

ตอนทีพ่วกเขากําลงัดทูวีอียู่

หลอ่นกําลงัอาบ

น้ําอยู่ ตอนทีผ่มโทรหาหลอ่น

แซมกําลงั

ขบัรถกลบับา้น ตอนทีฝ่นเรมิตก
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โครงสรา้ง

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีส่ ิน้สดุแลว้ในอดตี กอ่นจะมอีกีเหตกุารณ์ตาม

มา

ตวัอยา่งประโยค

ฉันไดก้นิพซิซา่

กอ่นทีฉั่นเขา้นอน กนิกอ่น

จอหน์โทรหาฉัน หลงัจากที่

ฉันไดอ้อกจากบา้นแลว้

คนไดก้ลบับา้นหมดแลว้ เมอืเราไปถงึโรงหนัง

พวก

เขาไดเ้ขากนิขา้ว กอ่นพวกเขาทําการบา้น

รถไฟออก

ไปแลว้ ตอนทีเ่ราไปถงึสถานี
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โครงสรา้ง ฺฺ

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี และดําเนนิมาเป็นระยะเวลา

หนึง่ เนน้การบอกเวลามากกวา่การกระทํา

ตวัอยา่งประโยค

ฉันไดร้อคอยรถไฟเป็นเวลา ตัง้ ชัว่โมง นะ กอ่นที่

มันจะมาถงึ

พวกเราไดเ้ดนิ ตัง้ ชัว่โมง แน่ะ ตอนทีพ่วกเราเห็นนกตวันัน้

พวกเขาไดเ้ลน่ฟตุบอล ตัง้ ชัว่โมง กอ่นทีฝ่นเริม่ตก วนันีเ้ลน่

ไดน้าน ปกตไิมเ่กนิชัว่โมงก็ตกแลว้

บอกเลา่เรือ่งราวในอนาคต
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โครงสรา้ง ฺฺ

หลกัการใช้

บอกเลา่ คาดการณ์เหตกุารทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ตวัอยา่งประโยค

ฉันจะไปโรงเรยีนพรุง่นี้ คดิวา่

ตอ้งไป เดีย๋วหมดสทิธิส์อบ

ฉันจะดชูนิจังเย็นนี้

เพือ่นบอกวา่สนุก จะลองดหูน่อย

คณุจะกนิสม้ตําคนืนี้ รูส้กึ

อยากๆ กะจะตํากนิสกัหน่อย

เขาจะลา้งรถสปัดาหห์นา้

เขาบอกมา วา่จะลา้ง

หลอ่นจะซือ้จักรยานเดอืน

หนา้ หลอ่นวา่เดอืนไปเรยีนแลว้เหนีอ่ย

โครงสรา้ง ฺฺ

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีกํ่าลงัเกดิขึน้อยูใ่นอนาคต
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ตวัอยา่งประโยค

ฉันจะกําลงั

อา่นหนังสอืเวลา นาฬกิา วันพรุง่นี้

พรุง่นีเ้วลา นาฬกิา พวกเราจะกําลงัทํางานในฟารม์

เวลา นาฬกิา พวกเราจะกําลงักนิขา้วกบัปู่ ของพวก

เรา

หลอ่นจะกําลงัรอคอย

เมือ่คณุมาถงึ

โครงสรา้ง ฺฺ

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีส่ ิน้สดุแลว้ในอนาคต

ตวัอยา่งประโยค

ฉันจะ

กนิขา้วเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ เวลา นาฬกิา วันพรุง่นี้

พรุง่นีเ้ชา้ พวกเราจะดําเนนิโครงการของพวกเราเสร็จแลว้

หลอ่น คง จะไปแลว้
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เมือ่คณุมาถงึ

ฉัน คง จะทําความสะอาดพืน้เรยีบรอ้ยแลว้ ตอนทีแ่มม่าถงึ

โครงสรา้ง ฺฺ

หลกัการใช้

บอกเลา่เหตกุารณท์ีดํ่าเนมิมาไดร้ะยะเวลาหนึง่ในอนาคต กอ่นมี

อกีเหตกุารณ์หนึง่แทรกเขา้มา

ตวัอยา่งประโยค

ฉันจะไดก้ําลังกนิขา้วเชา้เป็นเวลา นาทแีลว้ ณ เวลา นาฬกิา

วันพรุง่นี้

เวลา นาฬกิาพรุง่นี้ พวกเราจะไดกํ้าลงัทํางานในฟารม์ เป็น

เวลา ชัว่โมงแลว้

คณุจะไดกํ้าลงัรอ เป็นเวลาสองชัว่โมง เมือ่เครือ่งบนิมาถงึ
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ถงึแมว้า่ ท ัง้หมดจะมี ก็จรงิ แตท่ีใ่ชบ้อ่ยไดแ้ก่

นอกนัน้ไมค่อ่ยไดใ้ชเ้ทา่ไหรห่รอกครับ
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