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Past Simple Tense

รูปแบบของ Past Simple Tense

Subject + Verb2



วธีิการสร้างประโยค Past Simple Tense

 โครงสร้างประโยคบอกเลา่ Subject + Verb2

 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject + did + not + Verb1

 โครงสร้างประโยคค าถาม Did + Subject + Verb1?

 โครงสร้างประโยคค าถาม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + did + Subject +Verb1?

 เราใช้ “did” เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคค าถามหรือปฏิเสธ โดยกริยาแท้นัน้จะต้องอยูใ่นรูปกริยาช่องท่ี 1 
เทา่นัน้ *ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ did not คือ didn’t



หลกัการใช้ Past Simple Tense

 ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระท าที่ เกิดขึน้ในอดีตและสิน้สุดลงแล้ว ซึง่มกัจะมีค าหรือวลีท่ีบง่บอกถงึเวลาในอดีตในประโยคเสมอ เช่น yesterday, 

last…, … ago, once, this morning, when I was… และอ่ืนๆ เช่น

I met a beautiful girl last night. (ฉนัเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งเมื่อคืนนี)้

 ใช้แสดงถงึการกระท าที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึน้เป็นประจ าในอดีต ซึ่งสิน้สุดลงแล้ว โดย มกัมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์
แสดงความถ่ี) อยู่ในประโยคด้วย เช่น often, always, sometimes และอื่นๆ ซึง่มกัจะมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดง
เวลา) ระบถุึงเวลาในอดีตด้วย เช่น last month, last year และอ่ืนๆ เช่น

I cooked every night last month. (ฉนัท าอาหารทกุคืนเมื่อเดือนท่ีแล้ว)

He always cried when he was young. (เขาร้องไห้เป็นประจ า ตอนเขายงัเด็ก)

 เราสามารถใช้ "used to /would + Verb 1" เพื่อให้ความหมายว่า "เคย" เพื่อแสดงถงึการกระท าในอดีตได้ เช่น

I used to eat a lot. (ฉนัเคยกินเยอะมาก่อน)

He used to be naughty. (เขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน)



หลกัการใช้ Past Simple Tense

 We use used to/ would (always/often/etc) + bare infinitive to refer to past habits or 

repeated actions.

She used to/would go to the cinema once a week when she was a teenager.

 In such cases used to/would can be replaced by the past simple with no change in 

meaning.

I lived in the country, I worked/used to work on a farm.

 But for an action that happened at a definite tome in the past we use the past simple, 

not used to.

I bought a new computer yesterday. NOT: I used to buy a new computer yesterday.

 We also use used to to talk about past facts or situations which are no longer true.

I used to enjoy swimming. Now I prefer jogging.



Past Continuous Tense

รูปแบบของ Past Continuous Tense

Subject + was/were + V.-ing



วธีิการสร้างประโยค Past Continuous Tense

 โครงสร้างประโยคบอกเลา่ Subject + was/were + V.-ing

 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject + was/were + not + V.-ing

 โครงสร้างประโยคค าถาม Was/Were + Subject + V.-ing?

 โครงสร้างประโยคค าถาม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + was/were + Subject + V.-ing?

 *ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ was/were not คือ wasn’t และ weren’t



หลกัการใช้ Past Continuous Tense

 ใช้เพื่อกล่าวถงึเหตุการณ์หรือการกระท าที่ เกิดขึน้ในอดีต ในช่วงเวลาที่บ่งไว้อย่างชัดเจน เช่น

I was taking a shower at eight o’clock last night. (ฉนัก าลงัอาบน า้อยู่เมื่อวานตอนสองทุ่ม)

 ใช้เพื่อกล่าวถงึเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ซ้อนกันในอดีต โดย…

 เหตกุารณ์แรกทีเ่กิดข้ึนและด าเนินอยู่ จะใช้ Past Continuous Tense

 เหตกุารณ์สัน้ๆนัน้ไดเ้ขา้มาแทรก จะใช้ Past Simple Tense

เช่น I met you boyfriend in the park while I was jogging. (ฉนัเจอแฟนคณุในสวนตอนฉนัก าลงัวิ่งจ๊อกกิง้อยู่)

 ใช้เพื่อกล่าวถงึเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ควบคู่กันไป ณ เวลาเดียวกัน (Parallel Actions) โดย เหตกุารณ์ทัง้สองเหตกุารณ์จะใช้Past 

Continuous เช่น

I was sleeping while the teacher was teaching. (ฉนันอนหลบัขณะที่คณุครูก าลงัสอนอยู่)

 เรามักใช้ค าว่า when, while, as ใน Past Continuous Tense เพื่อเชื่อมเหตุการณ์ ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น

As I was going to the church, he was going to the sea. (ขณะท่ีฉนัก าลงัเดินทางไปท่ีโบสถ์ เขาก็ก าลงัไปทะเล)



Past Perfect Tense

รูปแบบของ Past Perfect Tense

Subject + had + Verb3



วธีิการสร้างประโยค Past Perfect Tense

 โครงสร้างประโยคบอกเลา่ Subject + had + Verb 3

 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject + had + not + Verb 3

 โครงสร้างประโยคค าถาม Had + Subject + Verb 3?

 โครงส้รางประโยคค าถาม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + had + Verb 3?

 *ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ had not คือ hadn’t



หลกัการใช้ Past Perfect Tense

 1. ใช้กบัเหตกุารณ์ 2 เหตกุารณ์ ท่ี เกิดขึน้ และสิน้สุดลงแล้วในอดตีทัง้ 2 เหตุการณ์ ซึง่
เหตกุารณ์หนึง่ได้สิน้สดุลงก่อนหน้าอีกเหตกุารณ์ โดย…

 เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นและส้ินสุดลงก่อน จะใช้ Past Perfect Tense

 เหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นและส้ินสุดลงทหีลัง จะใช้ Past Simple Tense

We had gone out before he came.

(เราออกไปข้างนอกกนัแล้วก่อนท่ีเขาจะมา)



หลกัการใช้ Past Perfect Tense

 2. Past Perfect Tense มกัจะใช้กบัค าว่า before, after, already, just, yet, until, till, as soon as, 
when, by the time, by… (เช่น by this month) และอื่นๆ โดยจะมีอาจวิธีการใช้ตา่งกนัไป เช่น

 Before + Past Simple Tense + Past Perfect Tense เช่น

Before I went to the school, I had had a car accident.

(ก่อนที่ฉนัจะไปโรงเรียน ฉนัได้ประสบอบุตัิเหตทุางรถยนต์)

 After + Past Perfect Tense + Past Simple Tense เช่น

After I had finished my homework, I went to the Internet Café.

(หลงัจากท่ีฉนัท าการบ้านเสร็จ ฉนัก็ไปยงัร้านอินเตอร์เน็ต)

 By the time + Past Simple Tense + Past Perfect Tense เช่น

By the time he came here, I already had finished my dinner.  

(ตอนท่ีเขามาถึง ฉนัก็กินข้าวมือ้เย็นของฉนัเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



Past Perfect Continuous

 รูปแบบของ Past Perfect Tense

Subject + had + been + 

V.ing



วธีิการสร้างประโยค Past Perfect Continuous 

 โครงสร้างประโยคบอกเลา่ Subject + had + been + V.ing

 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Subject + had + not + been + V.ing

 โครงสร้างประโยคค าถาม Had + Subject + been + V.ing?

 โครงส้รางประโยคค าถาม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + had + V.ing?

 *ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ had not คือ hadn’t



หลกัการใช้ Past Perfect Continuous Tense

 เราใช้กับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึน้ และต้องการเน้นให้เหน็ความต่อเน่ืองของเหตุการณ์นัน้ที่ได้ด าเนินมาเร่ือย ๆ ในอดีต

 ข้อสังเกต : ในประโยค Past Perfect Continuous มกัจะมีค าท่ีบอกถึงช่วงระยะเวลาเข้ามาด้วย เช่น for 2 hours, for 20 years, 

by the time



หลกัการใช้ Past Perfect Continuous Tense

 I had been waiting for 2 hours before they arrived. (ฉนัรอมาแล้ว 2 ชัว่โมงก่อนท่ีพวกเขาจะมาถึง)

 My family had been living in Bangkok for 20 years before we moved to Chiang Mai.

 After my friend had been talking on the phone for an hour, she left the room.

 By the time they came here, I had been sleeping for 3 hours. (ตอนที่พวกนัน้มาถึง ฉนันอนหลบัไปแล้ว 3 
ชัว่โมง)

 My friend had not been arriving by the time I went to bed. (เพ่ือนฉนัยงัไมม่า ตอนที่ฉนัเข้านอนแล้ว)

 Jenny had not been having dinner when I arrived. (เจนน่ียงัไมไ่ด้กินข้าวเย็น ตอนที่ฉนัไปถึง)

 Had you been studying Chinese when I phoned you? (คณุก าลงัเรียนภาษาจีนตอนที่ฉนัโทรศพัท์ไปหาใช่ไหม)


