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Tense เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส ำคญัในกำรส่ือสำรเป็นภำษำองักฤษ เรำ
จะมำท ำควำมรู้จกักบั Tense ต่ำง ๆ ของภำษำองักฤษกนันะ 
โดยเร่ิมตน้ท่ี Present Tense หรือท่ี Tense ท่ีพูดถึงส่ิงท่ีเป็น
ปัจจุบนักนัก่อนเลย



Present Tense เป็น tense ที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวช่วยในกำรบ่งบอกถึงควำม
เป็นปัจจุบันของประโยคต่ำง ๆ ทั้งประโยคบอกเล่ำ ประโยคค ำถำม และ
ประโยคปฏิเสธ โดย Present Tense น้ันสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ
หลกั ได้แก่

1. Present Simple Tense
2. Present Continuous Tense

3. Present Perfect Tense



แต่ละรูปแบบกจ็ะมีรูปประโยคท่ีแตกต่ำงกนัออกไป รวมถึงมีกำรใชท่ี้

แตกต่ำงกนัดว้ย ไปดูกนัวำ่ Present Tense ทั้ง 3 แบบน้ีมีรูปร่ำงหนำ้ตำอยำ่งไร 

และเรำจะสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นสถำนกำรณ์ไหนในเบ้ืองตน้บำ้ง

 รูปแบบของ Present Tense โครงสร้ำงของ Present Tense

 1. Present Simple Subject + Verb 1

 2. Present Continuous Subject + is, am, are + Verb (ing)

 3. Present Perfect Subject + have, has + Verb 3

 4. Present Perfect Con Subject + have, has + been + Verb (ing)



Present Tenses

Present Simple Tense

Subject + Verb 1



หลกักำรใช้ Present Simple Tense

1. ใช้กบัเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำที่เป็นจริงเสมอไป หรือเป็นเร่ืองจริงของธรรมชำติ
เช่น It's hot in summer. มนัร้อนในฤดูร้อน

The sun rises in the east. ดวงอำทิตยข้ึ์นทำงทิศตะวนัออก
2. ใช้กบัเหตุกำรณ์ที่เป็นจริงในขณะที่พูด ไม่ว่ำก่อนหน้ำที่พูดหรือหลงัจำกพูดจะเป็นอย่ำงไรกไ็ม่
ส ำคัญ ที่ส ำคัญคือต้องเป็นจริงในขณะที่พูดกพ็อ

เช่น I have a pen in my purse. ฉนัมีปำกกำหน่ึงดำ้มในกระเป๋ำของฉนั 
(ประโยคขำ้งตน้นั้นเป็นจริงในขณะท่ีพดู คือในขณะนั้นฉนัมีปำกกำอยูห่น่ึงดำ้มในกระเป๋ำจริงๆ)
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3. ใช้กบักริยำที่ไม่แสดงลกัษณะอำกำรท่ีสังเกตเห็นได้ แต่เป็นกริยำที่เกีย่วกบัควำมนึกคิดหรือจิตใจ
เช่น I love him so much. ฉนัรักเขำมำก

This car belongs to him. รถคนัน้ีเป็นของเขำ
4. ใช้กบัเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีเกดิขึน้เป็นประจ ำ หรือเป็นนิสัย โดยในกรณีนีม้ักใช้ร่วมกบัค ำหรือกลุ่มค ำท่ีแสดงควำมถี่
ในประโยค

ค ำที่แสดงควำมถี่ ยกตวัอยำ่งเช่น
always เสมอ often บ่อยๆ
sometimes บำงคร้ัง frequently บ่อยๆ
usually เป็นปกติ naturally โดยธรรมชำติ
generally โดยทัว่ไป rarely ไม่บ่อย
seldom นำนๆ คร้ัง once a week หน่ึงคร้ังต่อสัปดำห์ 
everyday ทุกๆ วนั twice a year สองคร้ังต่อปี
every week ทุกสัปดำห์ on Saturdays ทุกๆ วนัเสำร์ เป็นตน้
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ตวัอยำ่งประโยค
I always get up early. ฉนัต่ืนนอนเชำ้เสมอ
We play football everyday. พวกเรำเล่นฟุตบอลทุกวนั

วธีิการสร้างประโยค Present Simple Tense

โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ
Subject + Verb1

โครงสร้ำงประโยคปฏิเสธ
Subject + do/does + not + Verb1

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม
Do/Does + Subject + Verb1?

โครงส้รำงประโยคค ำถำม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1?

*ค ำปฏิเสธรูปยอ่ของ do/does not คือ don’t และ doesn’t
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Present Continuous Tense

Subject + is/am/are + V.-ing

Present Tenses



หลักกำรใช้ Present Continuous Tense

1. ใช้กับเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ี ก ำลังด ำเนินอยู่ในขณะท่ีพูด ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆและจบในอนำคต

โดยอำจจะใช ้Adverbs of Time (ค ำกริยำวิเศษณ์บอกเวลำ) บำงค ำ เช่น now, at the 

moment, right now, at present, these days เป็นตน้ เขำ้มำช่วยในประโยคดว้ย 
เช่น

She is going to the supermarket at the moment.

(หล่อนก ำลงัไปซุปเปอร์มำร์เกตอยูต่อนน้ี)
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2. ใช้เพ่ือพูดถึงเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำที่ ก ำลงัจะเกดิขึน้ในอนำคตอนัใกล้ เช่น

I am meeting my boss this evening. (ฉนัจะพบกบัเจำ้นำยเยน็น้ี)

3. ใช้แสดงเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำที่ ผู้พูดมั่นใจว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตอย่ำงแน่นอน เช่น

He is going to China tonight. (เขำจะเดินทำงไปยงัประเทศจีนคืนน้ี)

4. กริยำบำงตัวไม่สำมำรถใช้ในรูปของ Present Continuous Tense ได้

ถึงแมว้ำ่เหตุกำรณ์นั้นจะก ำลงัเกิดข้ึน หรือ ด ำเนินอยูก่ต็ำม โดยเรำมกัใชใ้นรูปของ Present 

Simple Tense กบัค ำกริยำกลุ่มน้ีแทน ซ่ึง ไดแ้ก่
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4.1) กริยำท่ีแสดงถึงประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เช่น see, hear, feel, taste, smell

I smell something bad. (ถูก)

* I am smelling something bad. (ผิด)

4.2) กริยำท่ีแสดงควำมนึกคิด ควำมรู้สึก เช่น know, understand, think, believe, 

agree, notice, doubt, suppose, forget, remember, consider, 

recognize, appreciate, forgive

I believe her. (ถูก)

* I am believing her. (ผิด)
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4.3) กริยำที่แสดงควำมชอบและควำมไม่ชอบ เช่น like, dislike, love, hate, prefer, trust, 
detest

He likes a woman with long hair. (ถูก)

* He is liking a woman with long hair. (ผดิ)

4.4) กริยำที่แสดงควำมปรำรถนำ เช่น wish, want, desire, prefer

I want to get married. (ถูก)

* I am wanting to get married. (ผดิ)

4.5) กริยำที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของ เช่น possess, have, own, belong

She has no children. (ถูก)

* She is having no children. (ผดิ)

Present Tenses



วิธีการสร้างประโยค Present Continuous Tense

โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ

Subject + is/am/are + V.-ing

โครงสร้ำงประโยคปฏิเสธ

Subject + is/am/are + not + V.-ing

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม

Is/Am/Are + Subject + V.-ing?

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + V.-
ing?

*ค ำปฏิเสธรูปยอ่ของ is / am / are not คือ isn’t, aren’t และ aren’t
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Present Perfect Tense

Subject + has/have + Verb3
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หลักกำรใช้ Present Perfect Tense

1. ใช้กับเหตุกำรณ์ท่ี เกิดขึน้ในอดีต และด ำเนินต่อเน่ืองมำยังปัจจุบัน และมีแนวโนน้ท่ีจะด ำเนินต่อไปไดอี้กใน
อนำคต เช่น

I have had a lot of toys. ฉนัมีของเล่นมำกมำย (และอำจจะมีของเล่นเพิ่มข้ึนอีกในอนำคต)
2. ใช้กับเหตุกำรณ์ในอดีตท่ี เกิดขึน้และส้ินสุดลงแล้ว แต่ยังส่งผลมำยังปัจจุบัน เช่น

It has stopped raining. ฝนหยดุตกแลว้ (แต่ถนนยงัเปียกอยู)่
3. ใช้พูดถึง เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีเกิดขึน้ซ ้ำๆกัน ในช่วงเวลำหน่ึงระหวำ่งอดีตและปัจจุบนั โดยมกัใชค้  ำวำ่ 
many/several times, a lot of times, …times, again and again, 
over and over และอ่ืนๆ เช่น

I’ve read this book more than 3 times. (ฉนัอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีมำมำกกวำ่สำม
รอบแลว้)
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4. ใช้กับเหตุกำรณ์ท่ี เพิง่ส้ินสุดลง โดยไม่ระบุเวลำ ซ่ึงมกัใชก้บั just, already และ yet

yet มักใช้ในประโยคปฏิเสธ ส่วน just และ already น้ัน มักจะใช้กันในประโยคบอกเล่ำ โดยวำงไว้อยู่
หน้ำกริยำหลัก   เช่น

I haven’t finished my homework yet. (ฉนัยงัท ำกำรบำ้นของฉนัไม่เสร็จเลย)
I have just finished my home work. (ฉนัเพ่ิงท ำกำรบำ้นของฉันเสร็จ)
I’ve already finished my homework. (ฉนัท ำกำรบำ้นของฉนัเสร็จเรียบร้อย

แลว้)
 หำกเรำระบุเวลำลงไป ประโยคจะต้องใช้ Past Simple Tense เท่ำน้ัน ไม่สำมำรถใช้ Present

Perfect Tense ได้ เช่น
I finished my homework at 7 o’clock. (ฉนัท ำกำรบำ้นเสร็จแลว้ตอนเจด็โมง

เชำ้)
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5. ใช้เพ่ือบอกเล่ำถึงเหตุกำรณ์ท่ีเพิง่เกิดขึน้เร็วๆ นี้ ซ่ึงมกัใชก้บั just, recently, lately และอ่ืนๆ

The meeting has just started. (กำรประชุมเพิ่งจะเร่ิมข้ึน)

Have you seen him lately? (คุณไดเ้จอเขำเม่ือเร็วๆน้ีบำ้งไหม)

6. ใช้กับ since (ต้ังแต่) และ for (เป็นเวลำ)

I have been here since I was about 15 years old.

ฉนัอยูท่ี่น่ีมำตั้งแต่อำย ุ15 (ปัจจุบนัฉนักย็งัคงอยูท่ี่น่ี)

I have had a fever for almost a week.

ฉนัเป็นไขม้ำประมำณอำทิตยห์น่ึงไดแ้ลว้ (ปัจจุบนัฉนักย็งัคงเป็นไขอ้ยูเ่ช่นเดิม)

Present TensesPresent Tenses



วิธีการสร้างประโยค Present Perfect Tense

โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ

Subject + has/have + Verb 3

โครงสร้ำงประโยคปฏิเสธ

Subject + has/have + not + Verb 3

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม

Has/Have + Subject + Verb 3?

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม Wh-

Who/What/Where/When/Why/How + has/have + Verb 3?

*ค ำปฏิเสธรูปยอ่ของ has/have not คือ hasn’t และ haven’t

Present Tenses
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ถำ้พดูถึง Present perfect Continuous Tense หลำยคนอำจจะงงและสับสน
เก่ียวกบักำรใช ้Tense น้ี แต่แทท่ี้จริงแลว้ Tense น้ีไม่ไดย้ำกอยำ่งท่ีทุกคนคิด ดงันั้นวนัน้ีเรำจะมำพดู
ถึง Present Perfect Continuous ในรูปแบบท่ีท ำใหผู้อ่้ำนทุกคนเขำ้ใจง่ำย ๆ กนั

โครงสร้ำงของ Present Perfect Continuous Tense

Subject + has / have + been + V.ing + Object

Present Tenses



 has / have ผนัตำมประธำน ดงันี้

 ประธำนเป็นเอกพจน์ (He, She, It, John, Jane) ใช ้Has
ประธำนเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They, The dogs, Students) ใช ้Have

 หลกักำรใช้ Present Perfect Continuous Tense

 1. ใชก้บัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น

Lisa has been living in New York since 2004.
ลิซ่ำอำศยัอยูท่ี่นิวยอร์กตั้งแต่ปี 2004
(อำศยัอยูต่ ั้งแต่ปี 2004 และตอนน้ีกย็งัอำศยัอยูท่ี่นิวยอร์ก)

My sister has been talking on the phone for an hour!
นอ้งสำวของฉนัคุยโทรศพัทม์ำเป็นชัว่โมงแลว้
(เร่ิมคุยตั้งแต่หน่ึงชัว่โมงท่ีแลว้ และตอนน้ีกย็งัคุยอยู)่
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 Note: กริยำท่ีไม่แสดงควำมต่อเน่ืองของกำรกระท ำจะไม่สำมำรถใช ้Tense น้ีได ้เช่น
เรำจะไม่พดูวำ่ The clock has been stopping เน่ืองจำกค ำวำ่ stop เป็นกริยำท่ีไม่
แสดงควำมต่อเน่ือง ดงันั้นเรำจึงตอ้งพดูวำ่ The clock has stopped เพื่อบอกวำ่นำฬิกำ
หยดุท ำงำน ซ่ึงผลของกำรกระท ำคือเขม็นำฬิกำไม่เดิน

ตวัอยำ่งของกริยำท่ีไม่แสดงควำมต่อเน่ือง เช่น believe, cost, dislike, envy, 

forget, hate, know, like, love, need, see, taste, 
understand หรือ want เป็นตน้
นอกจำกน้ีจะไม่ใช ้just, already, never, finally กบั Present Perfect 

Continuous Tense

Present Tenses



 ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Present perfect กับ Present perfect continuous

 Present Perfect จะอธิบำยถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้และจบลงไปแล้ว แต่ผลของกำรกระท ำดังกล่ำวยังแสดงให้เห็นอยู่ แต่ 
Present Perfect Continuous จะอธิบำยถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้หรือส่ิงท่ีท ำตั้งแต่ในอดีตและยังคงท ำต่อมำเร่ือย 
ๆ จนถึงปัจจุบัน เน้นว่ำก ำลังกระท ำส่ิงน้ันอยู่ ไม่ใช่ผลของส่ิงท่ีท ำ เช่น

How long have you known her? คุณรู้จกัเธอมำนำนแค่ไหนแลว้
**ค ำวำ่ known ไม่แสดงควำมต่อเน่ือง และกำรท ำควำมรู้จกันั้นคือไดท้ ำควำมรู้จกักนัไปตั้งแต่คร้ังแรกท่ีเจอกนัและจบ
ลงไปแลว้ แต่สถำนะควำมเป็นเพื่อนยงัคงอยูม่ำจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงควำมเป็นเพื่อนคือผลของกำรท ำควำมรู้จกั

How long have you been working with Nancy? คุณท ำงำนกบัแนนซ่ีมำนำนแค่
ไหนแลว้
**เป็นกำรเนน้ท่ีกำรกระท ำวำ่ท ำงำนดว้ยกนัมำนำนแค่ไหน และตอนน้ีกย็งัท ำงำนกบัแนนซ่ีอยู ่เน่ืองจำกเป็นกำรพดูถึงควำม
ต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีตมำจนถึงปัจจุบนั และปัจจุบนักย็งัคงกระท ำส่ิงนั้นอยู่

Present Tenses


