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FUTURE SIMPLE TENSE 
 

 

หลกัการใช้  

 1. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงขณะที่พดูน้ี 

      เหตุการณ์หรือการกระทาํนั้นยงัไม่ทนัเกิดขึ้น และมกัจะมีคาํวเิศษณ์บอกเวลาท่ีเป็น 

               อนาคตมาร่วมดว้ยเสมอ เช่น  

  I shall go to Chiang Mai tomorrow.  

  He will leave for New York next week. 

 

 เอาล่ะเด็กนอ้ย ป. 5 ที่รัก คราวน้ีมาดูกริยาวเิศษณ์บอกเวลา (adverbs of time)ที่ทาํหนา้ที่ใน 

Future Simple Tense กนันะครับ    

  - soon     

  - shortly   

  - in a short time  

  - in a moment   

  - in a few minutes (weeks, months, years)   

  - tonight   

  - tomorrow   

  - next week, (month, year)  

  - next Monday (Tuesday, Wednesday, etc.   

 

 2. ประโยคแสดงอนาคตที่มีกริยา 2 ตวั ให้ใช ้Future Simple Tense กบักริยาเพยีงตวัเดียว  

              ส่วนอีกตวัหน่ึง (คือประโยคที่อยูห่ลงันํ้ าเช่ือม...เอย้..คาํเช่ือม) ใหใ้ช ้Present Simple หรือ  

              Present Perfect Tense    

  กริยาที่ใช ้Future Simple Tense คือ กริยาที่อยูห่นา้คาํเหล่าน้ี คือ if, unless, until, as  

      soon as, before, after, the moment that, by the time that, now that  เช่น 

  They will leave after they have finished their homework. 

  Aom will stay here until her mother arrives from her office. 
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โครงสร้างประโยค  

 

1. โครงสร้างประโยคบอกเล่า :   (Affirmative Sentence)  

 Structure =    Subject + will, shall + verb 1 + ……………..    

 Examples  Sunee will go to school tomorrow. 

    The Students will come to Ajarn Poo’s house tomorrow. 

 

2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ:  (Negative Sentence) 

 Structure =    Subject + will, shall + not + Verb 1 + …………. 

 Examples  Atom will not go to school tomorrow. 

    Atom won’t go to school tomorrow. 

    The Students will not come to Ajarn Poo’s house tomorrow. 

    The Students won’t come to Ajarn Poo’s house tomorrow. 

 

 Tip   will not  = won’t  

    shall not  = shan’t   

 

    เวลาที่นกัเรียนตอ้งการเปล่ียน Future Simple Tense ในประโยคบอกเล่า

ใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายนิด...เดียว..เพียงแค่เติม not หลงั shall หรือ 

will เท่านั้นเองขอรับ     

 

3. โครงสร้างประโยคคาํถาม:  (Interrogative Sentence) 

 Structure =     Will, Shall + Subject + Verb 1+………..?  

 Examples  Will Sunee go to school tomorrow? 

    Will the Students come to Ajarn A’s house tomorrow? 

 Tip   นกัเรียนจะเห็นวา่ การเปล่ียนประโยคบอกเล่าใหเ้ป็นประโยคคาํถามใน 

Future Simple นั้นแสนง่าย เพยีงแค่ยา้ยตาํแหน่ง Will หรือ Shall มาไว้

ตน้ประโยค แลว้ตบทา้ยดว้ย “ ? ” ก็ถือวา่เป็นอนัเรียบร้อยโรงเรียนสาธิต

สวนนนัฯ แลว้ล่ะครับ 
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4. การตอบคาํถามใน Future Simple Tense  

 ในการตอบคาํถามใน Future Simple นกัเรียนก็สามารถใชก้ริยาช่วยอยา่ง will, shall, shan’t 

หรือ won’t  มาใชใ้นการตอบคาํถามแบบสั้น ๆ ได ้เช่น  

 Will Sunee go to school tomorrow? 

 Yes, she will. 

 No, she won’t. 

 Will you come to Ajarn Moy’s house tomorrow? 

 Yes, I shall. 

 No, I shan’t.  

 

5. โครงสร้างประโยคคาํถาม ปฏิเสธ:  (Negative Interrogative Sentence) 

 Structure =     Shall, Will + Subject + not+ Verb 1+………..?  

 Examples  Will Atom not go to school tomorrow? 

    Won’t Atom go to school tomorrow? 

 

NEAR FUTURE  
(อนาคตอันใกล้) 

 

  นกัเรียนที่รัก  โดยปกติแลว้    เม่ือเราจะพดูถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะใช ้

Future Simple Tense ( Subject + will, shall + verb 1)  แต่ในกรณีที่การกระทาํหรือเหตุการณ์

นั้นกาํลงัจะเกิดขึ้นอยูแ่ลว้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอนัใกล ้เราสามารถใชโ้ครงสร้างประโยค

น้ีไดอี้ก  

  Subject + is, am, are + going to + Verb 1     

  Examples: 

   I am going to dance tonight.  ฉนักาํลงัจะเตน้ราํคืนน้ี 

   He is going to dance tonight.  เขากาํลงัจะเตน้ราํคืนน้ี 

   They are going to dance tonight. พวกเขากาํลงัจะเตน้ราํคืนน้ี 
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ข้อแนะนําในการใช้  is, am, are + going to + verb 1  (be going to) แทน  will, shall  

 1. ใช ้is, am, are) + going + verb 1 เพือ่แสดงความตั้งใจ (Intention) แทน will, shall  

   Examples:  

    I am going to write to my mother this evening.  

    ผมกาํลงั (ตั้งใจวา่) จะเขียนจดหมายถึงคุณแม่ของผมเยน็น้ี 

    She is going to sell her car next week.  

    หล่อนกาํลงั(ตั้งใจวา่) จะขายรถของหล่อนอาทิตยห์นา้ 

    We are going to buy a house in Bangkok next month.  

    พวกเรากาํลงั (ตั้งใจวา่) จะซ้ือบา้นในกรุงเทพเดือนหนา้ 

 

 2. ใช ้is, am, are) + going + verb 1 เพือ่แสดงการคาดคะเน (Suggestion) แทน will, shall  

   Examples:  

    I think it is going to rain. 

 3. ใช ้is, am, are) + going + verb 1 เพือ่แสดงขอ้ความซ่ึงเช่ือวา่เป็นจริงเช่นนั้นโดย

ปราศจากขอ้สงสยั (Inevitability) แทน will, shall  

 

   Example:  

    My wife is going to have a baby.  

 

EXERCISE 1: Change the sentences given to Future Simple Tense. 

 1.  I (come) tomorrow. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………

 2. We (walk) to the station tomorrow.   

   …………………………………………………………………………………………………………………………

 3. All students (explain) the lesson next week. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Going to + Noun (place) = กาํลงัไป 

Going to + verb 1 = กาํลงัจะ 
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3. You (write) a letter tomorrow. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. She (answer) your letter next week. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. I (watch) television tonight.   

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 7.  They (play) tomorrow.  

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 8.  My mother (wash) my clothes tomorrow. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 9.  The postman (come) again next Tuesday. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Those children (swim) in the sea next Sunday. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXERCISE 2: Change the sentences to Negative Sentence in Future Simple Tense. 

 1.  I (not go) there again. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………

 2. We (not walk) to the station tomorrow.   

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. I (not run) to the filed next Saturday. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. You (not write) a letter tomorrow. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. They (not play) football next week. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EXERCISE 3: Change the sentences to Near Future. 

                          ( Subject + is, am, are + going to + Verb 1 )     

1. They ( play) football next week. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. I (not watch) television tonight.   

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.  We (work) in this room tomorrow.  

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.  My mother (not wash) my clothes tomorrow. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.  My sister (come) from Germany next month 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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