
ใบความรู้เร่ือง Past continuous 
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่3 รายวชิา อ 23102 

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 
 

  
Subject + was/were + Verb ing 

  

Subject ประธาน  + was/ were เป็นชอ่ง 2 ของ is/am/are +  Verb ing ก็ verb แทช้อ่ง 1 ทีเ่ตมิ ing 

 1.เหตกุารณท์ีเ่กดิข ึน้ตอ่เนือ่งในชว่งเวลาหนึง่ (บอกวา่อะไรก าลังเกดิขึน้อยู ่หรอืก าลังท าอะไรอยูใ่นอดตีทีเ่จาะจง) เชน่ 

 I was studying English this morning. 

ฉันก าลังเรยีนภาษาองักฤษอยูเ่มือ่เชา้ 

 She was standing in front of my house at 2 a.m. 

ตอนตสีอง หลอ่นก าลังยนือยูห่นา้บา้นฉัน 

 I was going to throw it away. 

ฉันก าลังจะเอามันไปทิง้ (ในอดตี) 

  

2. ก าลงัเกดิเหตกุารณอ์ะไรอยูแ่ลว้มเีหตกุารณอ์ืน่เขา้มาแทรก  (จะพดู Tense นี้ในกรณีนี้บอ่ยมากในชวีติจรงิ) 

เราจะใชค้วบคู ่Past Simple และ Past Continuous ครับ โดยที ่

Past Continuous เป็นเหตกุารณ์ทีก่ าลังเกดิและ 

Past Simple เป็นเหตกุารณท์ีเ่ขา้มาแทรก     เชน่ 

 

I was eating my cake then I saw Phan. 

ฉันก าลังกนิเคก้ของฉันอยู ่แลว้ฉันก็เห็นแป้น  

(I was eating my cake เป็น past continuous และ I saw Phan เป็นpast simple) 

I was taking a shower then Phan came in. 

ฉันก าลังอาบน ้าอยู ่แลว้แป้นก็โผลม่า  

While I was mopping the floor, I found the ring. 

ในขณะทีฉั่นถพูืน้อยู ่ฉันก็เจอแหวน 

  

3.ใชคู้ก่นั ดว้ย Past Continuous พดูถงึเหตกุารณใ์นอดตี ทีเ่กดิข ึน้พรอ้มๆกนัอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ 

Piak was working while Phan was dancing around. 

เป๊ียกก าลังท างาน ในขณะที ่แป้นก าลังเตน้(อยูไ่ด)้ 

  

สว่นการเปลีย่นเป็นประโยคอืน่ๆ ก็คลา้ยกบั Present Continuous ครับ 

ค าถาม.. 

ใช ้was หรอื were ขึน้ตน้ประโยค เชน่ 

Was she cooking yesterday evening? 

เมือ่วานเย็น หลอ่นก าลังท าอาหารอยูห่รอืเปลา่ 

 สว่นปฏเิสธ.. 

ก็เพยีงเตมิ not หลัง was were เทา่นัน้เอง เชน่ 

She was not cooking yesterday evening. 

 

 

 

 

 



โครงสรา้ง งา่ย ๆ ทีนั่กเรยีนเห็นแลว้อาจจะเขา้ใจไดเ้ลย 

Past simple โครงสรา้ง = ประธาน + v2 

Past continuous โครงสรา้ง =  ประธาน + was , were + v. ing 

ตอ่ไปนี้ครจูะขอใชตั้วยอ่ ซึง่เปลีย่น Past Simple เป็น PS และ Past continuous เป็น PC  เราจะไดโ้ครงสรา้งตอ่ไปนี ้

When  + PS , PC 

PC, when + PS 

While + PC, PS 

PS, While + PC 

ถา้นักเรยีนสงัเกตด ีๆ นักเรยีนจะพบวา่ ถา้เจอค าวา่ When หลัง When จะเป็น Past simple  และถา้เจอ while จะพบวา่หลัง 

while ตามดว้ย Past continuous ลองไปท าแบบฝึกหดัดนูะครับ วา่จรงิหรอืเปลา่ตามทีค่รใูจสอน 

 

1) 
I ................when the phone rang. 

   sleep 

   slept 

   is sleeping 

   was sleeping 
 
2) 
Alan was doing homework when I ................. . 

   arrive 

   arrived 

   was arriving 

   were arriving 
3) 
While the plane ................... , pilot did't talk 

at all. 

   talk off 

   took off 

   was talking off 

   were talking off 
 
 

4) 
I was watching the TV when my mother 

.................. it off. 

   turn 

   turned 

   was practicing 

   were turning  
5) 
While Sarah .................... her family, they 

had a birthday party for her. 

   visit 

   visited 

   was visiting 

   were visiting 
 

 


