
 

 

ประโยคค าถามในภาษาองักฤษ: 

1)Wh – question 2)Yes - No question 3)Question tag 

Source: 

http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/1.html 

http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/2.html 

http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/3.html 

 

การตั้งประโยคค าถามตามหลกัไวยากรณ์แลว้มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. Wh - question เป็นประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย ค าเหล่าน้ี  

   What = อะไร ใชถ้ามเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 

   When = เม่ือไหร่ ใชถ้ามเก่ียวกบัเวลา 
   Where = ท่ีไหน ใชถ้ามเก่ียวกบัสถานท่ี 

   Which = ส่ิงไหน, อนัไหน ใชถ้ามเพ่ือใหเ้ลือกส่ิงต่างๆ 

   Why = ท าไม ใชถ้ามเพ่ือหาเหตุผล 

   Who = ใคร ใชถ้ามถึงตวับุคคลและเป็นประธานของประโยค 

   Whom = ใคร ใชถ้ามถึงตวับุคคลและเป็นกรรมของประโยค 

   Whose = ของใคร ใชถ้ามความเป็นเจา้ของ  
   How = อยา่งไร ใชถ้ามเก่ียวกบัวิธีการ, สภาพการณ์ 

 

2. Yes - No question เป็นประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย ค ากริยาช่วย 
     ใชถ้ามเพ่ือใหต้อบรับหรือตอบปฏิเสธ 

 

3. Question tag เป็นค าถามสัน่ๆท่ีอยูต่่อทา้ยประโยค 
   ใชค้  าถามเพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจ 

**************** 

**************** 

ต่อไปเรามาดูตวัอยา่งประโยคค าถามกนั 

 

 

http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/1.html
http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/2.html
http://kruteeworld.blogspot.com/2011/01/3.html
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กลุ่มท่ี1 Wh - question 

what = อะไร ใชถ้ามเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 

 

What is your name?    คุณช่ืออะไร? 

   My name is Sorot.    ฉนัช่ือโสรส 

What is his surname?     นามสกลุของเขาคืออะไร? 

   His surname is Mee lab.   นามสกลุของเขาคือ มีลาภ  

What is your father?    พ่อของคุณเป็นอะไร? 

   My father is an engineer.     พ่อของฉนัเป็นวิศวกร 
What are they?    พวกเขาเป็นอะไร 
   They are my students.   พวกเขาเป็นนกัเรียนของฉนั 

What are you looking for?   คุณก าลงัมองหาอะไร? 

   I am looking for a Thai textbook.   ฉนัก าลงัหาต าราวิชาภาษาไทย 
   An Thai textbook.    ต าราวิชาภาษาไทยซกัเล่ม 

 

หมายเหตุ look for = มองหา, คน้หา 

 

What is in the cage?    อะไรอยูใ่นกรง? 

   A white tiger is in the cage.     เสือขวาอยูใ่นกรง 
   A white tiger.     เสือขาวตวัหน่ึง 
What time is it?   ตอนน้ีเวลาอะไรแลว้? 

   It is 9 o'clock.   ตอนน้ี 9 โมง 
   9 o'clock.     9 โมง 
What time did she go out?  เธอออกไปตอนก่ีโมง? 

   She went out at 10 o'clock.   เธอออกไปตอน 10 โมง 
   At 10 o'clock.   ตอน10 โมง 
What size would you like to buy?    ขนาดอะไรท่ีคุณตอ้งการซ้ือ? 

   I would like to buy big size.     ฉนัตอ้งการซ้ือขนาดใหญ่ 

   Big size.     ขนาดเลก็ 
What color do you like most?     คุณชอบสีอะไรมากท่ีสุด? 

   I like red.    ฉนัชอบสีแดง 
   Red.    สีแดง 
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What kind of food do you like?     คุณชอบอาหารประเภทไหน? 

   I like Thai food.      ฉนัชอบอาหารไทย 
   Thai food.      อาหารไทย 
What is she like?      เธอเป็นคนแบบไหน? 

   She is a very nice woman.     เธอเป็นผูห้ญิงท่ีดีมากๆ 

What is Bangkok like?     กรุงเทพเป็นเมืองแบบไหน 

   It is an amazing city.     มนัเป็นเมืองท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

What's happen?    เกิดอะไรข้ึน? 

What's the matter?    เกิดอะไรข้ึน? 

What's up?    เกิดอะไรข้ึน?  

   หรือ สวสัดีใชเ้ป็นค าทกัทายแบบไม่เป็นทางการ 

 

ยกเวน้ประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย What และจบทา้ยแลว้ for?  

จะแปลวา่ ท าไม เช่น 

What does she come here for? 

= Why dose she come here?     เธอมาท่ีน่ีท าไม? 

    She come here to find a job.    เธอมาหางานท าท่ีน่ี 

 

************* 

 

When = เม่ือไหร่ ใชถ้ามเก่ียวกบัเวลา  
When do you go home?     คุณกลบับา้นเม่ือไหร่? 

   I go home at 18.30.       ฉนักลบัมาบา้นตอน 18.30 

   I go home in the evening.     ฉนักลบัมาบา้นตอนเยน็ 

When did he go home yesterday?     เม่ือวานคุณกลบับา้นตอนไหน? 

   I went home at 20.00 yesterday.      เม่ือวานฉนักลบับา้นตอน 2 ทุ่ม 

When will they arrive?        เขาจะมาถึงตอนไหน? 

   They will arrvie at noon.    เขาจะมาถึงตอนเท่ียงตรง 
When will you do your homework?     คุณจะท าการบา้นตอนไหน 

    This night.     คืนน้ี 
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************ 

 

Where = ท่ีไหน ใชถ้ามเก่ียวกบัสถานท่ี 

Where do you come from?     คุณมาจากไหน? 

   I come from Thailand.     ฉนัมาจากประเทศไทย 
Where is he going?     เขาจะไปท่ีไหน? 

   He is going to work.     เขาจะไปท่ีท างาน 

Where did she go last week?     เธอไปไหนมาเม่ือสปัดาห์ก่อน? 

   She went to a hospital.    เธอไปโรงพยาบาล 
Where is your house?     บา้นเธออยูท่ี่ไหน  

   My house is on Silom Road.     บา้นเธออยูท่ี่ถนนสีลม 

 

************ 

 

Which = ส่ิงไหน, อนัไหน ใชถ้ามเพื่อใหเ้ลือกส่ิงต่างๆ 

Which is your book?      อนัไหนเป็นสมุดของคุณ 

   The red book.     สมุดสีแดง 
   The red one.       สมุดสีแดง  

 

หมายเหตุ  ในท่ีน้ี one ไม่ไดแ้ปลวา่ หน่ึง  
แต่ใชเ้ป็นค าสรรพนามแทนค าวา่ สมุด 

 

Which is her house?     บา้นหลงัไหนของคุณ? 

    The biggest house.    บา้นหลงัใหญ่ท่ีสุด 

    The biggest one.        บา้นหลงัใหญ่ท่ีสุด 

Which pen do you like short or long?  

ปากกาดา้มไหนท่ีคุณชอบ สั้นหรือยาว? 

    I like the long pen.    ฉนัชอบปากกาดา้มยาว 
    I like both.                  ฉนัชอบทั้งคู่ 

 

Which is correct?        อนัไหนท่ีถูกตอ้ง? 

Which sentence is not correct?     ประโยคไหนท่ีไม่ถูกตอ้ง? 
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Which choice is best?        ตวัเลือกใดดีท่ีสุด? 

 

*********** 

Why = ท าไม ใชถ้ามเพื่อหาเหตุผล 

Why did you go to the book shop?     ท าไมคุณถึงไปท่ีร้านหนงัสือ 

    I went to the book shop because I wanted buy some books. 

    ฉนัไปร้านหนงัสือเพราะฉนัตอ้งการซ้ือหนงัสือ 

   I went to the book shop to buy some books. 

   ฉนัไปร้านหนงัสือเพ่ือท่ีจะซ้ือหนงัสือบางเล่ม 

   I went to the book shop for some books. 

   ฉนัตอ้งการไปร้านหนงัสือเพ่ือหาซ้ือหนงัสือ 

 

Why did not he work yesterday?  

ท าไมเขาไม่มาท างานเม่ือวานน้ี? 

   He did not work because he got sick. 

   เขาไม่มาท างานเพราะเขาป่วย 

   He got sick.  

   เขาไม่สบาย 

Why does she come late (today)? 

ท าไมเธอมาสาย(วนัน้ี)? 

      She comes late because it is raining. 

     เธอมาสายเพราะฝนก าลงัตก 

     It is raining today.  

     ฝนก าลงัตก 

 

ขอ้สงัเกต  ค าถามสุดทา้ยท่ีไม่ใช ้did เน่ืองจาก เป็นการถามเหตุการณ์ท่ีผูถ้าม พดูในวนัน้ีกนักบัการมาสาย จึงยงั
ถือวา่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบนั จึงใช ้does มาช่วย 

************ 

Who = ใคร ใชถ้ามถึงตวับุคคลและเป็นประธานของประโยค 

 

Who is he?    เขาเป็นใคร?  

    He is my father.    เขาเป็นพ่อของฉนั 
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    He is my close friend.    เขาเป็นเพ่ือสนิทของฉนั 

    He is my boss.     เขาเป็นหวัหนา้ของฉนั 

Who broke my glass?     ใครท าแกว้ฉนัแตก? 

   Somchai.    สมชยั 

Who is hnocking at the door?    ใครก าลงัเคาะประตู? 

   My son.    ลกูชายของฉนัเอง 

Who called me?     ใครโทรหาฉนั? 

   Your boss.     เจา้นายของคุณ 

   Your friend.    เพ่ือนของคุณ 

************** 

Whom = ใคร ใชถ้ามถึงตวับุคคลและเป็นกรรมของประโยค 

 

Whom did you meet yesterday?    คุณเจอใครเม่ือวานน้ี? 

     I met my teacher.     ฉนัเจอกบัครูของฉนั 

    My teacher.    ครูของฉนั 

Whom is he speaking to?    ใครท่ีเขาก าลงัพดูดว้ย? 

    He is speaking to his mother.    เขาก าลงัพดูกบัแม่ของเขา 

    His mother.   แม่ของเขา 

**************** 

 

Whose = ของใคร ใชถ้ามความเป็นเจา้ของ 

Whose is this car?    รถคนัน้ีของใคร? 

     It' s Somsri car.     มนัเป็นของสมศรี 

     It' s Somsri's.     มนัเป็นของสมศรี 

     It' hers.   มนัเป็นของสมศรี 

Whose is that pen?    นัน่ปากกาของใคร? 

    It's my pen.     มนัเป็นปากกาของฉนั 

    It's mine.     มนัเป็นของฉนั 

***************** 
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How = อยา่งไร ใชถ้ามเก่ียวกบัวิธีการ, สภาพการณ์ 

How do you come to school?    คุณมาโรงเรียนอยา่งไร? 

   I come to school by car.   ฉนัมาโรงเรียนโดยรถยนต ์

   I come to school by bus.   ฉนัมาโรงเรียนโดยประจ าทาง 

   I come to school on foot.   ฉนัมาโรงเรียนโดยเดินมา 

How does she dance?    เธอเตน้ระบ าเป็นอยา่งไร? 

   Quickly.    เตน้อยา่งเร็ว 

   Beautifully.   เตน้สวย 

How does he sing?    เขาร้องเพลงเป็นอยา่งไร? 

   Very good.    ดีมาก 

   Great.    ยอดเยี่ยม  

   Quite bad.  ไม่ดีนกั 

How do you like it?    คุณชอบมนัอยา่งไร? 

    I like it very much.    ฉนัชอบมนัมาก 

    So much.    ชอบมาก 

 

How are you?    คุณสบายดีไหม? 

    I'm fine. Thank you.    ฉนัสบายดี ขอบคุณ 

How is your parents?    พ่อแม่คุณท่านเป็นอยา่งไรบา้ง? 

    They are very well. Thank you.    พวกท่านสบาดี ขอบคุณ 

How are they?    พวกเขาเป็นอยา่งไรบา้ง? 

    They have an headache.   พวกเขาปวดหวั 

 

หมายเหตุ 

แต่ How do you do? ใชเ้ป็นค าทกัทายเม่ือพบกบัเป็นคร้ัง 

ตอ้งตอบดว้ย How do you do? เช่นกนั 

 

How many = มากเท่าไหร่ ใชถ้ามเก่ียวกบัจ านวน 

How many book will you buy?    คุณซ้ือหนงัสือก่ีเล่ม? 

    I will buy 3 books.    ฉนัซ้ือหนงัสือ 3 เล่ม 
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   A dozen.    1 โหล 

How many students in your class?    มีนกัเรียนก่ีคนในหอ้งของคุณ? 

   There are 40 students in my class.    มีนกัเรียน 40 คนในหอ้งของฉนั 

How many guests did you invite?    คุณเชิญแขกไวก่ี้คน? 

    I invited 10 guests.     ฉนัเชิญแขกไว ้10 คน 

 

 

How much = มากเท่าไหร่, ราคาเท่าไหร่ ใชถ้ามเก่ียวกบัจ านวนหรือราคา 

How much is it?    มนัราคาเท่าไหร่? 

    It is 20 baht.     มนัราคา 20 บาท  

How much money do you have?    คุณมีเงินก่ีบาท? 

   I have 100 baht.     ฉนัมีเงิน 100 บาท  

   I have no money now.    ฉนัไม่มีเงินเลยตอนน้ี 

How much do you weigh?    คุณหนกัเท่าไหร่? 

   I weigh 60 kilos.    ฉนัหนกั 60 กิโลกรัม 

 

How tall = สูงแค่ไหน 

How tall are you?   คุณสุงเท่าไหร่? 

   I am 180 cm.   ฉนัสูง 180 ซม. 

How tall is she?   เธอสูงแค่ไหน? 

   She is about 170 cm.   เธอสูงประมาณ 170 ซม. 

 

How high = สูงแค่ไหน (ถามส่ิงท่ึสูงมากๆ เช่น ตึก, ภูเขา) 

   How high is BaiYoke Building 2?     ตึกใบหยก 2 สูงแค่ไหน? 

   It is 304 meters.       มนัสูง 304 เมตร  (ขอ้มูลจริงครับ) 

 

How long = ยาวแค่ไหน, นานเท่าใด 

How long is the ruler?    ไมบ้รรทดัยาวเท่าไหร่? 

     It is twelve inches long.    มนัยาว 12 น้ิว 

How long does it take to walk?    มนัใชเ้วลานานแค่ไหร่ท่ีจะไป? 
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    It takes only half an hour.    มนัใชเ้วลาเพียงคร่ึงชัว่โมง 

 

How far = ไกลแค่ไหน 

How far is it?    มนัไกลแค่ไหน? 

    It is about 2 kilometers from here.   ประมาณ 2 กม. จากท่ีน้ี 

 

How often = บ่อยแค่ไหน 

How often do you take a bath?    

คุณอาบน าบ่อยแค่ไหน? 

    I take a bath twice a day.  

   ฉนัอาบน ้าวนัละ 2 คร้ัง 

How often does he visit his uncle?  

เขาไปเยี่ยมลุงของเขาบ่อยแค่ไหน? 

    He visits his uncle every week.  

    เขาไปเยี่ยมลุงของเขาท่ีสปัดาห์ 

    He never visits his uncle. 

    เขาไม่เคยไปเยี่ยมลุงของเขาเลย 

 

How old = อายเุท่าไหร่ 

How old are you?    คุณอายก่ีุปี? 

    I am 20 years old.    ฉนัอาย ุ20 ปี 

How old is he?     เขาอายเุท่าไหร่? 

    He is just 30 years old.    เขาเพ่ิงจะมีอาย ุ30 ปี  

 

How fast = เร็วแค่ไหน 

How fast can he drive?  

คุณสามารถขบัไดร้ถเร็วแค่ไหน? 

    He can drive at 130 kilometers an hour.  

    ฉนัสามารถขบัรถได ้130 กม/ชม. 

 

********* 
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2. กลุ่มท่ี2 Yes - No question  

 

ในประโยคมี verb to be (is, am, are, was, were) 

วิธีการ ใหน้ า verb to be ไปดว้ยหนา้ประโยค 

เปล่ียนประธานจาก I เป็นอยู ่you  

ประโยคบอกเล่า He is a teacher.    เขาเป็นครู 

ประโยคค าถาม Is he a teacher?    เขาเป็ครูใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is a teacher.    ใช่ เขาเป็นครู 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, he is.   ใช่ เขาเป็น 

ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't)   ไม่ เขาไม่ไดเ้ป็น 

 

ประโยคบอกเล่า That is your car.   นั้นรถของคุณ 

ประโยคค าถาม Is that your car?   นั้นรถของคุณใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, that is my car.ใช่  นั้นรถของฉนั 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, that is.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, that is not. (isn't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า You are smart.   คุณเป็นคนฉลาด 

ประโยคค าถาม Am I smart?    ฉนัเป็นคนฉลาดไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, you are smart.  ใช่ คุณเป็นคนฉลาด 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes. you are.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, you are not. (aren't)   ไม่ใช่  

 

ประโยคบอกเล่า They are her friends.  พวกเขาเป็นเพ่ือนของเธอ  

ประโยคค าถาม Are they her friends?  พวกเขาเป็นเพ่ือนของเธอ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, they are her friends.  ใช่ พวกเขาเป็นเพ่ือนของเธอ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, they are.   ใช่ พวกเขาเป็น 

ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า We are going with him.   พวกเราจะเป็นกบัเขา  
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ประโยคค าถาม Are we going with him?   พวกเราจะเป็นกบัเขา ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, we are going with him.  ใช่ พวกเราจะเป็นกบัเขา 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, we are.  ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า He is driving a new car.  เขาก าลงัขบัรถ 

ประโยคค าถาม Is he driving a new car?  เขาก าลงัขบัรถ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is driving a new car.  ใช่ เขาก าลงัขบัรถ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, he is.  ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't)  ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า She was a nurse.  เธอเคยเป็นนางพยาบาล 

ประโยคค าถาม Was she a nurse?   เธอเคยเป็นนางพยาบาล ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, she was a nurse.  ใช่ เธอเคยเป็นนางพยาบาล 

ตอบรับแบบยอ่ย yes, she was.  ใช่ เธอเคยเป็น 

ตอบปฏิเสธ No, she was not. (wasn't)   ไม่ใช่  

 

ประโยคบอกเล่า I was busy yesterday.   

     ฉนัไม่วา่งเม่ือวานน้ี 

ประโยคค าถาม Were you busy yesterday? 

     คุณไม่วา่งเม่ือวาน้ี ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I was busy yesterday. 

     ใช่ ฉนัไม่วา่งเม่ือวานน้ี 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, I was.  ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, I was not. (wasn't)   ไม่ใช่  

 

******** 

ในประโยคมี verb to have (have, has, had) 

วิธีการ ใหน้ า verb to have ไปดว้ยหนา้ประโยค 
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ประโยคบอกเล่า I have just finished my work. 

       ฉนัเพ่ิงท างานเสร็จ  

ประโยคค าถาม Have you just finished your work? 

      คุณเพ่ิมจะท างานเสร็จ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I have just finished my work. 

      ใช่ ฉนัเพ่ิงท างานเสร็จ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, I have.  ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, I have not. (haven't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า His mother has returned from market. 

     แม่ของเขาเพ่ิงกลบัมาจากตลาด 

ประโยคค าถาม Has his mother returned from market? 

     แม่ของเขาเพ่ิงกลบัมาจากตลาด ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, she has returned from market. 

     ใช่ แม่ของเขาเพ่ิงกลบัมาจากตลาด 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, she has.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, she has not.(hasn't)   ไม่ใช่  

 

******** 

ในประโยคมี กริยาช่วย 

วิธีการ ใหน้ า กริยาช่วย ไปดว้ยหนา้ประโยค 

 

ประโยคบอกเล่า I can swim.    ฉนัสามารถวา่ยได ้

ประโยคค าถาม Can you swim?    คุณวา่ยน าได ้ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I can swim.   ใช่ ฉนัสามารถวา่ยได ้

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, I can.    ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, I cannot. (can't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า He should tell her the truth. 

      เขาควรจะบอกความจริงกบัเธอ 
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ประโยคค าถาม Should he tell her the truth?  

      เขาควรจะบอกความจริงกบัเธอ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he should tell her the truth. 

      ใช่ เขาควรจะบอกความจริงกบัเธอ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, he should.   ใช่ เขาควร 

ตอบปฏิเสธ No, he should not. (shouldn't) ไม่ เขาไม่ควร 

 

ประโยคบอกเล่า I will come here tomorrow. 

      ฉนัจะมาท่ีน่ีพรุ่งน้ี 

ประโยคค าถาม Will you come here tomorrow?  

      คุณจะมีท่ีน่ีพรุ่งน้ี ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I will come here tomorrow. 

      ใช่ ฉนัจะมาท่ีน่ีพรุ่งน้ี 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, I will.    ใช่ ฉนัจะมา 

ตอบปฏิเสธ No, I will not. (won't)    ไม่ใช่ 

 

********* 

ในประโยคมีแต่กริยาแท ้

ถา้เป็นกลุ่มปัจจุบนั (Present Tense) 

ใช ้Does กบัประธานท่ีเป็นเอกพจน์  

ใช ้Do กบัประธานท่ีเป็นพหูพจน์ 

และเปล่ียนเป็นกริยาช่องท่ี 1 ไม่ตอ้งเติมทั้ง s, es 

 

ประโยคบอกเล่า He loves her.   เขารักเธอ 

ประโยคค าถาม Does he love her?    เขารักเธอ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he loves her.   ใช่ เขารักเธอ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, he does.  ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, He does not. (doesn't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า Fon lives with her parents. 
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     ฝนอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ 

ประโยคค าถาม Does Fon live with her parents? 

     ฝนอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, she lives with her parents. 

     ใช่ ฝนอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, she does.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, she does not. (doesn't)    ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า I read many books a week. 

      ฉนัอ่านหนงัสือหลายเล่มใน 1 สปัดาห ์

ประโยคค าถาม Do you read many books a week?  

      คุณอ่านหนงัสือหลายเล่มใน 1 สปัดาห์ ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I read many books a week.  

     ใช่ ฉนัอ่านหนงัสือหลายเล่มใน 1 สปัดาห ์

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, I do.   ใช่  

ตอบปฏิเสธ No, I do not. (I don't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า They often eat out together. 

     พวกเขาไปทานขา้วนอกบา้นดว้ยกนับ่อยๆ 

ประโยคค าถาม Do they eat out together?  

     พวกเขาไปทานขา้วนอกบา้นดว้ยกนับ่อยๆ ใช่ไหม 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, they often eat out together.  

     ใช่ พวกเขาไปทานขา้วนอกบา้นดว้ยกนับ่อยๆ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, they do.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, they do not. (don't)   ไม่ใช่ 

 

******** 

ถา้เป็นกลุ่มอดีต (Past Tense) 

ใช ้Did กบัประธานทุกตวั  

และเปล่ียนเป็นกริยาช่องท่ี 1 
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ประโยคบอกเล่า He stayed in this room last night. 

      เขาพกัอยูใ่นหอ้งน้ีเม่ือคืนก่อน 

ประโยคค าถาม Did he stay in this room last night? 

      เขาพกัอยูใ่นหอ้งน้ีเม่ือคืนก่อน ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he stayed in room this last night. 

     ใช่  เขาพกัอยูใ่นหอ้งน้ีเม่ือคืนก่อน 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, he did.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, he did not. (didn't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า Her mother slept late last night.  

     แม่ของเธอนอนดึกเม่ือคืนก่อน 

ประโยคค าถาม Did her mother sleep late last night?  

      แม่ของเธอนอนดึกเม่ือคืนก่อน ใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, she slept late last night. 

      ใช่ แม่ของเธอนอนดึกเม่ือคืนก่อน 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, she did.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No. they did not. (didn't)   ไม่ใช่ 

 

ประโยคบอกเล่า We had dinner with her. 

    พวกเราไปทานม้ือเยน็กบัเธอมาแลว้ 

ประโยคค าถาม Did we have dinner with her? 

    พวกเราไปทานม้ือเยน็กบัเธอมาแลว้หรือใช่ไหม? 

ตอบรับแบบเต็ม Yes, we had dinner with her. 

   ใช่ พวกเราไปทานม้ือเยน็กบัเธอมาแลว้ 

ตอบรับแบบยอ่ย Yes, we did.   ใช่ 

ตอบปฏิเสธ No, we did not. (don't)  ไม่ใช่ 

 

************** 
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กลุ่มท่ี3. Question tag  

Question tag คือ ประโยคค าถามสั้นๆ ท่ีต่อทา้ยประโยคบอกเล่า 

(ใชถ้ามเพ่ือใหแ้น่ใจ) มีลกัษณะพิเศษคือ  

ถา้ประโยคน าหนา้ เป็นบอกเล่า ค าถามต่อทา้ยจะเป็นปฏิเสธ 

ถา้ประโยคน าหนา้ เป็นปฏิเสธ ค าถามต่อทา้ยจะเป็นบอกเล่า 

 

หมายเหตุ เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดปลีกยอ่ย 

ค่อนขา้งมา ครูเลยน าเเฉพาะตอนท่ีส าคญัมาลงไว ้

 

Your friend has come back, hasn't he? 

    เพ่ือนของคุณเพ่ิงจะกลบัมา ไม่ใช่หรือ? 

Your friend has not come back, has he? 

    เพ่ือนของคุณยงัไม่กลบัมา ใช่ไหม? 

She will move out tomorrow, won't she? 

   เธอจะยา้ยออกวนัพรุ่งน้ี ไม่ใช่หรือ? 

She won't move out tomorrow, will she? 

   เธอจะไม่ยา้ยออกวนัพรุ่งน้ี ใช่ไหม? 

He doesn't want to disturb you, does he? 

   เขาไม่ตอ้งการรบกวนคุณ ใช่ไหม? 

The children have to go to school, haven't they? 

   เดก็ๆตอ้งไปโรงเรียน ไม่ใช่หรือ? 

We should obey our parents and teacher, shouldn't we? 

   พวกเราควรเช่ือฟังคุณพ่อ, คุณแม่และ คุณครู ไม่ใช่หรือ? 

I am a lawyer, aren't I?  

   ฉนัเป็นทนาย ไม่ใช่หรือ? 

I am not a lawyer, am I? 

   ฉนัไม่ไดเ้ป็นทนาย ใช่ไหม? 

 

ถา้เป็นประโยคค าสัง่จะใช ้will you? ต่อไป 

Open the door, will you? 

   ช่วยเปิดประตูใหด้ว้ย ไดไ้หม? 
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Stop talking, will you? 

   หยดุพดู ไดไ้หม? 

Take this thing away, will you? 

   ช่วยออกของส่ิงน้ีไปห่างๆ ไดไ้หม? 

 

 

 **************** 

 

 


