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การตั้งประโยคคาถามตามหลักไวยากรณ์แล้วมี 3 ชนิด ได้แก่
1. Wh - question เป็ นประโยคที่ข้ ึนต้นด้วย คาเหล่านี้
What = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
When = เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
Which = สิ่ งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่ งต่างๆ
Why = ทาไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล
Who = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็ นประธานของประโยค
Whom = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็ นกรรมของประโยค
Whose = ของใคร ใช้ถามความเป็ นเจ้าของ
How = อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์

2. Yes - No question เป็ นประโยคที่ข้ ึนต้นด้วย คากริ ยาช่วย
ใช้ถามเพื่อให้ตอบรับหรื อตอบปฏิเสธ

3. Question tag เป็ นคาถามสัน่ ๆที่อยูต่ ่อท้ายประโยค
ใช้คาถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจ
****************
****************
ต่อไปเรามาดูตวั อย่างประโยคคาถามกัน
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กลุ่มที่1 Wh - question
what = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
What is your name? คุณชื่ออะไร?
My name is Sorot. ฉันชื่อโสรส
What is his surname? นามสกุลของเขาคืออะไร?
His surname is Mee lab. นามสกุลของเขาคือ มีลาภ
What is your father? พ่อของคุณเป็ นอะไร?
My father is an engineer. พ่อของฉันเป็ นวิศวกร
What are they? พวกเขาเป็ นอะไร
They are my students. พวกเขาเป็ นนักเรี ยนของฉัน
What are you looking for? คุณกาลังมองหาอะไร?
I am looking for a Thai textbook. ฉันกาลังหาตาราวิชาภาษาไทย
An Thai textbook. ตาราวิชาภาษาไทยซักเล่ม

หมายเหตุ look for = มองหา, ค้นหา
What is in the cage? อะไรอยูใ่ นกรง?
A white tiger is in the cage. เสื อขวาอยูใ่ นกรง
A white tiger. เสื อขาวตัวหนึ่ ง
What time is it? ตอนนี้เวลาอะไรแล้ว?
It is 9 o'clock. ตอนนี้ 9 โมง
9 o'clock. 9 โมง
What time did she go out? เธอออกไปตอนกี่โมง?
She went out at 10 o'clock. เธอออกไปตอน 10 โมง
At 10 o'clock. ตอน10 โมง
What size would you like to buy? ขนาดอะไรที่คุณต้องการซื้ อ?
I would like to buy big size. ฉันต้องการซื้ อขนาดใหญ่
Big size. ขนาดเล็ก
What color do you like most? คุณชอบสี อะไรมากที่สุด?
I like red. ฉันชอบสี แดง
Red. สี แดง
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What kind of food do you like? คุณชอบอาหารประเภทไหน?
I like Thai food.
ฉันชอบอาหารไทย
Thai food. อาหารไทย
What is she like?
เธอเป็ นคนแบบไหน?
She is a very nice woman. เธอเป็ นผูห้ ญิงที่ดีมากๆ
What is Bangkok like? กรุ งเทพเป็ นเมืองแบบไหน
It is an amazing city. มันเป็ นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ
What's happen? เกิดอะไรขึ้น?
What's the matter? เกิดอะไรขึ้น?
What's up? เกิดอะไรขึ้น?
หรื อ สวัสดีใช้เป็ นคาทักทายแบบไม่เป็ นทางการ

ยกเว้นประโยคที่ข้ ึนต้นด้วย What และจบท้ายแล้ว for?
จะแปลว่า ทาไม เช่น
What does she come here for?
= Why dose she come here? เธอมาที่นี่ทาไม?
She come here to find a job. เธอมาหางานทาที่นี่
*************

When = เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา
When do you go home? คุณกลับบ้านเมื่อไหร่ ?
I go home at 18.30.
ฉันกลับมาบ้านตอน 18.30
I go home in the evening. ฉันกลับมาบ้านตอนเย็น
When did he go home yesterday? เมื่อวานคุณกลับบ้านตอนไหน?
I went home at 20.00 yesterday.
เมื่อวานฉันกลับบ้านตอน 2 ทุ่ม
When will they arrive?
เขาจะมาถึงตอนไหน?
They will arrvie at noon. เขาจะมาถึงตอนเที่ยงตรง
When will you do your homework? คุณจะทาการบ้านตอนไหน
This night. คืนนี้
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************

Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
Where do you come from? คุณมาจากไหน?
I come from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย
Where is he going? เขาจะไปที่ไหน?
He is going to work. เขาจะไปที่ทางาน
Where did she go last week? เธอไปไหนมาเมื่อสัปดาห์ก่อน?
She went to a hospital. เธอไปโรงพยาบาล
Where is your house? บ้านเธออยูท่ ี่ไหน
My house is on Silom Road. บ้านเธออยูท่ ี่ถนนสี ลม
************

Which = สิ่ งไหน, อันไหน ใช้ถามเพื่อให้เลือกสิ่ งต่างๆ
Which is your book?
อันไหนเป็ นสมุดของคุณ
The red book. สมุดสี แดง
The red one.
สมุดสี แดง
หมายเหตุ ในที่น้ ี one ไม่ได้แปลว่า หนึ่ ง
แต่ใช้เป็ นคาสรรพนามแทนคาว่า สมุด
Which is her house? บ้านหลังไหนของคุณ?
The biggest house. บ้านหลังใหญ่ที่สุด
The biggest one.
บ้านหลังใหญ่ที่สุด
Which pen do you like short or long?
ปากกาด้ามไหนที่คุณชอบ สั้นหรื อยาว?
I like the long pen. ฉันชอบปากกาด้ามยาว
I like both.
ฉันชอบทั้งคู่
Which is correct?
อันไหนที่ถูกต้อง?
Which sentence is not correct? ประโยคไหนที่ไม่ถูกต้อง?
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Which choice is best?

ตัวเลือกใดดีที่สุด?

***********

Why = ทาไม ใช้ถามเพื่อหาเหตุผล
Why did you go to the book shop?

ทาไมคุณถึงไปที่ร้านหนังสื อ

I went to the book shop because I wanted buy some books.
ฉันไปร้านหนังสื อเพราะฉันต้องการซื้ อหนังสื อ
I went to the book shop to buy some books.
ฉันไปร้านหนังสื อเพื่อที่จะซื้ อหนังสื อบางเล่ม
I went to the book shop for some books.
ฉันต้องการไปร้านหนังสื อเพื่อหาซื้ อหนังสื อ
Why did not he work yesterday?
ทาไมเขาไม่มาทางานเมื่อวานนี้ ?
He did not work because he got sick.
เขาไม่มาทางานเพราะเขาป่ วย
He got sick.
เขาไม่สบาย
Why does she come late (today)?
ทาไมเธอมาสาย(วันนี้ )?
She comes late because it is raining.
เธอมาสายเพราะฝนกาลังตก
It is raining today.
ฝนกาลังตก
ข้อสังเกต คาถามสุ ดท้ายที่ไม่ใช้ did เนื่องจาก เป็ นการถามเหตุการณ์ที่ผถู ้ าม พูดในวันนี้ กนั กับการมาสาย จึงยัง
ถือว่าเป็ นเหตุการณ์ในปั จจุบนั จึงใช้ does มาช่วย
************
Who = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็ นประธานของประโยค
Who is he?

เขาเป็ นใคร?

He is my father.

เขาเป็ นพ่อของฉัน
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เขาเป็ นเพื่อสนิทของฉัน

He is my close friend.

เขาเป็ นหัวหน้าของฉัน

He is my boss.

ใครทาแก้วฉันแตก?

Who broke my glass?
สมชัย

Somchai.

Who is hnocking at the door?
My son.

ใครกาลังเคาะประตู?

ลูกชายของฉันเอง
ใครโทรหาฉัน?

Who called me?
Your boss.

เจ้านายของคุณ
เพื่อนของคุณ

Your friend.

**************
Whom = ใคร ใช้ถามถึงตัวบุคคลและเป็ นกรรมของประโยค
Whom did you meet yesterday?

คุณเจอใครเมื่อวานนี้ ?

ฉันเจอกับครู ของฉัน

I met my teacher.
ครู ของฉัน

My teacher.

Whom is he speaking to?

ใครที่เขากาลังพูดด้วย?

He is speaking to his mother.

เขากาลังพูดกับแม่ของเขา

His mother. แม่ของเขา
****************
Whose = ของใคร ใช้ถามความเป็ นเจ้าของ
Whose is this car?

รถคันนี้ของใคร?
มันเป็ นของสมศรี

It' s Somsri car.

มันเป็ นของสมศรี

It' s Somsri's.

It' hers. มันเป็ นของสมศรี
Whose is that pen?
It's my pen.
It's mine.

นัน่ ปากกาของใคร?

มันเป็ นปากกาของฉัน
มันเป็ นของฉัน

*****************
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How = อย่างไร ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการ, สภาพการณ์
How do you come to school?

คุณมาโรงเรี ยนอย่างไร?

I come to school by car. ฉันมาโรงเรี ยนโดยรถยนต์
I come to school by bus. ฉันมาโรงเรี ยนโดยประจาทาง
I come to school on foot. ฉันมาโรงเรี ยนโดยเดินมา
How does she dance?

เธอเต้นระบาเป็ นอย่างไร?

เต้นอย่างเร็ ว

Quickly.

Beautifully. เต้นสวย
How does he sing?

เขาร้องเพลงเป็ นอย่างไร?

Very good. ดีมาก
Great.

ยอดเยี่ยม

Quite bad. ไม่ดีนกั
How do you like it?
I like it very much.
So much.

คุณชอบมันอย่างไร?
ฉันชอบมันมาก

ชอบมาก

How are you?

คุณสบายดีไหม?

I'm fine. Thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
How is your parents?

พ่อแม่คุณท่านเป็ นอย่างไรบ้าง?

They are very well. Thank you.
How are they?

พวกท่านสบาดี ขอบคุณ

พวกเขาเป็ นอย่างไรบ้าง?

They have an headache. พวกเขาปวดหัว
หมายเหตุ
แต่ How do you do? ใช้เป็ นคาทักทายเมื่อพบกับเป็ นครั้ง
ต้องตอบด้วย How do you do? เช่นกัน
How many = มากเท่าไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับจานวน
How many book will you buy?
I will buy 3 books.

คุณซื้ อหนังสื อกี่เล่ม?

ฉันซื้ อหนังสื อ 3 เล่ม
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A dozen.

1 โหล
มีนกั เรี ยนกี่คนในห้องของคุณ?

How many students in your class?
There are 40 students in my class.

มีนกั เรี ยน 40 คนในห้องของฉัน
คุณเชิญแขกไว้กี่คน?

How many guests did you invite?

ฉันเชิญแขกไว้ 10 คน

I invited 10 guests.

How much = มากเท่าไหร่ , ราคาเท่าไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับจานวนหรื อราคา
How much is it?

มันราคาเท่าไหร่ ?

It is 20 baht.

มันราคา 20 บาท
คุณมีเงินกี่บาท?

How much money do you have?
I have 100 baht.

ฉันมีเงิน 100 บาท
ฉันไม่มีเงินเลยตอนนี้

I have no money now.
How much do you weigh?
I weigh 60 kilos.

คุณหนักเท่าไหร่ ?

ฉันหนัก 60 กิโลกรัม

How tall = สูงแค่ไหน
How tall are you? คุณสุ งเท่าไหร่ ?
I am 180 cm. ฉันสู ง 180 ซม.
How tall is she? เธอสูงแค่ไหน?
She is about 170 cm. เธอสูงประมาณ 170 ซม.
How high = สูงแค่ไหน (ถามสิ่ งทึ่สูงมากๆ เช่น ตึก, ภูเขา)
How high is BaiYoke Building 2?
It is 304 meters.

ตึกใบหยก 2 สูงแค่ไหน?

มันสูง 304 เมตร (ข้อมูลจริ งครับ)

How long = ยาวแค่ไหน, นานเท่าใด
How long is the ruler?

ไม้บรรทัดยาวเท่าไหร่ ?

It is twelve inches long.

มันยาว 12 นิ้ว

How long does it take to walk?

มันใช้เวลานานแค่ไหร่ ที่จะไป?
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It takes only half an hour.

มันใช้เวลาเพียงครึ่ งชัว่ โมง

How far = ไกลแค่ไหน
How far is it?

มันไกลแค่ไหน?

It is about 2 kilometers from here. ประมาณ 2 กม. จากที่น้ ี
How often = บ่อยแค่ไหน
How often do you take a bath?
คุณอาบนาบ่อยแค่ไหน?
I take a bath twice a day.
ฉันอาบน้ าวันละ 2 ครั้ง
How often does he visit his uncle?
เขาไปเยี่ยมลุงของเขาบ่อยแค่ไหน?
He visits his uncle every week.
เขาไปเยี่ยมลุงของเขาที่สปั ดาห์
He never visits his uncle.
เขาไม่เคยไปเยี่ยมลุงของเขาเลย
How old = อายุเท่าไหร่
คุณอายุกี่ปี?

How old are you?

I am 20 years old.
How old is he?

ฉันอายุ 20 ปี

เขาอายุเท่าไหร่ ?

He is just 30 years old.

เขาเพิ่งจะมีอายุ 30 ปี

How fast = เร็ วแค่ไหน
How fast can he drive?
คุณสามารถขับได้รถเร็ วแค่ไหน?
He can drive at 130 kilometers an hour.
ฉันสามารถขับรถได้ 130 กม/ชม.
*********
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2. กลุ่มที่2 Yes - No question
ในประโยคมี verb to be (is, am, are, was, were)
วิธีการ ให้นา verb to be ไปด้วยหน้าประโยค
เปลี่ยนประธานจาก I เป็ นอยู่ you
ประโยคบอกเล่า He is a teacher.

เขาเป็ นครู

ประโยคคาถาม Is he a teacher?

เขาเป็ ครู ใช่ไหม?

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is a teacher.

ใช่ เขาเป็ นครู

ตอบรับแบบย่อย Yes, he is. ใช่ เขาเป็ น
ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't) ไม่ เขาไม่ได้เป็ น
ประโยคบอกเล่า That is your car. นั้นรถของคุณ
ประโยคคาถาม Is that your car? นั้นรถของคุณใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, that is my car.ใช่ นั้นรถของฉัน
ตอบรับแบบย่อย Yes, that is. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, that is not. (isn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า You are smart. คุณเป็ นคนฉลาด
ประโยคคาถาม Am I smart?

ฉันเป็ นคนฉลาดไหม?

ตอบรับแบบเต็ม Yes, you are smart. ใช่ คุณเป็ นคนฉลาด
ตอบรับแบบย่อย Yes. you are. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, you are not. (aren't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า They are her friends. พวกเขาเป็ นเพื่อนของเธอ
ประโยคคาถาม Are they her friends? พวกเขาเป็ นเพื่อนของเธอ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, they are her friends. ใช่ พวกเขาเป็ นเพื่อนของเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, they are. ใช่ พวกเขาเป็ น
ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า We are going with him. พวกเราจะเป็ นกับเขา
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ประโยคคาถาม Are we going with him? พวกเราจะเป็ นกับเขา ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, we are going with him. ใช่ พวกเราจะเป็ นกับเขา
ตอบรับแบบย่อย Yes, we are. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, they are not. (aren't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า He is driving a new car. เขากาลังขับรถ
ประโยคคาถาม Is he driving a new car? เขากาลังขับรถ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he is driving a new car. ใช่ เขากาลังขับรถ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he is. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, he is not. (isn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า She was a nurse. เธอเคยเป็ นนางพยาบาล
ประโยคคาถาม Was she a nurse? เธอเคยเป็ นนางพยาบาล ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she was a nurse. ใช่ เธอเคยเป็ นนางพยาบาล
ตอบรับแบบย่อย yes, she was. ใช่ เธอเคยเป็ น
ตอบปฏิเสธ No, she was not. (wasn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า I was busy yesterday.
ฉันไม่วา่ งเมื่อวานนี้
ประโยคคาถาม Were you busy yesterday?
คุณไม่วา่ งเมื่อวานี้ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I was busy yesterday.
ใช่ ฉันไม่วา่ งเมื่อวานนี้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I was. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I was not. (wasn't) ไม่ใช่
********
ในประโยคมี verb to have (have, has, had)
วิธีการ ให้นา verb to have ไปด้วยหน้าประโยค
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ประโยคบอกเล่า I have just finished my work.
ฉันเพิ่งทางานเสร็ จ
ประโยคคาถาม Have you just finished your work?
คุณเพิ่มจะทางานเสร็ จ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I have just finished my work.
ใช่ ฉันเพิ่งทางานเสร็ จ
ตอบรับแบบย่อย Yes, I have. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I have not. (haven't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า His mother has returned from market.
แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด
ประโยคคาถาม Has his mother returned from market?
แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she has returned from market.
ใช่ แม่ของเขาเพิ่งกลับมาจากตลาด
ตอบรับแบบย่อย Yes, she has. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, she has not.(hasn't) ไม่ใช่
********
ในประโยคมี กริ ยาช่วย
วิธีการ ให้นา กริ ยาช่วย ไปด้วยหน้าประโยค
ประโยคบอกเล่า I can swim.

ฉันสามารถว่ายได้

ประโยคคาถาม Can you swim?

คุณว่ายนาได้ ใช่ไหม?

ตอบรับแบบเต็ม Yes, I can swim. ใช่ ฉันสามารถว่ายได้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I can.

ใช่

ตอบปฏิเสธ No, I cannot. (can't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า He should tell her the truth.
เขาควรจะบอกความจริ งกับเธอ
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ประโยคคาถาม Should he tell her the truth?
เขาควรจะบอกความจริ งกับเธอ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he should tell her the truth.
ใช่ เขาควรจะบอกความจริ งกับเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he should. ใช่ เขาควร
ตอบปฏิเสธ No, he should not. (shouldn't) ไม่ เขาไม่ควร
ประโยคบอกเล่า I will come here tomorrow.
ฉันจะมาที่นี่พรุ่ งนี้
ประโยคคาถาม Will you come here tomorrow?
คุณจะมีที่นี่พรุ่ งนี้ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I will come here tomorrow.
ใช่ ฉันจะมาที่นี่พรุ่ งนี้
ตอบรับแบบย่อย Yes, I will. ใช่ ฉันจะมา
ตอบปฏิเสธ No, I will not. (won't)

ไม่ใช่

*********
ในประโยคมีแต่กริ ยาแท้
ถ้าเป็ นกลุ่มปั จจุบนั (Present Tense)
ใช้ Does กับประธานที่เป็ นเอกพจน์
ใช้ Do กับประธานที่เป็ นพหูพจน์
และเปลี่ยนเป็ นกริ ยาช่องที่ 1 ไม่ตอ้ งเติมทั้ง s, es
ประโยคบอกเล่า He loves her. เขารักเธอ
ประโยคคาถาม Does he love her?

เขารักเธอ ใช่ไหม?

ตอบรับแบบเต็ม Yes, he loves her. ใช่ เขารักเธอ
ตอบรับแบบย่อย Yes, he does. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, He does not. (doesn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า Fon lives with her parents.
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ฝนอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
ประโยคคาถาม Does Fon live with her parents?
ฝนอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she lives with her parents.
ใช่ ฝนอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
ตอบรับแบบย่อย Yes, she does. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, she does not. (doesn't)

ไม่ใช่

ประโยคบอกเล่า I read many books a week.
ฉันอ่านหนังสื อหลายเล่มใน 1 สัปดาห์
ประโยคคาถาม Do you read many books a week?
คุณอ่านหนังสื อหลายเล่มใน 1 สัปดาห์ ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, I read many books a week.
ใช่ ฉันอ่านหนังสื อหลายเล่มใน 1 สัปดาห์
ตอบรับแบบย่อย Yes, I do. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, I do not. (I don't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า They often eat out together.
พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ
ประโยคคาถาม Do they eat out together?
พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ ใช่ไหม
ตอบรับแบบเต็ม Yes, they often eat out together.
ใช่ พวกเขาไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันบ่อยๆ
ตอบรับแบบย่อย Yes, they do. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, they do not. (don't) ไม่ใช่
********
ถ้าเป็ นกลุ่มอดีต (Past Tense)
ใช้ Did กับประธานทุกตัว
และเปลี่ยนเป็ นกริ ยาช่องที่ 1
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ประโยคบอกเล่า He stayed in this room last night.
เขาพักอยูใ่ นห้องนี้เมื่อคืนก่อน
ประโยคคาถาม Did he stay in this room last night?
เขาพักอยูใ่ นห้องนี้เมื่อคืนก่อน ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, he stayed in room this last night.
ใช่ เขาพักอยูใ่ นห้องนี้เมื่อคืนก่อน
ตอบรับแบบย่อย Yes, he did. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, he did not. (didn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า Her mother slept late last night.
แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน
ประโยคคาถาม Did her mother sleep late last night?
แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน ใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, she slept late last night.
ใช่ แม่ของเธอนอนดึกเมื่อคืนก่อน
ตอบรับแบบย่อย Yes, she did. ใช่
ตอบปฏิเสธ No. they did not. (didn't) ไม่ใช่
ประโยคบอกเล่า We had dinner with her.
พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้ว
ประโยคคาถาม Did we have dinner with her?
พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้วหรื อใช่ไหม?
ตอบรับแบบเต็ม Yes, we had dinner with her.
ใช่ พวกเราไปทานมื้อเย็นกับเธอมาแล้ว
ตอบรับแบบย่อย Yes, we did. ใช่
ตอบปฏิเสธ No, we did not. (don't) ไม่ใช่
**************
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กลุ่มที่3. Question tag
Question tag คือ ประโยคคาถามสั้นๆ ที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า
(ใช้ถามเพื่อให้แน่ใจ) มีลกั ษณะพิเศษคือ
ถ้าประโยคนาหน้า เป็ นบอกเล่า คาถามต่อท้ายจะเป็ นปฏิเสธ
ถ้าประโยคนาหน้า เป็ นปฏิเสธ คาถามต่อท้ายจะเป็ นบอกเล่า
หมายเหตุ เนื่องจากเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
ค่อนข้างมา ครู เลยนาเเฉพาะตอนที่สาคัญมาลงไว้
Your friend has come back, hasn't he?
เพื่อนของคุณเพิ่งจะกลับมา ไม่ใช่หรื อ?
Your friend has not come back, has he?
เพื่อนของคุณยังไม่กลับมา ใช่ไหม?
She will move out tomorrow, won't she?
เธอจะย้ายออกวันพรุ่ งนี้ ไม่ใช่หรื อ?
She won't move out tomorrow, will she?
เธอจะไม่ยา้ ยออกวันพรุ่ งนี้ ใช่ไหม?
He doesn't want to disturb you, does he?
เขาไม่ตอ้ งการรบกวนคุณ ใช่ไหม?
The children have to go to school, haven't they?
เด็กๆต้องไปโรงเรี ยน ไม่ใช่หรื อ?
We should obey our parents and teacher, shouldn't we?
พวกเราควรเชื่อฟังคุณพ่อ, คุณแม่และ คุณครู ไม่ใช่หรื อ?
I am a lawyer, aren't I?
ฉันเป็ นทนาย ไม่ใช่หรื อ?
I am not a lawyer, am I?
ฉันไม่ได้เป็ นทนาย ใช่ไหม?
ถ้าเป็ นประโยคคาสัง่ จะใช้ will you? ต่อไป
Open the door, will you?
ช่วยเปิ ดประตูให้ดว้ ย ได้ไหม?
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Stop talking, will you?
หยุดพูด ได้ไหม?
Take this thing away, will you?
ช่วยออกของสิ่ งนี้ไปห่างๆ ได้ไหม?

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

