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ค าน าพิมพค์รั้งที่ 3 
 

หนังสือ “หวัใจภาษาองักฤษ” เล่มน้ี เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเน้ือหาที่

เป็นหัวใจของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับการน าไปใช้งานทั้งในด้านการพูด การ

อ่าน การเขียน รวมถึงการสอบในระดับต่าง ๆ ที่ต้องใช้กฎและโครงสร้างไวยากรณ์

เป็นหลัก โดยเน้ือหาจะเน้นในด้าน Tenses ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษในทุกระดับ ซ่ึงถ้าผู้เรียนเข้าใจ Tenses ได้ดีและสามารถน ามาใช้ใน

การพูด อ่าน เขียน ได้อย่างดีแล้วการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไปกจ็ะท า

ได้โดยง่าย เพราะ Tenses ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเรียน

ภาษาอังกฤษ นอกน้ันเน้ือหาจะเก่ียวกับ Sentences และ Clauses ซ่ึงพูดถึงการแต่ง

ประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเน้ือหาส่วนน้ีจะน าไปใช้ในการเขียน และการสอบ

โดยเฉพาะการสอบ TOEIC, TOEFL รวมถึงการสอบในชั้นเรียนทั้งในระดับมัธยม

ปลายและปริญญาตร ี

 จากเน้ือหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นน้ัน หนังสือเล่มน้ีจึงเหมาะกับนักศึกษาใน

ระดับมัธยมและระดับปริญญา รวมถึงผู้สนใจค้นคว้าหาความรู้ทุกท่าน และส าหรับ

การจัดท าหนังสือเล่มน้ีผู้เขียนขอขอบคุณ Mr. Robert Bushill, อาจารย ์ Seonia 

Gordon ที่ช่วยตรวจทานหนังสือเล่มน้ีให้อย่างดี และขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่

ให้การสนับสนุนหนังสือทุกเล่มของผู้เขียนมาด้วยดีโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษ ต่อทุกท่าน 
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บทท่ี 1 

TENSES 

(กาลในไวยากรณอ์งักฤษ) 

 

Tense (กาล) คือรูปของกริยาต่างๆ ที่แสดงอาการหรือการกระท าของ

กริยาในแต่ละประโยค ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดย tense จะแสดงอาการของกริยา 

เป็นทั้งปัจจุบัน (present) เป็นทั้งอดีต (past) และ อนาคต (future) เพื่อบอกให้

ทราบว่าประโยคหรือสิ่งที่พูดอยู่น้ัน เกิดขึ้นเวลาไหนน่ันเอง โดยกริยาของประโยค

จะเป็นตัวแสดง tense เช่น 

My mother gives me a new watch. 

แม่ของผมให้นาฬิกาเรือนใหม่แก่ผม 

My sister comes from Canada. 

น้องสาวของผมมาจากประเทศแคนาดา 

The nurses look after patients in hospitals. 

พยาบาลดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล 

 กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนกล่าวถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ

เรียกประโยคน้ีว่า present  tense 

My mother gave me a new watch. 

แม่ของผมได้ให้นาฬิกาเรือนใหม่แก่ผมเรือนหน่ึง 

She went to school yesterday. 

หล่อนได้ไปโรงเรียนเมื่อวานน้ี 
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Nurses left the party at 11.00. 

พวกพยาบาลออกจากงานปาร์ตี้ เวลา 11.00 น. 

 กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนน้ีกล่าวถึงบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ซ่ึงได้

เกิดขึ้นแล้วและเรียกประโยคเช่นน้ีว่า past tense 

We shall give an application for a scholarship. 

พวกเราจะยื่นใบสมัครขอทุน 

Nancy will arrange it. 

แนนซ่ีจะจัดแจงเรื่องน้ีเอง 

I shall do everything I can to help you. 

ผมจะท าทุกอย่างที่ผมสามารถท าได้เพื่อช่วยคุณ 

กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนน้ีกล่าวถึงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึง

ในขณะที่พูดอยู่น้ันยังไม่เกิดขึ้น และเรียกประโยคเช่นน้ีว่า future tense 

 

TENSES หลักในภาษาอังกฤษ 
 

Tense (กาล) หลักในภาษาอังกฤษมี 3 tenses คือ past, present และ 

future tenses ซ่ึงเป็นการพูดถึงกาลต่างๆ ทั้ง 3 กาลคือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต 

แต่ถ้าแบ่งย่อยออกไปอีก แต่ละ tense กจ็ะมี tense ย่อยอย่างละ 4 ซ่ึงเป็นการพูด

ถึงการเกิดขึ้นใน tense ของตัวเองทลีะล าดับอย่างละเอียด คือ 

1. Simple   2. Continuous 

3. Perfect   4. Perfect Continuous 
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 ความยุ่งยากของการเรียน tense ในภาษาอังกฤษกจ็ะอยู่ตรงนี้ คืออยู่ที่การ

ใช้ tense ย่อยๆ เหล่านี้  แต่แม้จะยากอย่างไรกต็ามทุกๆ tense กม็ีกฎเกณฑ์ในการ

ใช้ของตัวเองอยู่แล้ว ดังน้ันการจ าโครงสร้างและกฎเกณฑ์ของแต่ละ tense จึงเป็น

สิ่งส าคัญ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดการน ามาใช้บ่อยๆ ในทุกๆ ด้านทั้งพูด-อ่าน-เขียน 

หรือแม้แต่สอนหรือแนะน าคนอ่ืนกจ็ะช่วยให้เข้าใจโครงสร้าง tense และเข้าใจ

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นด้วย 

 

TENSE ย่อยของ PRESENT TENSE 
 

Present Tense แบ่งย่อยออกเป็น 4 รูปคือ 

 Tense ย่อย ตวัอย่าง 

1.  present simple I give . . . . . . 

2.  present continuous I am giving . . . . . .  

3.  present perfect I have given . . . . . .  

4.  present perfect continuous I have been giving . . . . . . 
 

 ทั้ง 4 ประโยคข้างบนน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกาล โดย

กริยาใน 

 ประโยคที่ 1 เป็น present simple tense เพราะกริยาในประโยคน้ีเพียง

กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์น้ันๆ จบสมบูรณ์

แล้วหรือยัง ประโยคที่แสดงการกระท าที่เป็นปัจจุบันและไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์

น้ันๆ จบสมบูรณ์แล้วหรือยังเรียกว่า present simple tense 
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ประโยคที่ 2 เป็น present continuous tense เพราะกริยาในประโยคน้ี

แสดงให้เหน็ว่าการกระท านั้นๆ ก าลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอยู่น้ัน ประโยคที่แสดง

การกระท าที่เป็นปัจจุบันและก าลังด าเนินไปในขณะที่พูดน้ันเรียกว่า present 

continuous tense 

 ประโยคที่ 3 เป็น present perfect tense เพราะกริยาในประโยคน้ีแสดง

การกระท าที่  สมบูรณ์แบบ 

 ประโยคที่ 4 เป็น present perfect continuous tense เพราะประโยคน้ี

แสดงให้เหน็ว่าการกระท าหรือเหตุการณ์ที่ได้เริ่มหรือได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงในอดีตได้ด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงเวลาที่พูดอยู่น้ัน เรียกประโยคที่มีกริยาเช่นน้ี

ว่า present perfect continuous tense 

หมายเหตุ  : past และ future tense กค็ล้ายกับ present เพียงแต่เกิดใน

อดีตและอนาคตเท่าน้ัน 
 

TENSE ย่อยของ PAST TENSE 
 

Tense ย่อยของ past tense กม็ี 4 รูปเช่นเดียวกับ present tense และการ

เกิดของ tense น้ี กค็ล้ายกับ present tense เพียงแต่เกิดในอดีตเท่าน้ัน ดังน้ี 

Tense ย่อย ตวัอย่าง 

1.  past simple tense I gave . . .  

2.  past continuous I was giving . . .  

3.  past perfect I had given . . .  

4.  past perfect continuous I had been giving . . .  
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TENSE ย่อยของ FUTURE TENSE 
 

Future Tense แบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปเช่นเดียวกับ 2 tenses ที่กล่าวแล้ว

และ tense น้ีจะใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 

          Tense ย่อย ตวัอย่าง 

1.  future simple I will give . . .  

2.  future continuous I will be giving . . .   

3.  future perfect I will have given . . .   

4.  future perfect continuous I will have been giving . . .   

 

รูปของ TENSES ท้ัง 12 รูป 
 

Tenses รูป 

1.  present simple I give . . .   

2.  present continuous I am giving . . .  

3.  present perfect I have given . . .  

4.  present perfect continuous I have been giving . . .  

5.  past simple I gave . . .  

6.  past continuous I was giving . . . 

7.  past perfect  I had given . . .  

8.  past perfect continuous I had been giving . . .  

9.  future simple I will give . . .  
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10. future continuous I will be giving . . .  

11. future perfect I will have given. . .   

12. future perfect continuous I will have been giving . . .  

 

หลักการใช้  TENSE 
 

ต่อไปนี้ เป็นการอธิบายการใช้  tense ทั้ง 12 รูปโดยจะพูดถึงโครงสร้าง, 

ตัวอย่าง พร้อมทั้ง หลักการใช้อ่ืน ๆ ของแต่ละ tense อย่างละเอียด อีกอย่างหน่ึงที่

ผู้อ่านต้องระลึกไว้เสมอในการเรียน tense คือการจ าโครงสร้าง tense แล้วน ามาใช้ 

การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีคือการเรียนจากโครงสร้างแล้วน าศพัทม์าประกอบเข้า

โครงสร้างเหมือนการเรียนวิชาค านวณ ที่ผู้เรียนต้องจ าสูตรให้ได้แล้วแทนค่าลงใน

สูตรนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนรู้ น้ันง่ายขึ้นและน ามาใช้ได้หลากหลาย  
 

PRESENT SIMPLE TENSE 
 

Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุว่าการกระท านั้น ๆ สมบูรณ์แล้วหรือยัง โดยมี

โครงสร้างดังน้ี 

โครงสรา้ง 

Subject    + Verb 1 . . .  

(ประธาน) +  (กริยาช่องที่ 1) 
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 Subject คือประธานของประโยค โดยประธานอาจจะแตกต่างกันไปเช่น 

เป็นค านาม (noun) เป็นค าสรรพนาม (pronoun) หรือเป็นประธานชนิดอ่ืนๆ แต่

โดยสรุปแล้วประธานจะมี 2 ชนิดคือ ประธานเอกพจน์และประธานพหูพจน์ 

 Verb คือกริยาของประธานหรืออาการที่ประธานแสดงออกมาโดยกริยาแท้

จะมี 3 ช่อง เช่น 

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 

speak spoke spoken 

write wrote written 

want wanted wanted 

watch watched watched 

Present Simple Tense ใช้กับกริยาช่องที่ 1 เท่าน้ัน โดยน ากริยาช่องที่ 1 

ไปเติมลงในโครงสร้างต่อจากประธาน โดยมีข้อระวังอยู่นิดเดียวคือถ้าประธานเป็น

เอกพจน์กริยาช่องที่ 1 ของ present simple tense ต้องเติม -s หรือ -es แต่ถ้า

ประธานเป็นพหูพจน์ กริยาเป็นช่องที่ 1 ไม่เติมอะไรเลย เช่น 

Ann works in the office. 

แอน ท างานในออฟฟิศ 

(เติม - s ที่ work เพราะประธานเป็นเอกพจน์) 

Sona goes to school everyday. 

โซน่าไปโรงเรียนทุกวัน 

(Sona เป็นประธานเอกพจน์กริยาลงท้ายด้วย o เติม -es) 

We go to Chiangmai every Sunday. 

พวกเราไปเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์ 
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(go ไม่เติม -s, -es เพราะประธาน we เป็นพหูพจน์) 

I want a breath of fresh air. 

ผมต้องการสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ 

(want ไม่เติม -s, -es เพราะประธานเป็น I) 

The old man hits his son with a rod. 

ชายแก่คนหน่ึงตีลูกชายของตัวเองด้วยไม้เรียว 

(The old man เป็นประธานเอกพจน์กริยาจึงเติม -s) 

One of my sisters leaves for London on the next flight. 

หน่ึงในน้องสาวของผมจะเดินทางไปกรุงลอนดอนในเที่ยวบินหน้า 

(ประธาน one เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม -s) 

 

หลักการเติม -s , และ -es 
(เติมเฉพาะกริยาของประธานเอกพจน ์present simple tense) 

 

1. โดยปกติถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาให้เติม -s โดยเฉพาะกริยาที่ไม่

ลงท้ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch, -x และ -o เช่น 

 She eats mango every day. 

 หล่อนกินมะม่วงทุกวัน 

 My dad speaks English with me. 

 พ่อพูดภาษาอังกฤษกับผม 

 Tom works in a department store. 

 ทอม ท างานในห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง 

He gets up at 6.00 every morning. 
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 เขาตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน 

Ann knows that you read an English newspaper every day. 

 แอนรู้ ว่าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทุกวัน 

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch และ -x ให้เติม -es ที่กริยานั้นๆ 

เช่น 

The president of this company goes to the temple every Buddhist 

holiday. 

 ประธานของบริษัทน้ีมักจะไปวัดทุกวันพระ 

 This fighter boxes without wearing padded gloves. 

 นักมวยคนน้ีชกมวยโดยไม่สวมนวม 

 The postman washes his hands and dries them on a towel. 

 บุรุษไปรษณีย์ล้างมือของเขาแล้วเชด็ที่ผ้าเชด็ตัว 

 Marry teaches me English. 

 แมรี่ สอนภาษาอังกฤษให้ผม 

 Ekasit passes the shops on his way to work. 

 เอกสิทธิ์ผ่านร้านค้าต่างๆ ขณะเดินทางไปท างาน 

 The professor brushes his teeth. 

 ศาสตราจารย์ก าลังแปรงฟันอยู่ 

 The arrow misses the target. 

 ลูกศรพลาดเป้าหมายไป 

3. กริยาทีล่งท้ายด้วย -y และหน้า -y เป็นพยญัชนะให้เปลี่ยน -y เป็น i 

ก่อนเติม -es (= ies) เช่น 
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 He hurries to go to the airport to meet his mother. 

 เขารีบไปสนามบินเพื่อพบคุณแม่ของเขา 

 His mother studies English every Sunday. 

 แม่ของเขาเรียนภาษาอังกฤษทุกวันอาทติย์ 

 She cries when she hears of the old man’s death. 

 หล่อนร้องไห้เมื่อได้ฟังข่าวการตายของชายแก่ 

 She tries washing her hair with a new Shampoo. 

 หล่อนพยายามสระผมด้วยแชมพูยี่ห้อใหม่ 

 The pilot flies (the plane) across the sea. 

 กัปตันเครื่องบิน ก าลังบินข้ามทะเล (บินโดยเครื่องบิน) 

 He applies to the manager for a job. 

เขาสมัครงานกับผู้จัดการ 

ขอ้ยกเวน้: ถ้ากริยาที่ลงท้ายด้วย -y แต่หน้า -y เป็นสระ (a, e, i, o, u) 

ให้เติม -s ที่ท้าย -y   ได้เลย เช่น 

In the film he plays the central character of Charles Smithson. 

 ในภาพยนตร์เขาได้  แสดงบท เป็น  Charles Smithson 

 In the summer, Tom usually plays tennis twice a week. 

 ในหน้าร้อนทอมมักจะเล่นเทนนิสสองครั้งต่อสัปดาห์ 

 This poison destroys rats. 

 ยาพิษน้ีฆ่าหนูได้ 

 The Bible says love of money is the root of all evil. 

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าความหลงในเงินทองคือรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล 
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 Miss Suchada often buys a new hat on Monday. 

 คุณสุชาดามักจะซ้ือหมวกใบใหม่ในวันอาทติย์ 

He buys the most expensive car in the world. 

 เขาซ้ือรถซ่ึงราคาแพงที่สุดในโลก 

 She stays at the same hotel every year. 

 หล่อนพักอยู่ที่โรงแรมเดิมทุกปี 

4.กริยาลงท้ายด้วย -0 และหน้า -0 เป็นพยัญชนะให้เติม -es เช่น 

 She goes to visit her friend in the hospital everyday. 

 หล่อนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลทุกวัน 

 He usually does his homework in the evening. 

 เขามักจะท างานบ้านในช่วงเยน็ 

 Mr. Hari always goes to the movies on Sunday. 

 คุณแฮรี่มักจะไปชมภาพยนตร์ในวันอาทิตย์เสมอ 

A silly boy often does stupid things. 

เดก็โง่คนหน่ึงท าเรื่องโง่ๆ หลายอย่างทเีดียว 

ขอ้ยกเวน้: ถ้าหน้า - o เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม - s ที่ท้ายกริยา 

เช่น 

He always woos the daughter of the king. 

              เขามักจะตามจีบลูกสาวพระราชาอยู่เสมอ    

หมายเหตุ : กฎการเติม -ed (เพื่อท ากริยาให้เป็นช่องที่ 2 - 3) กค็ล้าย

กับกฎการเติม -s ,-es ยกเว้นกริยาจ าพวก irregular verbs  
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การใช้ PRESENT SIMPLE TENSE 
 

1. ใช้ present simple tense กับการกระท าที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยหรือกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าสม ่าเสมอ ซ่ึงการใช้กับการกระท าหรือเหตุการณ์ดังที่

กล่าวนี้  มักจะมีค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลา (adverbs of time) เหล่านี้อยู่ด้วยเสมอ 

คือ 

always  (เสมอ)  often            (บ่อยๆ) 

usually   (โดยปกติ)      naturally   (โดยปกติ) 

generally (โดยปกติ)  sometimes       (บางครั้ง) 

hardly ever   (แทบจะไม่)  occasionally     (บางโอกาส) 

rarely       (แทบจะไม่)  never           (ไม่เคย) 

normally   (โดยปกติ)  seldom   (แทบจะไม่,นานๆ ครั้ง) 

every day  (ทุกๆวัน)     every morning  (ทุกๆ เช้า) 

every time  (ทุกๆ เวลา)  every week   (ทุกๆ สัปดาห์) 

every year  (ทุกๆ ปี)  every night   (ทุกๆ คืน) 

once a week  (สัปดาห์ละครั้ง) every month   (ทุกๆ เดือน) 

every summer (ทุก ๆ หน้าร้อน)  twice a week (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 

three times a week (สัปดาห์ละ 3 ครั้ง)   เป็นต้น 

John usually listens to the radio. 

จอห์นมักจะฟังวิทยุเป็นประจ า 

Miss Pranee takes a long holiday every year. 

          คุณปราณีลาหยุดนานทุกๆ ปี 
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How often do you write letters to your friends in India? 

คุณเขียนจดหมายถึงเพื่อนคุณที่ประเทศอินเดียบ่อยแค่ไหน 

I write letters to my friends in India twice a month. 

ผมเขียนจดหมายถึงเพื่อนผมที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง ต่อเดือน 

I get up early and eat my breakfast while listening to the radio every 

day. 

ผมต่ืนตอนเช้าและทานข้าวเช้าพร้อมกับฟังวิทยุไปด้วยทุกวัน 

James works for an investment magazine. Every month he writes 

articles about new investment opportunities. 

เจมส์ท างานที่บริษัทแมกกาซีนด้านการลงทุนและทุกๆเดือนเขาจะเขียน

คอลัมน์เก่ียวกับโอกาสในการลงทุน                     

He drinks milk every morning. 

          เขาดื่มนมทุกๆ เช้า 

Somchai gets up at five o’clock every day. 

สมชัยต่ืนนอนเวลา 5 โมงเช้าทุกวัน 

My watch keeps good time. 

นาฬิกาของผมเดินตรงมากเลย (เดินเป็นปกติวิสัย) 

In summer John usually plays tennis once or twice a week. 

ในช่วงหน้าร้อนจอห์นมักจะเล่นเทนนิส หน่ึงหรือ สองครั้งต่อสัปดาห์เสมอ 

Ann doesn’t drink tea very often. 

          แอน ไม่ได้ด่ืมน า้ชาบ่อยนัก 

Thawush hardly ever plays football these days. 
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ธวัชแทบจะไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยช่วงน้ี 

Sally changes her job every year. 

แซลลี่เปลี่ยนงานท าทุกปี 

I rarely go away on the weekend. 

ผมแทบจะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

2. ใช้ present simple tense กับสิ่งที่เป็นจริงตลอดกาล หรือความจริงที่มี

อยู่ทั่วไป  เช่น 

          The sun rises in the east. 

 พระอาทติย์ขึ้นทางทศิตะวันออก  

Honey is sweet. 

น า้ผ้ึงมีรสหวาน 

The earth moves round the sun. 

โลกหมุนรอบดวงอาทติย์ 

Water boils at 100 degrees centigrade. 

น า้เดือดที่ 100 องศาเซน็ติเกรด 

Near the equator, the sun evaporates greater quantities of water. 

ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลก ดวงอาทติย์ ท าให้น า้ระเหยได้ในปริมาณที่

มากกว่า (เป็นจริงเพราะใกล้เส้นศูนย์สูตรจะร้อนกว่าที่อ่ืน) 

A molecule of water has two atoms of hydrogen and one of oxygen. 

โมเลกุลของน า้ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจน 2 ตัว และอะตอมของ 

ออกซิเจน 1 ตัว 

A chemical reaction occurs in the fuel cell. 
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ปฏิกิริยาเคมี เกิดขึ้นที่หม้อก าเนิดไฟฟ้า 

Water freezes at 32 Fahrenheit. 

น า้กลายเป็นน า้แขง็ที่อุณหภมูิ  32  องศาฟาเรนไฮต์ 

Water boils at 212 Fahrenheit. 

น า้เดือดที่อุณหภมูิ 212 องศาฟาเรนไฮต์ 

3. ใช้ present simple tense กับแผนการณ์ หรือตารางเวลาที่วางไว้

ล่วงหน้า ซ่ึงสิ่งที่วางแผนการณ์ไว้น้ันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น 

  The concert this afternoon starts at 13.15. 

คอนเสิร์ตบ่ายนี้จะเริ่มแสดงเวลา 13.15 น. 

We go to New York next week. 

พวกเราจะไปกรุงนิวยอร์คสัปดาห์หน้า 

I sail for America next Saturday. 

ผมจะแล่นเรือใบสู่อเมริกาในวันเสาร์หน้านี้  

When does the university reopen? 

มหาวิทยาลัยจะเปิดเทอมอีกเมื่อไหร่ 

We leave London at 10.00 next Tuesday and arrive in Paris at 

13.00. 

พวกเราจะออกจากลอนดอนเวลา  10.00 น. ในวันอังคารและจะไปถึงกรุง

ปารีสเวลา 13.00 น.  

We spend two hours in Paris and leave again at 15.00. 

พวกเราจะใช้เวลาในการเที่ยวกรุงปารีส  2  ชั่วโมงและจะเดินทางออกจาก

กรุงปารีสเวลา  15.00 น. 
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We arrive in Bangkok at 24.00 the next day. 

พวกเราจะเดินทางถึงกรุงเทพ ฯ เวลา 24.00 น. ในวันถัดไป 

4. ใช้ present simple tense คู่กับ future simple tense ในประโยคเงื่อนไข

ที่มีค าเชื่อมที่แสดงเวลาเป็นอนาคตน าหน้า present simple tense และค าแสดงเวลา

ในประโยคเงื่อนไขที่กล่าวถึงน้ี คือ 

when    (เมื่อ)       as soon as    (เมื่อ) 

before   (ก่อน)           if       (ถ้า) 

unless    (ถ้า…ไม่)   whenever    (เมื่อไหร่กต็าม) 

until     (จนกระทั่ง) till       (จนกระทั่ง) 

หมายเหตุ: ใช้ present simple tense กับ If Clause (หรือ unless) ที่เป็น

ประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 1 เท่าน้ัน  

โครงสรา้ง : 

If + Present Simple, + ประโยคหลกัมี will, shall . . . 

 We shall start our journey when our advisor arrives. 

 พวกเราจะเริ่มการเดินทางเมื่อที่ปรึกษาของพวกเรามาถึง 

 I shall wait till you finish your lunch. 

 ผมจะคอยจนกว่าคุณจะทานข้าวเที่ยงเสรจ็ 

 If it rains, we shall get wet. 

 ถ้าฝนตกพวกเราจะเปียก 

 Unless you take your foot off the brake the car won’t move. 

 ถ้าคุณไม่ปล่อยเบรกรถกจ็ะไม่เคลื่อนที่ 

 As soon as he earns any money, he spends it. 
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 เมื่อเขาได้เงินมาเขากไ็ด้ใช้จ่ายมัน ทนัที  

    She takes the boys to school before she goes to work. 

หล่อนพาเดก็ๆ ไปโรงเรียนก่อนที่หล่อนจะไปท างาน 

When it stops raining, we will go out. 

เมื่อฝนหยุดตกพวกเราจะออกไปข้างนอก 

She will start her new work as soon as her son arrives. 

หล่อนจะเริ่มท างานใหม่ของหล่อนทนัททีี่ลูกชายของหล่อนมาถึง 

What are you going to do when you leave school? 

คุณจะท าอะไรเม่ือเรียนจบ 

I will be glad if it rains soon. 

ผมจะดีใจมากถ้าฝนตก 

หมายเหตุ : ถ้าประโยคเงื่อนไขน้ันมีโครงสร้างใกล้เคียงกันมาก tense ของ

ทั้ง 2  ประโยคจะอยู่ในรูปที่เสมอกัน 

โครงสรา้ง : 

                   whenever 

Present Simple        before          + Present Simple 

                           every time 

    เช่น  I want to finish my work before my mother arrives. 

ผมต้องการท างานให้เสรจ็ก่อนแม่จะมาถึง 

I want to talk with you before you leave for London. 

  ผมต้องการพูดกับคุณก่อนที่คุณจะเดินทางไปกรุงลอนดอน 

Whenever the baby cries, the mother is worried. 
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ทุกครั้งที่ลูกร้องแม่จะกังวลใจ (worried เป็น adjective) 

Every time I see her, I give her a smile. 

ทุกครั้งที่ผมเจอหล่อนผมจะยิ้มให้หล่อน 

5. ใช้ present simple tense เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือ ในบทละคร 

หรือในบทภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการเล่าเรื่องที่ได้อ่าน ได้เหน็หรือได้ฟังมา และใช้ 

present simple tense กับกริยา say เป็นการอธิบายเน้ือหาของหนังสือที่ได้อ่านมา 

เช่น 

 In the film he plays the central character of Charles Smithson. 

       ในบทภาพยนตร์เขาได้เล่นบทส าคัญของ Charles Smithson 

When the curtain rises, Juliet is writing at the desk. Suddenly the 

window opens, and a masked man enters. 

เมื่อฉากเปิดขึ้น จูเลียตก าลังเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะ ทนัใดน้ันหน้าต่างก็

เปิดขึ้น และผู้ชายสวมหน้ากากกไ็ด้เข้ามาในห้อง 

       Keats says,’ A thing of beauty is a joy forever’. 

       คีธ กล่าวว่า สิ่งทีส่วยงามคือความสนุกสนานชั่วนิรันดร์ 

       The Bible says love of money is the root of all evil. 

       คัมภีร์ Bible กล่าวว่า ความรักในเงินตราคือรากเง้าของความชั่วทั้งมวล 

6. ใช้ present simple tense กับกริยาที่แสดงความรู้สึก แสดงอารมณ ์หรือ

สภาวะทางจิตใจ ซ่ึงโดยปกติแล้ว มักจะไม่น าไปใช้ใน present continuous tense  

(ดูเพิ่มเติมจาก present continuous tense) กริยาจ าพวกน้ี มี see, hear, 

love, like, hate เป็นต้น เช่น 

I hear you are getting married. 
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  ผมทราบมาว่าคุณจะเข้าพิธีแต่งงาน 

  I see there’s been trouble in Bangkok again. 

   ผมเข้าใจว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ อีกครั้ง 

   I like this girl very much.    ผมชอบหญิงสาวคนน้ีมาก 

   I want you to bring your camera. 

   ผมต้องการให้คุณเอากล้องคุณมาด้วย 

   God! He looks awful.      โอ้พระเจ้า ! เขาดูน่ากลัวจริง ๆ 

   I feel drowsy. 

   ผมรู้สึกงุ่มง่ามเหลือเกิน 

  That cake looks good. 

   เค้กชุดน้ันดูดีเหลือเกิน 

   How much do you owe me? 

   คุณเป็นหน้ีผมเท่าไหร่ 

   I am sorry, I don’t understand what you mean. 

   ผมขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจความหมายที่คุณพูดเลย 

   I think we ought to give the job to Mr. Jackson. 

   ผมคิดว่าพวกเราควรจะมอบงานให้คุณแจค็สันท า  

7. ใช้ present simple tense กับการพากย์รายการการแข่งขันต่าง ๆ เช่น 

การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันเทนนิส เป็นต้น หรือใช้กับการรายงานข่าว ซ่ึง

เหตุการณ์ที่พูดถึงน้ันเพิ่งจะจบลงไป โดยใช้กับกริยา hear หรือ tell  เช่น 

Andy Gray takes the ball upfield again, passes to McNally on the 

edge of the box. He turns, shoots and … a fine save from Grobbelaas. 
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แอนด้ี เกร เลี้ยงบอลขึ้นไปอีกครั้งแล้วผ่านบอลให้กับ แมค นอลลี่ที่ริม

กรอบเขตโทษ แมคนอลลี่  เลี้ยงหลบและยิง แต่ กรอบเบลล่า (ผู้รักษา

ประตู) เซฟได้ อย่างยอดเยี่ยมเลย 

Harrison shoots, but the ball hits the post and Jackson clears.  

แฮริสันยิง แต่บอลไปชนคานประตูและแจ็คสันเคลียบอลทิ้งได้ 

I have never played football myself, but they tell me it is a fascinating 

sport. 

ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลเลย แต่พวกเขาบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เยี่ยมมากๆเลย  

 Sally says you told her to come over here. 

           แซลลี่ พูดว่าคุณบอกหล่อนให้มาคอยอยู่แถวน้ี 

 

การสรา้งประโยคค าถาม  

PRESENT SIMPLE TENSE 

 

 Present Simple  Tense ใช้กริยา 2  จ าพวกคือกริยา  primary auxiliary 

verbs และ principal verbs กริยา primary auxiliary verbs คือกริยาจ าพวก verb 

to be (is, am, are, was, were) verb to do  (do, does, did)  verb to have  

(have, has, had) ซ่ึงเป็นกริยาแท้กไ็ด้ เป็นกริยาช่วยกไ็ด้ 

กริยา principal verbs คือ กริยาแท้ทั่วๆ ไป ที่สามารถผันตัวเองได้ 3 ช่อง 

ที่รู้ จักกันในนามกริยา 3 ช่อง รวมทั้งกริยาที่เป็น regular verbs (คือ verbs ที่เติม 

-ed เมื่อท าเป็นช่อง 2 และ 3) ซ่ึงกริยา principal verbs น้ีจะท าเป็นกริยาช่วย

ไม่ได้ 
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กฎการสร้างคำถาม 
 

1. ประโยคบอกเล่า present simple tense ที่มีกริยา verb to be (is, am, 

are) และ verb to have (have, has) เป็นกริยาแท้ในประโยค สร้างเป็นประโยค

ค าถามได้ โดยน าเอากริยาเหล่านี้มาวางไว้ต้นประโยค (หน้าประธาน) โดยเขียน

ด้วยอักษรตัวใหญ่ที่ตัวอักษรแรกแล้วเติม ? ที่ท้ายประโยค  เช่น 

      บอกเล่า : Sombat is a lawyer. 

                 สมบัติเป็นนักกฎหมาย 

      ค าถาม :  Is Sombat a lawyer? 

                สมบัติเป็นนักกฎหมายใช่ไหม 

บอกเล่า :  I am your father’s friend. 

                             ผมเป็นเพื่อนพ่อของคุณ 

ค าถาม :  Am I your friend? 

                              ผมเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่า 

บอกเล่า  :   It is half past ten. 

                   เวลา  10.30 น. 

ค าถาม   :   Is it half past ten? 

                              ขณะน้ีเวลา  10.30 น. ใช่ไหม 

บอกเล่า  :   Supaporn’s house is in Bangkok. 

                   บ้านของสุภาพรอยู่ในกรุงเทพฯ  

ค าถาม :   Is Supaporn’s house in Bangkok? 

                   บ้านของสุภาพรอยู่ในกรุงเทพฯ ใช่ไหม 
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บอกเล่า :  They are students of South-East Asia university. 

                         พวกเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

       ค าถาม     :  Are they students of South-East Asia university ? 

                               พวกเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใช่ไหม 

บอกเล่า :     You are a driver. 

คุณเป็นพนักงานขับรถ 

ค าถาม  :     Are you a driver?  

คุณเป็นพนักงานขับรถใช่ไหม 

บอกเล่า   :   You have a car. 

คุณมีรถยนต์คันหน่ึง 

ค าถาม   :    Have you a car? 

                       คุณมีรถยนต์ใช่ไหม 

             (ใช้ Do you have a car?  กไ็ด้) 

บอกเล่า  :   She has a house? 

หล่อนมีบ้านหลังหน่ึง 

ค าถาม  :    Has she a house? 

                              หล่อนมีบ้านหลังหน่ึงใช่ไหม 

(ใช้ Does she have a house? กไ็ด้ ใช้ does เพราะประธาน she เป็น

เอกพจน์และเมื่อใช้ have เป็น verb แท้ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง 1 เสมอ)  

2. ประโยคบอกเล่าของ present simple tense ที่มีกริยาเป็น principal 

verbs เช่น eat, speak, swim, establish, imagine, wait, sing, go, follow, leave, 

sail เป็นต้น เวลาสร้างประโยคค าถามให้ปฏิบัติดังน้ี 
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2.1 น า verb to do (do, does) มาช่วยสร้างประโยคค าถามโดยน า do 

และ does มาวางไว้หน้าประธานของประโยคโดยใช้ do กับประธานพหูพจน์ และใช้ 

does กับประธานเอกพจน์ 

                โครงสรา้ง: 

Do  you /  they  /  I  /  we + V1…? 

Does  he  /  she  /  it + V1…. ? 

2.2 เมื่อน า do มาใช้สร้างค าถามแล้ว กริยาแท้ของประโยคต้องเป็นกริยา

ช่องที่ 1 (v1) เสมอ ไม่เติม -s, -es แม้ประธานจะเป็นเอกพจน์กต็าม 

2.3 เขียนอักษรที่ขึ้นต้นประโยคด้วยอักษรตัวใหญ่ (capital letter) และใส่  

?  ที่ท้ายประโยค  เช่น 

บอกเล่า  :    They build houses that cost a lot of money. 

                           พวกเขาได้สร้างบ้านหลายหลังที่มีราคาสูงมาก 

           ค าถาม   :    Do they build houses that cost a lot of money ? 

       พวกเขาสร้างบ้านหลายหลังที่มีราคาสูงมากใช่ไหม 

                  (ใช้ do เพราะประธานเป็นพหูพจน์) 

บอกเล่า  :    She speaks English very well. 

       หล่อนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก 

         ค าถาม   :    Does she speak English very well ? 

      หล่อนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยหรือ 

    (ใช้ does เพราะประธานเป็นเอกพจน์ และกริยาแท้ของ

ประโยคคือ speak กไ็ม่เติม -s เพราะมี does เป็นกริยา

ช่วย) 



    ------------------------------------------------------------- ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์-- 33 

       บอกเล่า  :    His wife drinks milk every morning. 

ภรรยาของเขาดื่มนมทุกวัน 

          ค าถาม    :   Does his wife drink milk every morning ? 

ภรรยาของเขาดื่มนมทุกเช้าหรือ 

(ใช้ does เพราะประธาน his wife เป็นเอกพจน์ และ

กริยาแท้ drink กไ็ม่มี -s เพราะมี does เป็นกริยาช่วยใน

ประโยค) 

           บอกเล่า  :    Water boils at 100 degrees Celsius. 

น า้เดือดที่อุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส 

          ค าถาม  :    Does water boil at 100 degrees Celsius ? 

น า้เดือดที่อุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียสใช่ไหม 

บอกเล่า :     Ladda always goes to bed before midnight. 

ลัดดามักจะเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเสมอ 

ค าถาม   :    Does Ladda always go to bed before midnight ? 

                            ลัดดาเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเสมอหรือ 

           บอกเล่า  :    They get new books from the library every week. 

พวกเขายืมหนังสือเล่มใหม่จากห้องสมุดทุกๆ สัปดาห์ 

           ค าถาม    :    Do they get new books from the library every week? 

พวกเขายืมหนังสือเล่มใหม่จากห้องสมุดทุกๆสัปดาห์หรือ 

                                    



 -- หัวใจภาษาอังกฤษ ------------------------------------------------------------ 34 

การสร้างประโยคปฏิเสธ  
PRESENT SIMPLE TENSE 

 

  การสร้างประโยคปฏิเสธใน present simple tense ท าได้โดยการเติม not 

หลังกริยาช่วยของประโยคคือ เติมหลัง is, am, are, do, does, have และ has 

รูปเต็ม รูปย่อ 

is not 

am not 

are not 

has not 

have not 

do not 

does not 

isn’t 

am not 

aren’t 

hasn’t 

haven’t 

don’t 

doesn’t 

1. ตัวอย่างประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามแบบปฏิเสธ ที่มีกริยาช่วยใน

การสร้างประโยคค าถามเป็น is, am, are, has, have เช่น 

บอกเล่า : Somchai is a doctor. 

   สมชัยเป็นหมอ 

          ปฏิเสธ :   Somchai is not (isn’t) a doctor. 

สมชัยไม่ใช่หมอ 

ค าถามปฏิเสธ : Isn’t Somchai a doctor? 

   สมชัยไม่ได้เป็นหมอใช่ไหม 

บอกเล่า  : It is difficult to understand him. 
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ยากที่จะเข้าใจเขา 

ปฏิเสธ  : It is not (isn’t) difficult to understand him. 

ไม่ยากเลยที่จะเข้าใจเขา 

ค าถามปฏิเสธ  : Isn’t it difficult to understand him ? 

   ไม่ยากที่จะเข้าใจเขาใช่ไหม 

บอกเล่า  : Crime is a problem in most big cities. 

 อาชญากรรมคือปัญหาหน่ึงของเมืองใหญ่ส่วนมาก 

ปฏิเสธ  Crime is not (isn’t) a problem in most big cities. 

   อาชญากรรมไม่ใช่ปัญหาของเมืองใหญ่ (ส่วนมาก)  

        ค าถามปฏิเสธ : Isn’t crime a problem in the most big cities? 

   อาชญากรรมไม่ใช่ปัญหาของเมืองใหญ่ใช่ไหม 

บอกเล่า : This shirt is too big for me. 

   เสื้อเชิ้ตตัวน้ีใหญ่เกินที่ผมจะใส่ได้ 

ปฏิเสธ : This shirt is not (isn’t) too big for me. 

   เสื้อเชิ้ตตัวน้ีไม่ใหญ่เกินไปส าหรับผม 

        ค าถามปฏิเสธ : Isn’t this shirt too big for me? 

   เสื้อเชิ้ตตัวน้ีไม่ใหญ่เกินไปส าหรับผมหรือ 

      บอกเล่า :   We are the workers of NCC company. 

   พวกเราเป็นพนักงานของบริษัท  NCC 

           ปฏิเสธ :  We are not (aren’t) the workers of NCC company. 

พวกเราไม่ได้เป็นคนงานของบริษัท  NCC 

        ค าถามปฏิเสธ : Aren’t we the workers of NCC company ? 
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พวกเราไม่ใช่คนงานของบริษัท NCC ใช่ไหม 

         บอกเล่า :   She has many unsatisfied friends. 

หล่อนมีเพื่อนที่ไม่น่าคบมากมาย 

          ปฏิเสธ :   She has not (hasn’t) any unsatisfied friends. 

   หล่อนไม่มีเพื่อนคนไหนที่ไม่น่าคบเลย 

ค าถามปฏิเสธ : Hasn’t she any unsatisfied friends ? 

                              หล่อนไม่มีเพื่อนที่ไม่น่าคบเลยสักคนเลยหรือ 

           บอกเล่า : I have many interesting books. 

                              ผมมีหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม 

          ปฏิเสธ :   I have not (haven’t) any interesting books. 

                              ผมไม่มีหนังสือที่น่าสนใจสักเล่มเลย 

         ค าถามปฏิเสธ : Haven’t you any interesting books? 

                              คุณไม่มีหนังสือที่น่าสนใจเลยหรือ 

2. ตัวอย่างประโยคปฏิเสธและประโยคค าถามแบบปฏิเสธที่มีกริยาช่วยใน

การสร้างประโยคค าถามจ าพวก do, does, have, has เช่น 

          บอกเล่า  :   They live in a small house. 

                              พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเลก็ๆ 

           ค าถาม  :   Do they live in a small house? 

                             พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเลก็ๆ หรือ 

          ปฏิเสธ :   They do not (don’t) live in a small house. 

                              พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเลก็ๆ 

ค าถามปฏิเสธ : Do they not live in a small house? 
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                              พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเลก็ๆ ใช่ไหม 

           บอกเล่า  :   We have a nice room in the hotel. 

                              พวกเรามีห้องชั้นดีห้องหน่ึงในโรงแรม 

          ค าถาม   :   Have we a nice room in the hotel? 

                              พวกเรามีห้องชั้นดีห้องหน่ึงที่โรงแรมใช่ไหม 

          หรือ  Do we have a nice room in the hotel ? 

        ปฏิเสธ : We do not (don’t) have a nice room in the hotel. 

                              พวกเราไม่มีห้องชั้นดีที่โรงแรม     

  ค าถามปฏิเสธ : Do we not have a nice room in the hotel? 

   พวกเราไม่มีห้องชั้นดีในโรงแรมหรือ 

           บอกเล่า  :   Ann seems very happy at the moment. 

                              ตอนน้ีแอนรู้สึกจะมีความสุขเหลือเกิน 

          ค าถาม    :   Does Ann seem very happy at the moment? 

                              ตอนน้ีแอนรู้สึกมีความสุขมากใช่ไหม 

           ปฏิเสธ  :   Ann doesn’t seem very happy at the moment. 

                    ตอนน้ีแอนรู้สึกไม่มีความสุขเลย 

 ค าถามปฏิเสธ : Doesn’t Ann seem very happy at the moment?   

หรือ Does Ann not seem very happy at the moment? 

                              แอนดูไม่มีความสุขเลยหรือตอนน้ี 

หมายเหตุ: ประโยคค าถามที่กล่าวมาทั้งหมด เวลาตอบให้ตอบ Yes หรือ

No 
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การสร้างประโยคคำถามที่มี Wh-Questions 
 

Wh- questions คือ ค าที่น ามาสร้างประโยคค าถามและโดยธรรมชาติแล้ว

ค าเหล่านี้จะเป็นค าถามในตัวเองอยู่แล้ว คือ 

Who  (ใคร)  When  (เมื่อไหร่) 

Where  (ที่ไหน)           How        (อย่างไร) 

Why  (ท าไม)            What       (อะไร) 

Which  (อันไหน)          Whom     (ใคร) 

Whose  (ของใคร) 

        เวลาน ามาสร้างประโยคค าถาม ให้วางไว้ต้นประโยค โดยวางไว้หน้ากริยาช่วย

ที่น ามาสร้างประโยคค าถาม จ าพวก is, am, are, was, were, have, has, had, 

do, does, did, can, could, will, shall, may, might, would, should,  must, 

need, dare, ought to, used to ซ่ึงกริยาช่วยเหล่านี้จะอยู่ในหลาย tense 
 

1. Wh- + is, am, are, has, have + Subject + ส่วนขยาย ? 

2. Who + Verb + ส่วนขยาย ? 

3. Wh- + กริยาช่วย + S + Main Verb + …? 

Who wants to eat mango? 

ใครต้องการทานมะม่วงบ้าง 

Who do you want to speak to? 

คุณต้องการพูดกับใคร (ใช้ who  เป็นกรรมเหมือน  whom) 

Where does your mother live? 

คุณแม่ของคุณอยู่ที่ไหน 
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What time do you want to phone me? 

        คุณต้องการโทรมาหาผมเวลาไหน 

What do you want to be when you grow up? 

คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น 

Which job does Jane want to apply for? 

  เจนต้องการสมัครงานอะไร 

Which bus goes to the city center? 

รถคันไหนที่เข้าเมือง 

Whose books are on the table? 

หนังสือใครวางอยู่บนโต๊ะ 

Why don’t we sit in the garden? 

ท าไมพวกเราไม่น่ังในสวน 

Why do you want to play tennis today? 

ท าไมวันน้ีคุณอยากเล่นเทนนิส 

How do you come here? 

คุณมาที่น่ี อย่างไร 

How well do you know Mr. Prakit? 

คุณรู้ จักคุณประกิตดีขนาดไหน 

What is the new restaurant like? 

ภัตตาคารใหม่เป็นอย่างไร 

How often do you go to cinema? 

คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน 
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Where is your school? 

โรงเรียนคุณต้ังอยู่ที่ไหน 

Why did you come late today? 

ท าไมวันน้ีคุณมาสาย 

Who is the man standing beside the road? 

ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆ ถนนน้ันเป็นใคร 

Why are you so unfriendly to me?  

ท าไมคุณท าตัวไม่เป็นมิตรกับผมเลย 

When does Sunee get home? 

สุนีย์กลับถึงบ้านเมื่อไหร่ 

หมายเหตุ :  การตอบค าถามประโยคค าถามที่ขึ้นต้นด้วย  wh- questions  

จะไม่ตอบด้วย yes หรือ no แต่จะตอบตามเหตุตามผลที่ถาม เช่น 

 

ถาม Where - ตอบ สถานที่ 
Where do you come from? 

 คุณมาจากไหน 

           I come from a little town called Puvieng, near Khonkaen. 

           ผมมาจากเมืองเลก็ ๆ ที่ชื่อ ภเูวียงอยู่ใกล้ ๆ ขอนแก่น 

 

ถาม   When    ตอบ   เวลา 
Do you know when the plane will get in? 

คุณรู้ไหมว่าเครื่องบินจะมาถึงเวลาเท่าไหร่ 


