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Question Words หมายถึง ค าท่ีใช้ขึน้ต้นประโยค เพ่ือท าให้ประโยคนัน้เป็นค าถาม ซึง่ต้องการ

ให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมลู หรือข้อเท็จจริง ประโยคค าถามส่วนใหญ่จะขึน้ต้นด้วย " W " และ 

" H " ค าท่ีใช้ในการตัง้ค าถามมีอยู่หลายค า เช่น who, whom, whose, which, what, when, 

where, why, how long, how often, how many, how much, how far,  ให้จ าไว้ว่า 

Question Word เหล่านี ้ไม่ได้ ตอบว่า  yes หรือ no 

1.  What แปลว่าอะไร ค าตอบก็คือ What แปลว่า “อะไร” เป็น Question word ท่ีใช้ถามถึง
สิ่งของ หรืออะไรก็ตามท่ีไม่ใช่คนอย่างท่ีรู้กนั What สามารถท าหน้าท่ีเป็นทัง้ประธานและกรรม
ของประโยคค าถาม What ใช้ประกอบกบัค านามเพ่ือถามเก่ียวกบัสตัว์ และ สิ่งของ หรือ ถาม
ถึงบคุคล 

 1. ใช้ถามข้อมูล ต่างๆ 

What book are you reading?   A Science- fiction book. 

What time is it?              It's 3 o'clock. 

What color do you like?   Black. 

What sport do you play?  I play football. 

 ใช้ตามด้วยกริยาได้เลย 

What's your name?        Kulnaree 

What's in the basket?     An apple. 
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What happened?         I just broke a cup. 

What's wrong?            I have a backache. 

What is this made of?      Plastic 

What are you laughing at?  Some funny jokes. 

What is that?                I'm not sure. 

What does he do during weekends?  Nothing, he usually stays home. 

 หรืออาจจะใช้ในการถามเน้น ย า้ มักใช้ในการสนทนา เช่น 

What? I can't hear you. You did what? 

2. ใช้กับคนมักจะหมายถงึการถามอาชีพ สถานภาพ หรือ เชือ้ชาติ 

What is your father?           He's a doctor. 

What is your friend?   What is his nationality?     He's an American. 

3. What....like? ใช้ถามถึงรูปร่าง ลกัษณะ และสภาพความเป็นไปของคน สตัว์ สิ่งของต่างๆ ว่า
เป็นอย่างไร บางครัง้เรามกัจะใช้ผิด เพราะภาษาไทยบอกว่าเป็นอย่างไร เรามกัจะไปใช้ค าว่า 
How ซึง่ในความหมายดงักล่าวใช้ไม่ได้ 

 What's the new teacher like?         She's kind and sweet. 

What's the weather like today?       It's rainy and windy. 

4. What .... for? ถามเพราะอยากรู้ถึงเหตผุล เพ่ืออะไร ท าไม ซึง่บ่อยครัง้เรามกัจะใช้ why ถาม
ท าไม เพราะฉะนัน้สามารถใช้ what...for? ถามว่าท าไมได้ด้วย 

What is this tool used for?    For gardening. 
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What did you do that for?         Sorry, I didn't mean to. 

** อาจมี what ตามด้วยค านาม ซึง่จะแปลว่า  …อะไร คล้าย ๆ กบั which ในบางกรณี 

     -  What animal lives in the central part of China?   (= สตัว์อะไรอาศยัอยู่ในตอนกลาง
ของประเทศจีน) 

     - What company did the Government close?       (= บริษัทอะไรท่ีรัฐบาลสัง่ปิด) 

5.Who แปลว่า  ใครใช้ถามถงึคน สามารถท าหน้าที่ได้ทัง้ประธานและกรรมของ
ประโยค 

-  Who is the man over there?   (Who ท าหน้าท่ีประธานของประโยคค่ะ) 

-  Who will he meet tomorrow?(Who ท าหน้าท่ีกรรมของประโยค) Who ( ใคร ) ใช้ถาม
เก่ียวกบับคุคล ส่วน    

     ค าตอบมกัเป็นช่ือคน เช่น  

Who broke the glass? ( ใครท าแก้วแตก )  Suda did. ( สดุาเป็นผู้ท า )  

ในอดีตท่ีผ่านมานิยมใช้ค าว่า Whom เวลาท่ีใช้ท าหน้าท่ีเป็นกรรมในประโยค )เช่น Whom will 
he meet tomorrow?)แต่ปัจจบุนัไม่เป็นท่ีนิยมแล้ว อาจยงัพบได้ในภาษาเขียนบ้าง 

6.  When แปลว่า เม่ือไร 

ใช้ถามถึงเวลาค่ะ )จะมีความหมายคล้ายกบัค าว่า what time แต่ค าว่า when จะไม่ได้ถาม
เฉพาะเจาะจงเท่า) 

ค าว่า  When  นี ้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าหน้าที่เป็นประธาน หรือกรรมของประโยคค าถาม
โดยตรง แต่อาจจะจัดให้อยู่ในพวกกรรมประเภทส่วนเตมิเตม็ของประโยค จงึมักใช้
โครงสร้างแบบเดียวกับ Object Question  คือ 
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When   +    กริยาช่วย เช่น    do, does, did, may, might, will, would ฯลฯ รวมถงึ   V. 
to be ด้วย + ประธาน + กริยาแท้   + กรรม (ถ้ามี)? 

    -  When does he eat lunch? 

    -  When did you tell her? 

7.  Where  แปลว่า ที่ไหน 

ใช้ถามถึงสถานท่ีค่ะ เรามกัจะไม่ค่อยเห็น where ท าหน้าท่ีเป็นประธานกบัเค้าสกัเท่าไหร่ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปกรรมมากกว่า เช่น 

 - Where is Jamie going?  (ใช้โครงสร้างแบบ Object Question) 

- Where is the hospital?  (ประโยคนีอ้าจตดัสินยากหน่อย แต่อาจารย์คิดว่า where ท าหน้าท่ี
เป็นกรรมของประโยคค่ะ เพราะประธานจริง ๆ คือ hospital)  

8.  Why แปลว่า ท าไม 

ไม่ค่อยจะท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมโดยตรง แต่ก็จดัให้อยู่พวกเดียวกบั Object 
Question ตามตวัอย่าง 

     -  Why do you hate him? 

     -  Why was Fiona so angry? 

  9.  Which  แปลว่า สิ่งไหน อนัไหน   

เป็นค าถามแบบให้เลือกระหว่างของ 2 สิ่ง/คน หรือมากกว่านัน้ มีโครงสร้างการใช้ได้หลายแบบ
ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 

 Which  +  ค านาม (ไม่ต้องมี a/ an/ the น าหน้า)  +  ค ากริยา  +  กรรม (ถ้า
มี)  ?     
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             <———– ในกรณีท่ีเป็น  Subject Question 

Which girl stole my money?  (which จะตามด้วยค านามเอกพจน์ หรือ พหพุจน์ ก็ได้ ขึน้อยู่
กบัความหมาย)Which students are from Australia?  (แต่อย่าลืมว่า V. ก็จะต้องเป็นเอกพจน์ 
หรือพหพุจน์ตามประธาน) 

 Which  +  ค านาม (ไม่ต้องมี a/ an/ the น าหน้า)  +  กริยา
ช่วย  +  ประธาน  +  ค ากริยา  ?     

             <———– ในกรณีท่ีเป็น  Object Question 

Which shoes do you like? 

Which house did Cindy buy? 

นอกจากนี ้เรายงัสามารถใช้ which ตามด้วยค านามไปเลย ยงัมีวิธีใช้ในแบบอ่ืน ๆ อีก เช่น 

 Which  +  of the ค านามพหพุจน์   … 

Which of the dogs bit you? 

Which of the Premier League teams do you support? 

บางครัง้ เราสามารถใช้ which ในฐานะสรรพนาม โดยไม่ต้องตามด้วยค านามตวัใดเลยได้
เหมือนกนั แต่มีข้อแม้ว่า ผู้พดูกบัผู้ ฟังต้องเข้าใจกนัค่ะว่าพดูถึงอะไรกนัอยู่  ตวัอย่างเช่น 

A:  These skirts look really cute.  I want to buy them. 

B:  So, which (one) do you want?  (จะละค าว่า one ไว้ก็ได้นะคะ) 

A:  The red one is the best. 

หรือหากไม่ต้องการพกูค านามซ า้กนัสองครัง้ในประโยค เราก็แอบละไว้ได้เช่นกนั 
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     -  Which (river) is the longest river in the world?  

(พดูอีกแบบได้ว่า Which river is the longest (river) in the world? อยู่ท่ีความพอใจว่าจะละ
ตวัไหน) 

10.  Whose แปลว่า ของใคร 

Whose นีเ้ป็นการถามหาความเป็นเจ้าของ มักเหน็ค านามตามหลังมา (แต่บางทีเค้าก็ละไว้ 
ในฐานท่ีเข้าใจกนัเหมือนกนั) 

A:  Whose credit card is this? 

B:   It’s Mandy’s. 

A:  Have you seen those beautiful cars?  Whose are they? 

B:  Oh, they are Mr.Yorke’s 

A:  Whose pen is on the table ? 

B: It’s mine. 

11. How (อย่างไร) ใช้ถามลกัษณะอาการ วิธีการ เคร่ืองมือ ) การคมนาคม และการขนส่งและ
ใช้ในการทกัทาย มกัไม่ค่อยจะเป็นประธาน มกัเป็นกรรมซะมากไม่ว่าจะเป็นแบบตรง ๆ 
หรืออ้อม ๆ 

- How was the party?    The party was very good. 

- How did Sam get to work?   She drove car. 

- How can I get to the police station ? By taking the white bus. 

- How did she walk ?    She walked slowly. 
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- How do you come to school ?  I come to school by bus. 

- How do you like it ?  I like it very much.  

- How did he walk ? เขาเดินอย่างไร  

- How do you go to Canada ? คณุไปประเทศแคนาดาอย่างไร ? 

- How are you ? คณุสายดีหรือ ?                                                       

How tall (สงูเท่าไร) ความสงูของคนหรือสิ่งท่ีไม่สงูมากนกั เช่น 

How tall are you ? คณุสงูเท่าไร ? 

How high (สงูเท่าไร) ความสงูของสิ่งท่ีสงูมากๆ เช่น ตกึ, ภเูขา และอ่ืนๆ เช่น 

How high is that tower ? ตกึนีส้งูเท่าไร ? 

How long (นานหรือยาวนานเท่าไร) เช่น 

How long have you lived here ? คณุอาศยัอยู่ท่ีน่ีนานเท่าใดแล้ว ? 

How often (บ่อยเท่าไร) เช่น 

How often does she take a bath? คณุอาบน า้บ่อยไหม ? 

How old (อายเุท่าไร) เช่น 

How old is your mother? คณุแม่ของคณุอายเุท่าไร ? 

How fast (เร็วแค่ไหน) เช่น 

How fast can you run ? คณุวิ่งเร็วแค่ไหน ? 

How far (ไกลแค่ไหน) ใช้ถามเก่ียวกบัระยะทาง เช่น 

How far does he has to walk ? ไกลเท่าไรคณุต้องเดิน ? 
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How wide (กว้างเท่าไร) ใช้ถามเก่ียวกบัความกว้างของสิ่งต่างๆ เช่น 

How wide is his river ? แม่น า้นีก้ว้างเท่าไร ? 

How many (มากเท่าไร) ใช้ถามเก่ียวกบัจ านวนของนามนบัได้ พหพูจน์ )Plural Noun) เช่น 

How many students are three in your class? มีนกัเรียนมากเท่าไรในห้องของคณุ ? 

How much (มากเท่าไร) ใช้ถามจ านวนมากน้อยของนามนบัไม่ได้ ราคาของ น า้หนกั และ

มาตราบวก ลบ คณู หาร เช่นนามนบัไม่ได้                                                                                                                                                                                    

ถามราคาของ                                                                                                                                                                     

How much is this shirt ?เสือ้เชิต้ตวันีร้าคาเท่าไร ? 

ถามน า้หนัก                                                                                                                                    

How much do you weigh?คณุหนกัมากเท่าไร ? 

ถามการบวก ลบ คูณ หาร เช่น 

บวก (plus)                                                                                                                                                      

How much does four plus two make ?4 บวก 2 ได้เท่าไร ? 

ลบ (minus)                                                                                                                                                      

How much is two minus one ?2 ลบ 1 ได้เท่าไร ? 

คูณ (multiplied by)                                                                                                                                          

How much is six multiplied by two?6 คณู 2 ได้เท่าไร ? 

หาร (divided by)                                                                                                                                       

How much is ten divided by two ?10 หาร 2 ได้เท่าไร ? 
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Exercise 1: Complete the questions with suitable Question word. 

1. __________ cars does your family have?"   "We have two cars." 

2. __________ does the dog want?"   "She wants a big bone."  

3. __________do you eat for lunch every day?"  "I eat rice and vegetables for lunch." 

4. __________ dog is hungry?  The black dog is hungry, but the white dog isn't 

hungry.  

5. _________ did you call last night? I called Maria last night.                                                                                                             

6. _________ is that?" "It costs 3 dollars."                                                                                                                     

7 . _________are you going tonight ? A pub.                                                                                                                              

8. __________is your mother ? She's fine .Thank you.                                                                                                 

9.  _________do you go to school?" "I go to school in California."                                                                                          

10. _________does Jack work ?"   " He works  every evening."   

11. _________is your name? Somporn 

12. _________ book is it? It’s here.  

13. _________ is your birthday? On October 1st. 

14. _________ would you like? A sandwich and an orange juice, please. 

15. _________ is he talking to? To my sister. 

16. _________ are things going? Fine, thanks. 

17. _________ children have you got? Two. A boy and a girl. 
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18. _________ are you going for your holidays? To Egypt. 

19. _________ is the test? Next week. 

20. _________ do you go to the cinema? Two or three times a month. 

21. _________do you have lunch? At twelve thirty. 

22. _________bicycle is under the big tree? Linda's. 

23. _________sport do you like best? Soccer. 

24. _________is my puppy? In the box.                                                                                                               

25. _________was the film yesterday? Very exciting. 

26 . _________danced last night? My cousin                                                                                                             

27. _________is the hospital? About two miles 

28. _________did you go to Phuket last week? Because my uncle was ill. 

29. _________does Julia usually play? Golf.                                                                                                    

30. _________is that cake? It's one hundred and ninety-nine baht.  

Practice using wh question words to make questions. 

Question words: who, what, when, where, which, how 

Directions: Change the statements to questions using the question word in 
parenthesis. Check verb tense. 

1.The train arrived at ten o’clock. (what time)  
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What time did the train arrive? 

2.They do their homework at night. (when)  

.........................................................................................................................................

...........                                                 3..Mr. Robertson came to the party alone. 
(who)  

.........................................................................................................................................

............                                                 4.The car is across the street from the house. 
(where)  

.........................................................................................................................................

............                                                      5.I like the red blouse, not the blue one. 
(which)  

.........................................................................................................................................

............                                        6.She felt better after she took a nap. (how)  

.........................................................................................................................................

...........                                        7.That is an English book. (what)  

.........................................................................................................................................

...........                                             8.My sister called her boyfriend yesterday (when)  

.........................................................................................................................................

...........                                                       9.She talked to him for an hour. (how long)  

.........................................................................................................................................

...........                                         10.He studies piano at the university. (what)  
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.........................................................................................................................................

...........                                      11.The party lasted all night. (how long)  

.........................................................................................................................................

...........                                               12.The check was for $5.50. (how much)  

.........................................................................................................................................

............                                         

13.She is 21 years old. (How old)   

.........................................................................................................................................

...........                             14.Sompong’s house is 2 miles from the University. (How 
far)       

.........................................................................................................................................

............                                          15..My parents have two cars. (how many)  

.........................................................................................................................................

............ 16.They are coming to visit tomorrow. (when)  

.........................................................................................................................................

...........                                          17.He is going to work right now. (where)  

.........................................................................................................................................

........... 18.The man with the white hat is my brother. (who)  

.........................................................................................................................................

...........  19.I don’t get up early because I like to sleep late. (why)  

.........................................................................................................................................

...........  20.We have an English class every day. (how often)  
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.........................................................................................................................................

...........                                           21.They like to dance on weekends. (what)   

.........................................................................................................................................

...........                                        

22.The club is not far from their house. (where)  

.........................................................................................................................................

...........                                          23.Their favorite kind of music is Latin Jazz. (what)  

.........................................................................................................................................

............                                              24.I didn’t bring my dictionary today. (why)  

.........................................................................................................................................

.............                                                 25.They are singing popular songs. (what 
kind)  

.........................................................................................................................................

............. 

TEST: Fill the suitable question words in the blank. 

1___________is the weather like today? 

2 ___________don't you like apple juice? 

3___________ about a walk through the forest? 

4 ___________do you play volleyball? 
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5 ___________ is my red sweat shirt, Mum? 

6 ___________do Anne and Betty get to school every day? 

7 ___________does your father go to work? 

8 ___________is the dog's bone? 

9 ___________are we going for a holiday by the sea again? 

10 ___________do you like your coffee? 

11. _________money do you have? Ninety – five cents. 

12. _________English book is this? It’s Tom’s. 

13. _________are you going now? To the movies. 

14. _________pens does he want? The pink one. 

15. _________is that tall boy? My friend, Bill. 

16. _________do you talk to? My boss. 

17. _________is your brother? Twenty years old. 

18. _________meat did you buy? One pound. 

19. _________put it on the table? David put it there. 

20. _________boy is your brother? The tall one. 

21. _________color is his hair? Dark brown. 

22. _________will she get there? On Friday. 



15 

 

23. _________does she come here? Three times a year. 

24. _________do you like this food? Very much. 

25. _________do you go? Japan. 

26. _________skirt is this? Nancy's. 

27. _________is there a bus stop? At the next corner. 

28. _________put the chair there? John, I think. 

29. _________glasses do you want? Ten glasses. 

30. _________do you go to school? By car.  

 

 

 

 

 

 


