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Wh- Question 
คือ ประโยคคาํถาม 

ท่ีไม่ตอ้งการคาํตอบวา่ Yes หรือ No 

แต่ตอ้งการเป็นรายละเอียด 

เวลาออกเสียง ทา้ยประโยคไม่ตอ้งออกเสียงสูงข้ึน  

 
การถาม-ตอบ Wh- Question จะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
1. ถามเก่ียวกบัประธานของประโยควา่คือใครหรืออะไร 
(ข้ึนตน้ดว้ย Who หรือ What)  
คาํตอบมกัจะเป็นคาํนาม  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.1 ถา้ประธานเป็นคน  
จะถามข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ Who  
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
Who + (Verb to be หรือ คาํกริยาช่วย + คาํกริยารูปเดิม หรือ คาํกริยาช่อง 1) + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
Who is in the classroom? (ใครอยูใ่นหอ้งเรียน) 
=> John is in the classroom. (John อยูใ่นหอ้งเรียน) 
Who can speak Japanese? (ใครพดูภาษาญ่ีปุ่นเป็น) 
=> Ludda can speak Japanese. (ลดัดาพดูภาษาญ่ีปุ่นเป็น) 
Who rides a bicycle to school? (ใครข่ีจกัรยานมาโรงเรียน) 
=> Somsak rides a bicycle to school. (สมศกัด์ิข่ีจกัรยานมาโรงเรียน) 
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Who goes to the market every morning? (ใครไปตลาดทุกเชา้) 
=> Malee goes to the market every morning. (มาลีไปตลาดทุกเชา้) 
1.2 ถา้ประธานเป็นสัตวห์รือส่ิงของ 
จะถามข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ What  
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
What + (Verb to be หรือ คาํกริยาช่วย + คาํกริยารูปเดิม หรือ คาํกริยาช่อง 1) + (ส่วนเติมเตม็) + 
? 
เช่น 
What is in the box? (อะไรอยูใ่นกล่อง) 
=> A pen is in the box. (ปากกาอยูใ่นกล่อง 1 ดา้ม) 
What can sing? (อะไรท่ีร้องเพลงได)้ 
=> Jim's bird can sing. (นกของ Jimร้องเพลงได)้ 
What plays football with John? (อะไรเล่นฟุตบอลกบั John) 
=> A dog plays football with John. (สุนขัเล่นฟุตบอลกบั John) 
2. ถามเก่ียวกบักรรมของประโยควา่คือใครหรืออะไร 
(ข้ึนตน้ดว้ย Who หรือ What) 
มกัจะตอบดว้ยคาํนามหรือคาํสรรพนาม 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
2.1 ถา้กรรมเป็นคน 
จะถามข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ Who  
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
Who + do หรือ does + ประธาน + คาํกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
Who do you love? (คุณรักใคร) 
=> I love you. (ฉนัรักคุณ) 
Who does Mr. White hate? (Mr. White เกลียดใคร) 
=> He hates John. (เขาเกลียด John) 
2.2 ถา้กรรมเป็นสัตวห์รือส่ิงของ 
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จะถามข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ What  
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
What + do หรือ does + ประธาน + คาํกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
What do Tom and Tony eat every day? (Tom และ Tony ทานอะไรทุกวนั) 
=> They eat noodles every day. (พวกเขาทานก๋วยเต๋ียวทุกวนั) 
What does Susan drink every morning? (Susan ด่ืมอะไรทุกเชา้) 
=> She drinks milk every morning. (หล่อนด่ืมนมทุกเชา้) 
3. ถามเก่ียวกบัส่วนขยายของกรรม 
เช่น ท่ีไหน/เม่ือไหร่/อยา่งไร ฯลฯ  
(จะไม่ข้ึนตน้ดว้ย Who หรือ What)  
อาจจะตอบดว้ยคาํ หรือกลุ่มคาํ (วลี) เช่น 
3.1 ถามข้ึนตน้ดว้ย Where  
ถา้ตอ้งการรายละเอียดวา่ "ท่ีไหน" 
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
Where + do หรือ does + ประธาน + คาํกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
Where do you go every Saturday? (คุณไปไหนทุกวนัเสาร์) 
=> I go to Chiangrai every Saturday. (ฉนัไปเชียงรายทุกวนัเสาร์) 
Where does he go every Sunday? (เขาไปไหนทุกวนัอาทิตย)์ 
=> He goes to Chiangrai every Sunday. (เขาไปเชียงรายทุกวนัอาทิตย)์ 
3.2 ถามข้ึนตน้ดว้ย When  
ถา้ตอ้งการรายละเอียดเป็นเวลาวา่ "เม่ือไหร่" 
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
When + do หรือ does + ประธาน + คาํกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
When do Tom and Tony watch TV? (Tom และ Tony ดูทีวเีม่ือไหร่=ตอนเวลาเท่าไหร่) 
=> They watch TV at 8 o'clock. (พวกเขาดูทีวตีอน 8 นาฬิกา) 



4 
 

When does Tom watch TV? (Tom ดูทีวเีม่ือไหร่=ตอนไหน) 
=> He watches TV at night. (เขาดูทีวตีอนกลางคืน) 
When does Mary play basketball? (Mary เล่นบาสเกต็บอลเม่ือไหร่=ตอนไหน) 
=> She plays basketball in the evening. (เธอเล่นบาสเกต็บอลตอนเยน็) 
3.3 ถามข้ึนตน้ดว้ย How  
ถา้ตอ้งการรายละเอียดวา่ "อยา่งไร" 
โดยใชโ้ครงสร้างประโยคคาํถามดงัน้ี 
How + do หรือ does + ประธาน + คาํกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเตม็) + ? 
เช่น 
How do you go to Bangkok? (คุณไปกรุงเทพอยา่งไร=เดินทางโดยอะไร) 
=> I go to Bangkok by bus. (ฉนัไปกรุงเทพโดยรถโดยสารประจาํทาง) 
How does Somsri go to the market? (สมศรีไปตลาดอยา่งไร) 
=> She goes to the market on foot. (หล่อนเดินไปตลาด) 

 


