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Wh- Question
คือ ประโยคคําถาม
ที่ไม่ตอ้ งการคําตอบว่า Yes หรื อ No
แต่ตอ้ งการเป็ นรายละเอียด
เวลาออกเสี ยง ท้ายประโยคไม่ตอ้ งออกเสี ยงสู งขึ้น

การถาม-ตอบ Wh- Question จะแบ่ งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ถามเกี่ยวกับประธานของประโยคว่าคือใครหรื ออะไร
(ขึ้นต้นด้วย Who หรื อ What)
คําตอบมักจะเป็ นคํานาม
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 ถ้าประธานเป็ นคน
จะถามขึ้นต้นด้วยคําว่า Who
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
Who + (Verb to be หรื อ คํากริ ยาช่วย + คํากริ ยารู ปเดิม หรื อ คํากริ ยาช่อง 1) + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
Who is in the classroom? (ใครอยูใ่ นห้องเรี ยน)
=> John is in the classroom. (John อยูใ่ นห้องเรี ยน)
Who can speak Japanese? (ใครพูดภาษาญี่ปุ่นเป็ น)
=> Ludda can speak Japanese. (ลัดดาพูดภาษาญี่ปุ่นเป็ น)
Who rides a bicycle to school? (ใครขี่จกั รยานมาโรงเรี ยน)
=> Somsak rides a bicycle to school. (สมศักดิ์ขี่จกั รยานมาโรงเรี ยน)
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Who goes to the market every morning? (ใครไปตลาดทุกเช้า)
=> Malee goes to the market every morning. (มาลีไปตลาดทุกเช้า)
1.2 ถ้าประธานเป็ นสัตว์หรื อสิ่ งของ
จะถามขึ้นต้นด้วยคําว่า What
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
What + (Verb to be หรื อ คํากริ ยาช่วย + คํากริ ยารู ปเดิม หรื อ คํากริ ยาช่อง 1) + (ส่ วนเติมเต็ม) +
?
เช่น
What is in the box? (อะไรอยูใ่ นกล่อง)
=> A pen is in the box. (ปากกาอยูใ่ นกล่อง 1 ด้าม)
What can sing? (อะไรที่ร้องเพลงได้)
=> Jim's bird can sing. (นกของ Jimร้องเพลงได้)
What plays football with John? (อะไรเล่นฟุตบอลกับ John)
=> A dog plays football with John. (สุ นขั เล่นฟุตบอลกับ John)
2. ถามเกี่ยวกับกรรมของประโยคว่าคือใครหรื ออะไร
(ขึ้นต้นด้วย Who หรื อ What)
มักจะตอบด้วยคํานามหรื อคําสรรพนาม
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.1 ถ้ากรรมเป็ นคน
จะถามขึ้นต้นด้วยคําว่า Who
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
Who + do หรื อ does + ประธาน + คํากริ ยารู ปเดิม + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
Who do you love? (คุณรักใคร)
=> I love you. (ฉันรักคุณ)
Who does Mr. White hate? (Mr. White เกลียดใคร)
=> He hates John. (เขาเกลียด John)
2.2 ถ้ากรรมเป็ นสัตว์หรื อสิ่ งของ
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จะถามขึ้นต้นด้วยคําว่า What
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
What + do หรื อ does + ประธาน + คํากริ ยารู ปเดิม + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
What do Tom and Tony eat every day? (Tom และ Tony ทานอะไรทุกวัน)
=> They eat noodles every day. (พวกเขาทานก๋ วยเตี๋ยวทุกวัน)
What does Susan drink every morning? (Susan ดื่มอะไรทุกเช้า)
=> She drinks milk every morning. (หล่อนดื่มนมทุกเช้า)
3. ถามเกี่ยวกับส่ วนขยายของกรรม
เช่น ที่ไหน/เมื่อไหร่ /อย่างไร ฯลฯ
(จะไม่ข้ ึนต้นด้วย Who หรื อ What)
อาจจะตอบด้วยคํา หรื อกลุ่มคํา (วลี) เช่น
3.1 ถามขึ้นต้นด้วย Where
ถ้าต้องการรายละเอียดว่า "ที่ไหน"
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
Where + do หรื อ does + ประธาน + คํากริ ยารู ปเดิม + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
Where do you go every Saturday? (คุณไปไหนทุกวันเสาร์)
=> I go to Chiangrai every Saturday. (ฉันไปเชียงรายทุกวันเสาร์)
Where does he go every Sunday? (เขาไปไหนทุกวันอาทิตย์)
=> He goes to Chiangrai every Sunday. (เขาไปเชียงรายทุกวันอาทิตย์)
3.2 ถามขึ้นต้นด้วย When
ถ้าต้องการรายละเอียดเป็ นเวลาว่า "เมื่อไหร่ "
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
When + do หรื อ does + ประธาน + คํากริ ยารู ปเดิม + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
When do Tom and Tony watch TV? (Tom และ Tony ดูทีวเี มื่อไหร่ =ตอนเวลาเท่าไหร่ )
=> They watch TV at 8 o'clock. (พวกเขาดูทีวตี อน 8 นาฬิกา)
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When does Tom watch TV? (Tom ดูทีวเี มื่อไหร่ =ตอนไหน)
=> He watches TV at night. (เขาดูทีวตี อนกลางคืน)
When does Mary play basketball? (Mary เล่นบาสเก็ตบอลเมื่อไหร่ =ตอนไหน)
=> She plays basketball in the evening. (เธอเล่นบาสเก็ตบอลตอนเย็น)
3.3 ถามขึ้นต้นด้วย How
ถ้าต้องการรายละเอียดว่า "อย่างไร"
โดยใช้โครงสร้างประโยคคําถามดังนี้
How + do หรื อ does + ประธาน + คํากริ ยารู ปเดิม + (ส่ วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
How do you go to Bangkok? (คุณไปกรุ งเทพอย่างไร=เดินทางโดยอะไร)
=> I go to Bangkok by bus. (ฉันไปกรุ งเทพโดยรถโดยสารประจําทาง)
How does Somsri go to the market? (สมศรี ไปตลาดอย่างไร)
=> She goes to the market on foot. (หล่อนเดินไปตลาด)

