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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Tom : ........................................ 
 Peter : I’m an accountant. 
 1) What’s your occupation? 2) What’s your last name? 
 3) How do you do?  4) What are you doing?  
2. David : My legs hurt. 
 Tina : ........................................ 
 1) You must run quickly.  
 2) You must clean your feet. 
 3) You mustn’t go to the hospital.  
 4) You mustn’t walk quickly.  
3. Josh : Shall we go for a walk after work? 
 Frank : ....................  
 1) That’s right.   2) Yes, let’s. 
 3) Have a nice day.  4) I am a businessman.  
4. Piti : What do you do for a living? 
 Chujai : ....................  
 1) I live in Bangkok. 2) I cook food by myself.  
 3) I’m a nurse.   4) I don’t like apples.  
5. You see an old man fall down. You rush to him and say 

“....................” 
 1) Are you all right?  
 2) You’re welcome. 
 3) Don’t you know what to do next?  
 4) Stop that. 
 
Mother asks her son to buy some food for the family. 
(Items 6-10)  
A : There ..........6.......... bread in the house. You must ..........7.......... to 

the shops. 
B : Give me ..........8.......... money, please, Mum. How much 

bread ..........9.......... you want? 
A : Hum, I don’t know. I ..........10.......... buy bread on Mondays. 

Buy two large loaves.  
6. 1) isn’t any 2) aren’t any 3) isn’t some 4) aren’t some  
7. 1) to get 2) to go 3) get 4) go  
8. 1) a 2) some 3) any 4) those  
9. 1) do 2) does 3) are 4) is  
10. 1) usually not   2) no usually 
 3) usually doesn’t  4) don’t usually  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) What’s your occupation? 
   ทอม : คุณมีอาชีพอะไรครับ 
   ปเตอร : ผมเปนนักบัญชีครับ 
   What’s your occupation? = คุณมีอาชีพอะไรครับ 
   ใชถามอาชีพของบุคคลได 
  2) What’s your last name? = คุณนามสกุลอะไร 
  3) How do you do? = สวัสดี (ใชเมื่อเพิ่งรูจักกัน/พบกันครั้งแรก) 
  4) What are you doing? = คุณกําลังทําอะไร  
2. เฉลย 4) You mustn’t walk quickly. 
   เดวิด : ขาของผมเจ็บ 
   ทีนา : คุณตองไมเดินเร็วๆ นะ 
   You mustn’t walk quickly. = คุณตองไมเดินเร็วๆ นะ 
   เหมาะสมกับกาลเทศะ ทั้งยังแสดงความหวงใยอีกดวย 
  1) You must run quickly. = คุณตองวิ่งเร็วๆ 
  2) You must clean your feet. = คุณตองลางเทา 
  3) You mustn’t go to the hospital. = คุณตองไมไปโรงพยาบาล  
3. เฉลย 2) Yes, let’s. 
   จอช : พวกเราไปเดินเลนหลังเลิกงานกันไหมครับ 
   แฟรงค : ไปสิ พวกเราไปกันนะครับ 
   Yes, let’s. = ไปสิ พวกเราไปกันนะครับ 
   เหมาะที่จะใชตอบรับคําชวน (invitation ในที่นี้ คือ Shall we go 

for a walk after work?) และ let’s (ยอมาจาก let us) ก็ใชเปนคําชวนได
เชนกัน 

  1) That’s right. = นั่นถูกตองแลว 
  3) Have a nice day. = ขอใหสนุกนะ 
  4) I am a businessman. = ผมเปนนักธุรกิจครับ  
4. เฉลย 3) I’m a nurse. 
   ปติ : คุณทํางาน/อาชีพอะไร 
   ชูใจ : ดิฉันเปนพยาบาลคะ 
   I’m a nurse. = ดิฉันเปนพยาบาลคะ 
   ตอบไดตรงคําถาม เพราะ What do you do for a living?      

ใชถามอาชีพ 
  1) I live in Bangkok. = ฉันอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
  2) I cook food by myself. = ฉันทําอาหารดวยตัวฉันเอง 
  4) I don’t like apples. = ฉันไมชอบแอปเปล  
5. เฉลย 1) Are you all right? 
   คุณเห็นชายชราคนหนึ่งลมลง คุณรีบตรงเขาไปหาเขา แลวพูดวา 

“คุณปลอดภัยดีใชไหม” 
   Are you all right? = คุณปลอดภัยดีใชไหม 
   เหมาะสมกับสถานการณ เพราะแสดงน้ําใจที่จะชวยเหลือผูอื่น 

  2) You’re welcome. = ไมเปนไร (ใชตอบรับคําขอบคุณ) 
  3) Don’t you know what to do next? = คุณไมรูหรือวาตองทํา

อะไรตอไป 
  4) Stop that. = หยุดทําสิ่งนั้น/อยางนั้นนะ 
แมขอใหลูกชายซื้ออาหารมาที่บาน (ขอ 6-10)  
เอ : ที่บานไมมีขนมปงเลย ลูกตองไปซื้อเอาตามรานแลวละ 
บี : ผมขอเงินหนอยครับแม แมอยากไดขนมปงเทาไรครับ 
เอ : อืม... แมก็ไมรู แมไมคอยซื้อขนมปงในวันจันทร ลูกซื้อมา 2 แถวใหญแลวกัน  
6. เฉลย 1) isn’t any 
   isn’t any = ไม...เลย 
   โครงสราง there + Verb to be ใหความหมายวา มี โดยตองผัน

กริยา be ใหสอดคลองกับพจนของนามที่ตามมา bread เปนนามนับไมได   
จึงตองใชรูปกริยาเปน is ประโยคนี้เปนประโยคปฏิเสธ จึงใช isn’t (ยอจาก     
is not) และใช any เปนคําบอกปริมาณ  

7. เฉลย 4) go 
   go = ไป 
   กริยาที่ตามหลัง must ตองอยูในรูปเดิม (bare infinitive)  
8. เฉลย 2) some 
   some = บาง, สักหนอย 
   money เปนนามนับไมได จึงใช some เปนคําบอกปริมาณ       

ในประโยคบอกเลา 
  1) เปนคํานําหนานามที่ไมเฉพาะเจาะจง (Indefinite Article) ซึ่งใช

กับนามนับไดเอกพจนที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ 
  3) เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ที่ใชกับนามนับไดพหูพจนและ

นามนับไมได ใชในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ 
  4) เปนคํากํากับหนานาม (Determiner) ที่ใชกับนามนับไดพหูพจนที่

อยูไกลตัวผูพูด  
9. เฉลย 1) do 
   เปนคําถามใน Present Simple Tense ที่มีกริยาแทแลว จึงใช 

Verb to do เปนกริยาชวย คําถามนี้มีประธานเปน you รูปของกริยาชวยที่ใช
จึงเปน do 

  2) เปนรูปของ Verb to do ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ
ประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม 
he, she, it 

  3) เปนรูปของ Verb to be ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ
ประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม you, we, they  

  4) เปนรูปของ Verb to be ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ
ประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือ he, she, it  

10. เฉลย 4) don’t usually 
   don’t usually = ไมคอย 
   เพราะประโยคกอนหนาแสดงถึงความไมแนใจ แสดงวาไมคอยซื้อ

บอยเทาไรนัก หากใชกริยาวิเศษณบอกความถี่ (Adverb of frequency) ใน
ประโยคปฏิเสธ จะตองนํากริยาชวย (Auxiliary ในที่นี้ คือ Verb to do) และ 
not มาวางไวหนากริยาวิเศษณนั้นๆ โดยตองผันกริยาชวยใหสอดคลองกับ
ประธานและกาลดวย 

  1) เรียงลําดับคําผิดและขาดกริยาชวย 
  2) ผิด เพราะ no ใชนําหนากริยาวิเศษณไมได 
  3) เรียงลําดับคําผิดและใชรูปของกริยาชวยไมสอดคลองกับประธาน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


