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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-7)  
1. To have the same opinion as someone else is to .................... . 
 1) hate 2) agree 3) disagree 4) accept   
2. Mountain climbing .................... done on foot. 
 1) is always 2) always is 3) has always 4) always has  
3. Let’s go to the cinema tonight, ....................? 
 1) won’t you 2) do you 3) shall we 4) don’t we  
4. Ploy .................... me two .................... of toothpaste ten minutes ago. 
 1) gives / bars   2) gives / tubes 
 3) gave / bars   4) gave / tubes  
5. Bob’s shoes are .................... than .................... . 
 1) biggest / yours  2) biggest / your 
 3) bigger / yours   4) bigger / your  
6. Everything in that shop .................... too expensive for me .................... . 
 1) are / buy 2) is / buy 3) are / to buy 4) is / to buy  
7. Which two words have the same meaning? 
 1) different, difficult  2) middle, center 
 3) suddenly, slowly  4) soft, hard 
 
Direction : Read the following dialogues, and answer the 

question. (Items 8-9)  
8. A : How many baskets are there on the table? 
 B : There are four. 
 Where are the baskets? 
 1) They are on the table. 2) They are on the pot. 
 3) They are on the glass. 4) They are on the plate.  
9. Malee : Does Mrs.Lee sell bananas in her shop? 
 Mana : There were some bananas in her shop last week, but 

there isn’t any now. 
 Does Mrs.Lee have any bananas this week? 
 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
 2) No. She doesn’t have any bananas. 
 3) Yes. She has a lot of bananas. 
 4) Yes. She has a few bananas. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) agree 
   มีความคิดเห็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งก็คือเห็นดวย 
   agree = เห็นดวย 
   เพราะประโยคในโจทยเปนคําจํากัดความของศัพทคํานี้ 
  1) hate = เกลียด 
  3) disagree = ไมเห็นดวย 
  4) accept = ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) is always 
   การปนภูเขาใชเทาเสมอ 
   ใช is ซึ่งเปนรูปหนึ่งของ Verb to be เพราะ Mountain 

climbing เปนประธานเอกพจนของประโยคที่เปน Passive Voice โครงสราง 
คือ Subject + Verb to be + V3  

   always เปน Adverb of Frequency (คํากริยาวิเศษณบอก
ความถี่) ใชตามหลัง Verb to be ซึ่งเปนกริยาชวยในประโยคนี้ 

  2) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  3) ผิด เพราะใช Verb to have เปนกริยาชวย ซึ่งจะทําใหประโยค

กลายเปน Present Perfect Tense แลวสื่อความผิดเพี้ยนไป แมจะใชรูปของ 
Verb to have ไดสอดคลองกับประธานและเรียงลําดับคําไดถูกหลักไวยากรณ
ก็ตาม 

  4) ผิด เพราะใช Verb to have เปนกริยาชวย และเรียงลําดับคําผิด
ไวยากรณ  

 ขอควรจํา เมื่อใช Gurund (Ving) เปนประธานของประโยค จะตองใชกริยารูป
เดียวกับนามนับไดเอกพจน นามนับไมได และสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 เสมอ  

3. เฉลย 3) shall we 
   ไปดูหนังกันเถอะคืนนี้ ไปไหมพวกเรา 
   shall we = ไปไหมพวกเรา 
   เปน Question Tag ที่ใชประกอบคําชักชวน เนื่องจากประโยคนํา

ขึ้นตนดวย Let’s (ยอจาก Let us)  
  1) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคคําสั่ง 
  2) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคปฏิเสธใน 

Present Simple Tense ที่ใชกริยาทั่วๆ ไปทําหนาที่เปนกริยาหลัก 
  4) เปน Question Tag ที่ใชเมื่อประโยคนําเปนประโยคบอกเลาใน 

Present Simple Tense ที่ใชกริยาทั่วๆ ไปทําหนาที่เปนกริยาหลัก  
4. เฉลย 4) gave / tubes 
   พลอยใหยาสีฟน 2 หลอด แกฉันเมื่อ 10 นาทีที่ผานมา 
   gave = ให / tubes = หลอด 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense เพื่อกลาวถึงการกระทํา/

เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจากคําบอกเวลา ten minutes ago มี
โครงสรางประโยค คือ Subject + V2 กริยาของประโยคนี้จึงตองเปน gave 
ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ give  

   นอกจากนี้ tube ซึ่งเปนหนวยบอกปริมาณที่เหมาะจะใชสําหรับ 
toothpaste ก็ตองใชรูปพหูพจนใหถูกตองดวย เนื่องจาก two เปนจํานวนที่มี
คามากกวาหนึ่ง รูปพหูพจนที่ถูกตองของ tube ทําไดโดยเติม s ตอทาย 

  1) gives = ให เปนรูปกริยาที่ใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน 
Present Simple Tense เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 

   bars = แทง, กอน เปนหนวยบอกปริมาณที่ใชกับนามนับไมไดบาง
ชนิด อาทิเชน soap (สบู) chocolate (ชอคโกแลต) 

  2) ใชรูปกริยาไมเหมาะสมกับ Tense แมจะใชหนวยบอกปริมาณได
ถูกตอง 

  3) ใชหนวยบอกปริมาณไมเหมาะสมกับลักษณะของนาม 

5. เฉลย 3) bigger / yours 
   รองเทาของบอบใหญกวาของคุณ 
   bigger = ใหญกวา / yours = ของคุณ 
   bigger เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) ของ 

big ใชเพื่อเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง 
   yours เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Pronoun) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 นํามาใชเปนประธานหรือกรรมของ
ประโยคโดยไมตองมีคํานามตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานาม (ในที่นี้ คือ shoes) 
มากอนหนานี้แลว 

  1) ผิด เพราะ biggest = ใหญที่สุด เปนรูปคุณศัพทขั้นสุด 
(Superlative Adjective) ของ big ใชเพื่อเปรียบเทียบสิ่งของ 3 สิ่งขึ้นไป  

  2) biggest = ใหญที่สุด 
   your = ของคุณ เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Adjective) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 ตองใชคํานามตามหลัง 
  4) ผิด เพราะ your ตองใชคํานามตามหลัง  
6. เฉลย 4) is / to buy 
   ของทุกอยางในรานแหงนั้นเปนของแพงเกินไปสําหรับฉันที่จะซื้อ 
   is = เปน / to buy = ที่จะซื้อ 
   เพราะ Everything เปน Indefinite Pronoun (คําสรรพนามที่ไม

เจาะจง) ถือเปนเอกพจน จึงใชรูปของ Verb to be เปน is 
   ใช to buy ซึ่งเปน to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา) 

วางไวทายประโยคโดยไมมีกรรมตามหลัง เพื่อขยายความใหเดนชัดยิ่งขึ้น 
  1) are = เปน เปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับนามนับไดพหูพจน 

และบุรุษสรรพนาม You, We, They 
   buy = ซื้อ เปนสกรรมกริยา/กริยาที่ตองการกรรม (Transitive 

Verb) นํามาใชไดก็ตอเมื่อมีกรรมตามหลัง 
  2) ผิด เพราะจะใช buy ในประโยคนี้ไดก็ตอเมื่อมีนามหรือสรรพนาม

สําหรับทําหนาที่ประธานนําหนาและมีกรรมตามหลัง 
  3) ผิด เพราะจะใช are ไดก็ตอเมื่อประธานเปนนามนับไดพหูพจน  
7. เฉลย 2) middle, center 
   middle (n., adj.) = กลาง, ตรงกลาง  
   center (n.) = ตรงกลาง, ใจกลาง, ศูนยกลาง 
  1) different (adj.) = แตกตาง 
   difficult (adj.) = ยาก 
  3) suddenly (adv.) = ทันทีทันใด 
   slowly (adv.) = อยางชา 
  4) soft (adj.) = นุม 
   hard (adj.) = แข็ง, กระดาง  
8. เฉลย 1) They are on the table. 
   They are on the table. = พวกมันอยูบนโตะ 
   สังเกตไดจากคําถามที่เอถามบี 
  2) They are on the pot. = พวกมันอยูบนหมอ 
  3) They are on the glass. = พวกมันอยูบนแกวน้ํา 
  4) They are on the plate. = พวกมันอยูบนจาน  
9. เฉลย 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
   No. She doesn’t have any bananas now. = ไม เธอไมมี

กลวยอยูเลยตอนนี้ 
   จากบทสนทนา มานะบอกมาลีวาตอนนี้ไมมีกลวยอยูในรานของคุณลี  
  2) No. She doesn’t have any bananas. = ไม เธอไมมีกลวยอยูเลย 
  3) Yes. She has a lot of bananas. = ใช เธอมีกลวยมากมาย 
  4) Yes. She has a few bananas. = ใช เธอมีกลวยนิดหนอย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


