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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 4/4)  
  
Choose the correct answer. 
1. Add .................... salt to the pork soup. 
 1) many 2) a 3) a little 4) a few  
2. Does he .................... breakfast at seven? 
 1) has  2) have 3) had 4) having  
3. Do you mind ................... after the children for me? 
 1) to look 2) for looking 3) looking 4) look  
4. A good nurse is a .................... and caring person. 
 1) talkative 2) stubborn 3) selfish 4) patient  
5. Alan is a ..................... . He drives his boss to the office every day. 
 1) rider 2) diver 3) hairdresser 4) chauffeur  
6. The fire fighters .................... the fire. 
 1) put on 2) put out 3) put up with 4) put off  
7. Chiang Mai is .................... the north .................... Thailand. 
 1) on / on 2) in / of 3) at / of 4) in / above  
8. An ice-hockey match is very .................... to .................... . 
 1) excited / watch  2) excited / watched  
 3) exciting / watch  4) exciting / watched 
 
Amanda : .........9......... are the children? 
Robert : They’re in the .........10......... room. 
Amanda : .........11......... are they doing? 
Robert : They’re playing chess and .........12......... the radio. 
Amanda : Go and .........13......... them. It’s time for lunch.  
9. 1) Which 2) When 3) Where 4) Why  
10. 1) dining 2) living 3) kitchen 4) store  
11. 1) What 2) When 3) Why 4) How  
12. 1) listen to 2) listening to 3) listen on 4) listening on  
13. 1) see 2) help 3) take 4) tell 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) a little 
   เติมเกลือเล็กนอยลงในซุปหมู 
   a little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได (Uncountable Noun) 
  1) many = มาก, หลาย ใชกับคํานามนับไดที่เปนพหูพจน (Plural 

Countable Noun) 
  2) a = หนึ่ง, เดียว ใชกับคํานามนับไดที่เปนเอกพจน (Singular 

Countable Noun) 
  4) a few = เล็กนอย ใชกับคํานามนับได (Countable Noun) 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 2) have 
   เขารับประทานอาหารเชาตอน 7 โมงใชไหม 
   ประโยคคําถามปลายปด หรือ Yes-No Question จะใชกริยา

ชวย (Auxiliary Verb) ขึ้นตนประโยค โดยคําถามนี้อยูใน Present Simple 
Tense มี Does ทําหนาที่เปนกริยาชวยซึ่งผันตามประธาน คือ he สรรพนาม
เอกพจน บุรุษที่ 3 ดังนั้น กริยาหลักของประโยคจึงตองอยูในรูป Infinitive     
ไมจําเปนตองผันตามประธานอีก  

3. เฉลย 3) looking 
   จะรบกวนคุณไหม หากจะดูแลเด็กๆ ใหฉัน 
   กริยาหลักที่ใชในประโยคขอรอง (Request) ที่ขึ้นตนดวย Do you 

mind จะตองเติม ing โดยไมตองใชบุพบทนําหนา 
 หมายเหตุ look after เปน phrasal verb หมายถึง ดูแล, เอาใจใส  
4. เฉลย 4) patient 
   พยาบาลที่ดีเปนผูที่อดทนและเอาใจใสดูแล 
  1) talkative = ชางพูด, คุยเกง 
  2) stubborn = ดื้อ 
  3) selfish = เห็นแกตัว  
5. เฉลย 4) chauffeur 
   อลันเปนพนักงานขับรถ เขาขับรถไปสงเจานายยังสํานักงานทุกวัน 
   chauffeur = พนักงานขับรถ/คนขับรถ (ขับรถยนต) 
  1) rider = คนขี่มา, คนขี่รถจักรยาน/จักรยานยนต 
  2) diver = นักดําน้ํา, นักประดาน้ํา 
  3) hairdresser = ชางทําผม  
6. เฉลย 2) put out 
   พนักงานดับเพลิงมีหนาที่ดับไฟที่ไหม 
   put out เปน phrasal verb หมายถึง ดับไฟ 
  1) put on = สวมใส, เปด(ไฟฟา)  
  3) put up with = อดทน 
  4) put off = เลื่อน(เวลา), ปด(ไฟฟา), ทําใหเสียสมาธิ  
7. เฉลย 2) in / of 
   จังหวัดเชียงใหมอยูในภาคเหนือของประเทศไทย 
   in = ใน / of = ของ, แหง 
   คําบุพบทที่ใชนําหนาชื่อทิศเพื่อบอกตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ตางๆ 

คือ in และคําบุพบทที่ใชนําหนาคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อแสดงความเปน
เจาของ คือ of 

  1) on = บน / on = บน 
  3) at = ที่ / of = ของ, แหง 
  4) in = ใน / above = เหนือ  

8. เฉลย 3) exciting / watch 
   การแขงขันฮอกกี้น้ําแข็งนาตื่นเตนที่จะเฝาชมมาก 
   (is) exciting = นาตื่นเตน / watch = ดู, ชม  
   คําวา excite จัดเปนคํากริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาแทในประโยคไดทันที 
หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคําแลวใชรวมกับ Verb to be ก็ได โดย 

   - หากใชเปนกริยาแท จะใหความหมายวา ทําให... 
   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ed จะใหความหมายวา 

รูสึก... 
   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ing จะใหความหมาย

วา นา... 
   จากโจทย พบวา An ice-hockey match ซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต   

ทําหนาที่เปนประธานของประโยค รูปของคําคุณศัพทที่เปลี่ยนมาจากคํากริยา 
excite ที่เหมาะสมจะใชในประโยคนี้ คือ exciting 

   อนึ่ง คํากริยาที่ใชตามหลังบุพบท to ตองอยูในรูปของ Infinitive   
ซึ่งเปนรูปดั้งเดิมของกริยาที่ไมเปลี่ยนตามพจนของประธานและกาล (Tense) 

  1) excited = (รูสึก)ตื่นเตน / watch = ดู, ชม 
  2) excited = (รูสึก)ตื่นเตน / watched = ดู, ชม (อยูในรูป Past 

Participle)  
  4) exciting = นาตื่นเตน / watched = ดู, ชม (อยูในรูป Past 

Participle)  
9. เฉลย 3) Where 
   อแมนดาถามรอเบิรตวา เด็กๆ อยูที่ไหน 
   Where เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชถามสถานที่ 
  1) Which = ชิ้นไหน, อันไหน ใชถามเพื่อใหระบุถึงสิ่งของที่ตองการ

ใหชัดเจน 
  2) When = เมื่อไร ใชถามชวงเวลา  
  4) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ  
10. เฉลย 2) living 
   พวกเขาอยูที่หองนั่งเลน/หองรับแขก (living room) 
  1) หากใชคําวา room ตามหลัง จะหมายถึงหองรับประทานอาหาร 

(dining room) 
  3) หองครัว   
  4) หองเก็บของ   
11. เฉลย 1) What 
   อแมนดาตั้งคําถามโดยใช What วา พวกเขากําลังทําอะไรอยู 

สังเกตไดจากคําตอบของรอเบิรตที่วา พวกเขากําลังเลนหมากรุก และฟงวิทยุ 
  2) When = เมื่อไร ใชถามชวงเวลา 
  3) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ 
  4) How = อยางไร ใชถามวิธีการหรือลักษณะ  
12. เฉลย 2) listening to 
   จากวลีกอนหนาที่วา พวกเขากําลังเลนหมากรุก วลีที่ตามหลังมานั้น

จึงตองใช Tense เดียวกัน คือ Present Continuous Tense เพื่อให
ความหมายวากําลังฟงวิทยุ และคน/วัตถุซึ่งเปนที่มาของเสียงที่ไดฟงนั้น จะตอง
อยูหลังบุพบท to  

13. เฉลย 4) tell 
   ไปตามและบอกพวกเขาดวยวาไดเวลาอาหารกลางวันแลว 
  1) see = เห็น, พบ 
  2) help = ชวยเหลือ 
  3) take = นํา, พา (หากตองการใชความหมายนี้ ตองใชบุพบท to 

ตามดวยสถานที่ ตอจากกรรมของประโยคดวย)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

 ไมจําเปนตองใชคําวา room ตามหลัง 


