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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 1/4)  
  
Choose the best answer.  
1. Noina : What housework do you usually do? 
 Jiab : I usually .................... . 
 1) play the khim   2) go shopping 
 3) water the plants  4) do homework  
2. Andy : I’ll pack up things. Do you have any boxes? 
 Becky : .................... . I don’t have any. 
 1) That’s not good  2) Excuse me 
 3) Sorry   4) That’s right  
3. Dominic : Can you came to the party tonight? 
 Abigail : .................... . My parents won’t let me. 
 1) I’m afraid not 2) I hope so 3) I think so 4) I’m afraid so  
4. Jacob : .................... does the film begin? 
 Isabella : At ten. 
 1) Where 2) When 3) What 4) Why  
5. Daniel : What does she like to do indoor? 
 Jesse : ........................................ . 
 1) Go skiing   2) Dive 
 3) Play the khim   4) Ride a bike  
6. Adam : How ................... have you studied English? 
 Belinda : For three years. 
 1) often 2) tall 3) far 4) long  
7. I ................... late for school. 
 1) won’t 2) don’t 3) haven’t 4) am never  
8. My brother has .................... on his face. 
 1) large a scar 2) scar a large 3) a scar large 4) a large scar  
9. Mr. Benson is a shepherd. His job is .................... of sheep. 
 1) takes care 2) taking 3) to take care 4) to take  
10. I ................... for Mary. Is she here? 
 1) look 2) looked 3) am looking 4) have looked  
11. Who is .................... boy in your class? 
 1) the tallest 2) tall 3) taller than 4) as tall 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) water the plants 
   นอยหนา : เธอทํางานบานอะไรเปนประจําบาง 
   เจี๊ยบ : ฉันมักจะรดน้ําตนไม 
   housework หมายถึง งานบาน และการรดน้ําตนไมก็จัดเปนงานบาน

อีกอยางหนึ่ง 
  1) เลนขิม/ตีขิม 
  2) ไปซื้อของ ไมใชงานบาน 
  4) ทําการบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. เฉลย 3) Sorry 
   แอนดี้ : ฉันจะเก็บของ เธอมีกลองบางไหม 
   เบ็คกี้ : ขอโทษดวยนะ ฉันไมมีเลย 
   คําวา sorry ในที่นี้ ใชเปนคําขอโทษที่ลดทอนมาจากประโยค        

I am sorry. ใชกลาวเมื่อทําใหอีกฝายเดือดรอนรําคาญ หรือเมื่อไมสามารถ   
ทําตามอีกฝายรองขอ/ตองการได 

  1) ไมดีเลย 
  2) ขอโทษนะคะ/ครับ ใชเพื่อเรียกความสนใจจากคูสนทนา กอนจะ

เริ่มสนทนากันตามที่ตองการ 
  4) ถูก(ตอง)แลว/ใชแลว  
3. เฉลย 1) I’m afraid not. 
   โดมินิค : คุณจะมางานเลี้ยงคืนนี้ไดไหม 
   แอบิเกล : ฉันเกรงวาจะไมได พอแมฉันคงจะไมอนุญาตหรอก 
   เปนประโยคที่ใชตอบปฏิเสธคําเชิญ/คําชักชวนอยางสุภาพ 
  2) ฉันก็หวัง(วาจะเปน)เชนนั้น 
  3) ฉันก็คิดอยางนั้น/เชนนั้น 
  4) ฉันเกรง/กลัววาจะเปนเชนนั้น  
4. เฉลย 2) When 
   เจคอบ : ภาพยนตรจะเริ่มฉายเมื่อไร 
   อิซาเบลลา : ตอน 10 โมง 
   คําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชถามเวลา คือ When 
  1) ที่ไหน ใชถามสถานที่ 
  3) อะไร ใชถามเกี่ยวกับสัตวหรือสิ่งของ 
  4) ทําไม ใชถามเหตุผล  
5. เฉลย 3) Play the khim 
   แดเนียล : เขาชอบทํากิจกรรมอะไรในรม 
   เจสซี่ : เลนขิม/ตีขิม 
   indoor หมายถึง ในที่รม ในสถานที่ กลาวคือ อยูภายในหอง บาน 

ตึก อาคาร จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวามีกิจกรรมเดียวที่ทําไดเมื่ออยูใน
สถานที่ คือ ตีขิม 

  1) ไปเลนสกี 
  2) ดําน้ํา  
  4) ขี่จักรยาน 
 หมายเหตุ khim เปนคําที่ถอดเสียงมาจากคําวา “ขิม” ซึ่งเปนเครื่องดนตรีไทย

ประเภทตีชนิดหนึ่ง เมื่อนํามาใชกลาวถึงในประโยค จะตองนําหนาดวย the 
เชนเดียวกับเครื่องดนตรีสากลชนิดตางๆ โดยทั่วไป  

6. เฉลย 4) long 
   แอดัม : คุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษมานานเทาไร 
   เบลินดา : 3 ปแลว 
   หากใชคําคุณศัพท (Adjective) ตามหลังคําวา How ที่ขึ้นตน

ประโยคคําถาม จะสามารถนํามาใชถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งตางๆ ได 
อยางเชนคําวา long ในโจทยขอนี้ ซึ่งโดยปกติจะแปลวา ยาว แตเมื่อนํามาใช
ประกอบกับคําวา How ในประโยคคําถาม จะใชถามระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ/
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง How long มีความหมายวา นานเทาไร/นานแคไหน 

  1) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา บอยเพียงใด/บอยแคไหน 
  2) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา สูงเทาไร (นิยมใชถาม

ความสูงของคนหรือสิ่งมีชีวิตตางๆ) 
  3) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา ไกลเทาไร/ไกลแคไหน 

(ใชถามระยะทาง)  
7. เฉลย 4) am never 
   ฉันไมเคยมาโรงเรียนสาย 
   never เปนคําวิเศษณบอกความถี่ (Adverb of frequency) ใช

ระบุวาการกระทํา/เหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้นบอยเพียงใด ตําแหนงของ Adverb 
of frequency จะวางไวหลัง Verb to be ซึ่งทําหนาที่เปนกริยาหลักที่มี
คําคุณศัพทเปนสวนเติมเต็ม (Complement) 

  1) จะไม เปนรูปยอของ will not ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน Future 
Simple Tense ซึ่งตองตามดวยกริยาหลักที่อยูในรูปดั้งเดิม โดยไมมี to นําหนา 
(bare infinitive หรือกริยาชองที่ 1) ไมใชคําคุณศัพท 

  2) ไม เปนรูปยอของ do not ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน Present 
Simple Tense ซึ่งตองตามดวยกริยาหลักที่อยูในรูปดั้งเดิมโดยไมมี to นําหนา 
(bare infinitive หรือกริยาชองที่ 1) ไมใชคําคุณศัพท 

  3) ไมเคย/ไมได เปนรูปยอของ have not ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน 
Present Perfect Tense ซึ่งตองตามดวยกริยาหลักที่อยูในรูป Past Participle 
(กริยาชองที่ 3) ไมใชคําคุณศัพท  

8. เฉลย 4) a large scar 
   นองชายของฉันมีแผลเปนขนาดใหญที่หนา(ของเขา) 
   เรียงลําดับไดถูกตอง เพราะ large เปนคําคุณศัพท (Adjective) 

จึงตองวางไวหนาคํานาม เพื่อใชขยายคํานาม (ในที่นี้ คือ scar)  
9. เฉลย 3) to take care 
   คุณเบนสันเปนคนเลี้ยงแกะ งานของเขาคือดูแลฝูงแกะ 
   หากตองการใชคํากริยาตามหลัง Verb to be คํากริยานั้นจะตอง

อยูในรูป to-infinitive 
 หมายเหตุ take care เปนกริยาวลี หมายถึง ดูแล ตองใชรวมกับคําบุพบท 

(Preposition) of ตามดวยคํานาม/คําสรรพนาม  
10. เฉลย 3) am looking 
   ฉันกําลังมองหาแมรี่ เธออยูที่นี่หรือเปลา 
   ประโยคนี้แสดงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น/กริยาที่กําลังกระทําอยู  

ในปจจุบัน จึงใช Present Continuous Tense  
11. เฉลย 1) the tallest 
   ใครคือเด็กผูชายที่(ตัว)สูงที่สุดในชั้นเรียนของคุณ 
   ใชคําคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) เพื่อถามถึงคน/ 

สิ่งที่มีลักษณะตางๆ ที่ตองการอยางโดดเดนและเห็น/รูสึกไดชัดเจน รูปแบบ
ของคําคุณศัพทขั้นสูงสุดทําไดโดยเติม est ทายคําคุณศัพท และเมื่อจะนํามาใช
ในประโยค ตองมี the นําหนาคําคุณศัพทขั้นสูงสุดเสมอ 

  2) ใชกลาวถึงลักษณะตางๆ ตามปกติ ซึ่งหากจะใชรูปคําคุณศัพทนี้ 
จะตองใช Article หรือคํากํากับหนานาม (Determiner) อื่นๆ วางไวหนา
คําคุณศัพทอีกทีหนึ่ง 

  3) เปนคําคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) เมื่อนํามาใช
เปรียบเทียบ จะตองมีคํานาม/คําสรรพนามอีกอยางนอย 1 คํา ตามหลัง than เสมอ 

  4) ใชเปรียบเทียบในขั้นเทากัน (Positive Degree) ซึ่งตองใช as 
ตามหลังคําคุณศัพทเพิ่มอีก 1 คํา 
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