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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 3/4)  
  
Choose the best answer.  
1. John worked hard, ................... he passed all his exams. 
 1) so 2) but 3) or 4) because  
2. Nobody can do this exercise because it is .................... difficult. 
 1) more 2) too 3) much 4) not  
3. I don’t .................... onions. 
 1) like 2) liking 3) likes 4) liked  
4. The teacher told .................... to be quiet. 
 1) she 2) her 3) hers 4) her’s  
5. Bread and butter .................... my favourite food. 
 1) are 2) is 3) do 4) does  
6. My father .................... back next month. 
 1) comes 2) came 3) will come 4) come 
 
Choose the underlined part which is incorrect.  
7. What do you listening to the radio in your bedroom? 
  1) 2) 3) 4)  
8. I was been to the zoo only once. 
  1) 2)   3) 4)  
9. There are some money in my pocket. 
   1) 2) 3) 4)  
10. That man wants to speak to the clerk who name is Miss Bell. 
   1) 2)  3) 4)  
11. Would you mind not to smoke in this place, please? 
  1) 2) 3)   4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) so 
   จอหนขยัน ดังนั้นเขาจึงสอบผานทุกวิชา 
   ประโยคนี้เปนประโยคความซอน (Compound Sentence) ที่มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน จึงใช so ซึ่งเปนคําสันธาน (Conjunction) เชื่อม
ประโยคเพื่อแสดงผลของการกระทํา  

  2) but = แต ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน 
  3) or = หรือ ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 
  4) because = เพราะ, เพราะวา ใชเชื่อมประโยคเพื่อแสดงสาเหตุ  
2. เฉลย 2) too 
   ไมมีใครทําแบบฝกหัดนี้ได เพราะมันยากเกินไป  
   too เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ที่ใชขยายคําคุณศัพท 

(Adjective) โดยวางไวหนาคําคุณศัพท ใหความหมายวา ... เกินไป จึงสอดคลอง
กับบริบท 

 
 
 
 
 
 
 
  
  1) more = (มาก)กวา หากตองการใชคํานี้เพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) 

จะตองวางคํานี้ไวหนาคําคุณศัพท โดยตองมีคําวา than ตามหลังคําคุณศัพท 
แลวจึงตามดวยคํานาม/คําสรรพนาม 

  3) much = มาก ใชบอกปริมาณของคํานามนับไมได โดยวางไวหนา
คํานาม แตไมสามารถใชขยายคําคุณศัพทได 

  4) not = ไม ชนิดของคํา (Part of Speech) เหมาะสม และอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง แตใหความหมายขัดแยงกับบริบท จึงใชในประโยคนี้ไมได  

3. เฉลย 1) like 
   don’t เปนรูปยอของ do not ซึ่งเปนรูปปฏิเสธของ Verb to do ที่

ใชกับประธานที่เปนพหูพจน รวมถึงคําสรรพนาม I, you, we และ they จะ
เห็นไดวา Verb to do จัดเปนกริยาชวย (Auxiliary Verb) กริยาที่ตามมาซึ่ง
ทําหนาที่เปนกริยาหลัก (Main Verb) ของประโยค จึงตองอยูในรูป Infinitive 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชเพื่อแสดงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการกระทํา 
(Continuous หรือ Progressive) และจะใชรวมกับ Verb to be 

  3) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense โดยไมตองใชกริยาชวย 

  4) เปนรูปกริยาชองที่ 2 ใชแสดงวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นในอดีต และ
รูปกริยาชองที่ 3 ใชแสดงวาเหตุการณนั้นจบสิ้นโดยสมบูรณแลว รวมถึงใชใน
ประโยคที่นําผูไดรับผลจากการกระทํากริยา (ผูถูกกระทํา) มาขึ้นตนประโยค 
เรียกวา Passive Voice  

4. เฉลย 2) her 
   ประโยคนี้ตองการคําสรรพนามที่เปนกรรมของประโยค (Objective 

Personal Pronoun) ซึ่งจะใชตามหลังคํากริยาหลัก (Main Verb) หรือคําบุพบท 
(Preposition) รูปที่ถูกตองของคําสรรพนามที่ใชเปนกรรมของประโยคสําหรับ
แทนที่คํานาม/คําสรรพนามที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 เพศหญิง คือ her 

  1) she = เขา(ผูหญิง), เธอ เปนรูปสรรพนามที่ใชเปนประธานของ
ประโยค (Subjective Personal Pronoun)  

  3) hers = (ของ)ของเขา(ผูหญิง), (ของ)ของเธอ เปนรูปสรรพนาม
แสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 

  4) her’s เปนรูปที่ไมถูกตอง  
5. เฉลย 2) is 
   ขนมปงทาเนยคืออาหารโปรดของฉัน 
   ประธานในประโยคนี้ คือ Bread and butter ถือเปนเอกพจน 

เพราะหมายถึงอาหารที่มีลักษณะที่รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแยกจากกัน  
จึงจัดเปนคํานามนับไมได แมวาจะแยกออกดวยสายตาวาเปนของ 2 ชนิด คือ 
ขนมปง (bread) และเนย (butter) ก็ตาม 

6. เฉลย 3) will come 
   ประโยคนี้ใช Future Simple Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่ยัง

ไมเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน แตมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงสราง
ประโยค คือ ประธาน + will/shall + กริยาชองที่ 1 ซึ่งไมเปลี่ยนรูป ประธาน
ของประโยคนี้ คือ My father ซึ่งเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่ใชจึงเปน 
will come 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense มักเรียกโดยทั่วไปวา 
กริยาชองที่ 2 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานพหูพจน และสรรพนาม I, you, we 
และ they ใน Present Simple Tense  

 ขอสังเกต กริยาชวย shall จะใชกับสรรพนาม I กับ we เทานั้น แตปจจุบัน
นิยมใชกริยาชวย will เชนเดียวกับสรรพนามอื่นๆ มากกวา  

7. เฉลย 1) do 
   ที่ถูกตอง คือ What are you listening to the radio in your 

bedroom? 
   ประโยคนี้เปน Present Continuous Tense ดังนั้นจึงใช Verb 

to be ที่ผัน (เปลี่ยนรูป) ตามพจนและบุรุษของประธาน ซึ่งเปนประธานของ
ประโยค คือ you เปนบุรุษที่ 2 รูปของ Verb to be ที่ใชใน Tense ขางตนกับ
ประธานบุรุษที่ 2 ไมวาจะเปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ตาม ตางก็ใชวา are 
เหมือนกัน  

8. เฉลย 1) was 
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นเปนระยะเวลา/ชั่วขณะหนึ่งในอดีต ซึ่งเหตุการณนั้นยังสงผลมาถึงใน
ปจจุบัน โครงสรางประโยคของ Tense นี้ ตองใช Verb to have นําหนากริยา
ชองที่ 3 โดยรูปของ Verb to have ที่ใชกับสรรพนาม I ซึ่งเปนประธาน
เอกพจน บุรุษที่ 1 คือ have  

 ขอควรจํา ประโยคภาษาอังกฤษจะไมใชคํากริยาตัวเดียวกันซ้ําซอนกัน จาก
โจทย พบวาใชกริยา be (Verb to be) ซอนกัน คือ was ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2 
ในรูปที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และคําสรรพนาม I แลวตามดวย 
been ซึ่งเปนกริยาชองที่ 3 จึงทําใหประโยคในโจทยผิดทั้งความหมายและ
ไวยากรณ   

9. เฉลย 1) are 
   ที่ถูกตอง คือ There is some money in my pocket. 
   เพราะ money เปนคํานามที่นับไมได กริยาที่ใชจึงตองอยูในรูปที่

ใชสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3  
10. เฉลย 3) who 
   ตองเปลี่ยนเปน whose เพื่อใชเปนประพันธสรรพนาม (Relative 

Pronoun) สําหรับเชื่อมประโยค โดยสื่อถึงบุคคลที่เปนเจาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ใน
ที่นี้ คือ เสมียนที่มีชื่อวา Miss Bell)  

11. เฉลย 3) to smoke 
   ตองเปลี่ยนเปน smoking ซึ่งเปนรูปของกริยาหลักที่ใชในประโยค

ขอรอง (Request) ที่ขึ้นตนดวยวลี Would you mind ... 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


