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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. All of .................... very expensive. 
 1) these furnitures are 2) these furniture are 
 3) this furniture is  4) this furnitures is  
2. That boy never listens to his parents. He’s very .................... . 
  1) quiet    2) good-tempered  
 3) honest    4) disobedient  
3. What is that .................... for? 
 1) big wooden brown box 2) brown wooden big box 
 3) brown big wooden box 4) big brown wooden box  
4. A pen pal is .................... . 
  1) my friend’s pen   2) one whom we like most 
  3) a friend whom we write to   4) one of my best friends  
5. Of all ten dogs in the shop, .................... . 
 1) Jojo is more beautiful than the others 
 2) Noinong is the beautifuller 
 3) Pumpui and Jojo are beautifuller than others 
 4) Oliang is the most beautiful  
6. If I .................... you, I .................... around the world. 
 1) was / would travel 2) am / will travel 
 3) were / would travel 4) will be / will travel  
7. .................... is following us. He’s walking .................... us. 
 1) Somebody / behind 2) Someone / in front of 
 3) Something / beside 4) Sometime / around  
8. How .................... juice .................... each day? 
  1) many / has he drunk  2) much / he drank 
  3) many / did he drink  4) much / does he drink  
9. A : .................... the pictures? 
 B : .................... excellent. 
 1) What are / They are  2) What is / It is 
  3) How are / They are  4) How is / It is 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) this furniture is 
   เครื่องเรือน (เฟอรนิเจอร) ทั้งหมดนี้ราคาแพงมาก 
   this furniture is = เครื่องเรือน (เฟอรนิเจอร) นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เพราะ furniture เปนคํานามนับไมได (Uncountable Noun) จึง

ตองใชรูปของคํากริยาและคําคุณศัพทที่บงบอกระยะใกลไกลระหวางคํานามกับ
ตัวผูพูด (Demonstrative Adjective) สําหรับคํานามเอกพจน  

2. เฉลย 4) disobedient 
   เด็กผูชายคนนั้นไมเคยฟงพอแมของเขาเลย เขาเปนเด็กที่ดื้อรั้น/ 

ไมเชื่อฟงมากๆ 
   disobedient = ดื้อรั้น/ไมเชื่อฟง 
   เปนคําคุณศัพทที่มีที่มาจากคํากริยา obey ซึ่งแปลวา เชื่อฟง 
  1) quiet = เงียบ 
  2) good-tempered = อารมณดี, ออนโยน 
  3) honest = ซื่อสัตย  
3. เฉลย 4) big brown wooden box 
   กลองไมสีน้ําตาลใบใหญใบนั้นไวสําหรับอะไร 
   big brown wooden box = กลองไมสีน้ําตาลใบใหญ 
   ในกรณีที่ตองการใชคําคุณศัพท (Adjective) หลายคําเพื่อขยาย

คํานามคําเดียว ตองเรียงตามลําดับ คือ คําคุณศัพทบอกขนาด, คําคุณศัพท
บอกสี, คําคุณศัพทบอกวัสดุที่ทํา แลวจึงตามดวยคํานาม จากตัวเลือกที่
กําหนดให พบวา big brown wooden box เรียงลําดับคําคุณศัพทไดถูกตอง  

  1), 2) และ 3) เรียงลําดับคําคุณศัพทผิด  
4. เฉลย 3) a friend whom we write to 
   เพื่อนทางจดหมาย คือ เพื่อนที่เราโตตอบจดหมายดวย 
   a friend whom we write to = เพื่อนที่เราโตตอบจดหมายดวย 
   pen pal เปนคําศัพทในภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน (American 

English) หมายถึง เพื่อนที่ติดตอกันทางจดหมาย โดยที่ทั้งคูอาจไมเคยไดพบ
หนากัน  

  1) my friend’s pen = ปากกาของเพื่อนของฉัน 
  2) one whom we like most = คนที่เราชอบมากที่สุด 
  4) one of my best friends = หนึ่งในเพื่อนสนิทของฉัน  
5. เฉลย 4) Oliang is the most beautiful 
   ในบรรดาสุนัขทั้งหมด 10 ตัวในราน โอเลี้ยงเปนสุนัขที่สวยที่สุด 
   Oliang is the most beautiful = โอเลี้ยงเปนสุนัขที่สวยที่สุด 
   เพราะประโยคนี้เปรียบเทียบลักษณะของสุนัขทั้ง 10 ตัวในราน โดย

ใชการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) รูปขั้นสูงสุดของคุณศัพท 
beautiful ซึ่งมี 3 พยางค ตองใช most นําหนา และหนา most ตองมี the 
นําหนาดวย เพราะสิ่งที่มีลักษณะอันเปนที่สุดตองมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น 

  1) Jojo is more beautiful than the others = โจโจสวยกวาตัวอื่นๆ 
  2) Noinong is the beautifuller = นอยโหนงสวยกวา 
  3) Pumpui and Jojo are beautifuller than others 
  = ปุมปุยและโจโจสวยกวาตัวอื่น  
6. เฉลย 3) were / would travel 
   ถาฉันเปนคุณ ฉันจะเที่ยวรอบโลกเลย 
   were = เปน / would travel = จะเที่ยว 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบ

ที่ 2 ใชสมมุติเหตุการณที่ตรงขามกับความจริงในปจจุบัน โครงสราง คือ If + 
Subject + V2, Subject + would + V1 ในกรณีที่อนุประโยคแสดงเงื่อนไข 
(If-clause) มี Verb to be เปนกริยาหลัก รูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be 
ที่นํามาใชไดตองเปน were เสมอ ไมวาประธานจะเปนคําใดก็ตาม   

7. เฉลย 1) Somebody / behind 
   ใครบางคนกําลังติดตามพวกเราอยู เขากําลังเดินอยูขางหลังพวกเรา 
   Somebody = ใครบางคน / behind = ขางหลัง 
   Somebody เปนคําสรรพนามไมชี้เฉพาะ ใชกลาวถึงคนโดยไมระบุ

ตัวตนอยางชัดเจน และ behind เปนคําบุพบทที่ใชบอกตําแหนงไดเหมาะสม 
สังเกตไดจาก is following  

8. เฉลย 4) much / does he drink 
   เขาดื่มน้ําผลไมมากเทาไรในแตละวัน 
   much = มาก / does he drink = ดื่ม 
   ใช How much + นามนับไมได (ในที่นี้ คือ juice) เพื่อถาม

ปริมาณ และใช Present Simple Tense กลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่
เกิดเปนประจําในปจจุบัน โดยสังเกตไดจาก each day เนื่องจากประโยคนี้เปน
ประโยคคําถามที่มีกริยา drink เปนกริยาแท จึงใชขึ้นตนประโยคคําถามไมได    
ตองใช does ซึ่งเปนรูปของ Verb to be มาชวยตั้งคําถาม เพราะประธานของ
ประโยคนี้ คือ he เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 และเมื่อใช does ทําหนาที่
เปนกริยาชวยแลว กริยาแทของประโยคคําถามตองเปนกริยาชองที่ 1   

9. เฉลย 3) How are / They are 
   เอ : รูปภาพทั้งหลายนี้เปนอยางไรบาง 
   บี : พวกมันเยี่ยมมาก 
   How are = เปนอยางไร / They are = พวกมัน 
   เพราะ pictures เปนคํานามพหูพจน (Plural Noun) จึงตอง

เลือกใชรูปของคํากริยาสําหรับประธานพหูพจน บทสนทนาในโจทยขอนี้ตองใช 
Verb to be เปนกริยาหลัก เพราะถาม-ตอบเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของ 
สังเกตไดจากคําคุณศัพท excellent ซึ่งใชกับ Verb to be ได เมื่อตองการ
ถามเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของ ใหใช How ขึ้นตนคําถาม โดยรูปของ Verb 
to be ที่ใชกับประธานพหูพจน ทั้งในคําถามและคําตอบ คือ are  หากตองการ
ใชคําสรรพนามเพื่อแทน pictures ที่ไดกลาวถึงมาแลว ใหใช They   
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