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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. They usually .................... at home, but today they .................... 

lunch in a restaurant. 
 1) are eating / have  2) eat / have 
 3) are eating / are having  4) eat / are having  
2. Which one is not a wild animal? 
 1)  tiger 2)  lion 3)  parrot 4)  deer  
3. We can buy fresh .................... from supermarkets. 
 1) wild animals   2) vegetables 
 3) stationery   4) kitchenware  
4. There is a .................... in your room, so you can make a hot drink. 
 1) pillow 2) fan 3) balcony 4) kettle  
5. Anny enjoys .................... soap operas on television. 
 1)  watch   2)  to watch 
 3)  watching   4)  watched  
6. Sara knows that her aunt is in the hospital, ....................? 
 1)  didn’t she 2)  did she 3)  does she 4)  doesn’t she  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) eat / are having 
   พวกเขารับประทานอาหารที่บานเปนประจํา แตวันนี้พวกเขารับประทาน

อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
   eat = รับประทาน (อาหาร) / are having = รับประทาน 
   ประโยคในโจทยขอนี้แบงเปนสองสวน ประโยคสวนแรกใช Present 

Simple Tense มีโครงสราง คือ Subject + V1 เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นในปจจุบันหรือการกระทําที่ทําเปนกิจวัตร สังเกตไดจาก usually ที่แสดง
วาเหตุการณหรือการกระทําเกิดขึ้นบอยเพียงใด โดยมีประธาน คือ They    
เปนสรรพนามพหูพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่ใชจึงเปน eat ในขณะที่ประโยค
สวนที่สองใช Present Continuous Tense มีโครงสราง คือ Subject + 
is/am/are + Ving เพื่อกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน สังเกตไดจาก today ที่แสดงเวลาที่เปนปจจุบัน โดยมีประธาน คือ 
they ซึ่งเปนบุคคลกลุมเดียวกับประธานของประโยคสวนแรก และนอกจาก 
have จะแปลวา มี แลว ยังใชในความหมายวารับประทานไดอีกดวย เนื่องจาก 
have ลงทายดวย e เมื่อจะเติม -ing ก็ตองตัด e ออกเสียกอน รูปกริยาที่ใช
จึงเปน are having  

2. เฉลย 3) parrot 
   โจทยถามวา ขอใดไมใชสัตวปา 
   parrot = นกแกว 

 
 
 
 
 
 
 
  
   นกแกวเปนสัตวปก มีปากงุม มีขนปกคลุมทั่วรางกาย ขนของ

นกแกวมีหลายสี แตที่พบไดบอย คือ สีเขียว นกแกวบินได อยูรวมกันเปนฝูง 
กินเมล็ดพืชและผลไมเปนอาหาร บางพันธุเลี้ยงไวในบริเวณบานได มักเลี้ยงไว
เพื่อดูความสวยงามของสีขน นอกจากนี้ นกแกวยังนํามาฝกใหพูดตามคําพูด
สั้นๆ ของคนได 

  1) tiger = เสือ 
  2) lion = สิงโต 
  4) deer = กวาง  
3. เฉลย 2) vegetables 
   พวกเราซื้อผักสดไดที่ซูเปอรมารเก็ต 
   vegetables = ผัก 
   สังเกตไดจาก fresh ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) ที่เหมาะจะใช

ขยายคํานามที่เปนอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารจําพวกผักและผลไม 
  1) wild animals = สัตวปา 
  3) stationery = เครื่องเขียน 
  4) kitchenware = เครื่องครัว  
4. เฉลย 4) kettle 
   มีกาตมน้ําในหองของคุณ คุณก็ชงเครื่องดื่มรอนๆ ได 
   kettle = กาตมน้ํา 
   เปนภาชนะที่ใชใสน้ําเพื่อนําไปตมใหรอนหรือเดือดได มีทั้งชนิด

ธรรมดาที่ตองนําไปตั้งบนเตาไฟ และชนิดที่ใชไฟฟา สําหรับโจทยขอนี้ กาตมน้ํา
ที่กลาวถึงนาจะเปนกาตมน้ําไฟฟา (electric kettle) เพราะเตาไฟสําหรับ
ประกอบอาหารจะไมติดตั้งไวในหองสวนตัว  

  1) pillow = หมอน 
  2) fan = พัดลม 
  3) balcony = ระเบียง  
5. เฉลย 3) watching 
   แอนนี่ชอบดูละครน้ําเนาทางโทรทัศน 
   watching = ดู 
   เพราะกริยาที่ตามหลังกริยา enjoy ไดตองอยูในรูป gerund (นาม

ที่เกิดจากการเติม -ing ตอทายกริยา) ดังนั้น กริยา watch ที่ตามหลังกริยา 
enjoy จึงตองเติม -ing เพื่อทําใหกลายเปนนาม 

  1) เปน bare infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมมี to 
 นําหนา) และรูปกริยาที่ใชใน present simple tense  
  2) เปน to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา) 
  4) เปน past tense (รูปกริยาชองที่ 2) และ past 
 participle (รูปกริยาชองที่ 3)  

 ขอสังเกต คําที่ใชเปนกรรมของกริยา enjoy ไดตองเปนนามหรือ reflexive 
pronoun ถาตองการใชกริยาอื่นๆ เปนกรรมของกริยา enjoy ก็ตองเปลี่ยนรูป
เสียกอน ตามที่ไดอธิบายไวแลวขางตน  

6. เฉลย 4) doesn’t she 
   ซาราทราบวาปา/นา/อาของเธออยูที่โรงพยาบาล ไมใชหรือ 
   doesn’t she = ไมใชหรือ 
   Question Tag เปนประโยคคําถามรูปแบบหนึ่ง ใชตอทายประโยค

อื่นเพื่อใหกลายเปนประโยคคําถาม นิยมใชในภาษาพูด โดยมักใชเพื่อยืนยัน
ความคิดเห็นของตัวผูถามเอง คําถามสั้นพวงทายหรือ Question Tag นี้ขึ้นตน
ดวยกริยาชวย แลวตามดวยบุรุษสรรพนาม 

   ประโยคที่มีคําถามสั้นพวงทาย (Question Tag) รวมอยู
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนหนา และสวนทายหรือ Tag มีหลักเบื้องตนที่
ควรจํา คือ หากประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลา คําถามสวนทายจะอยูใน
รูปปฏิเสธ และหากประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธ คําถามสวนทายจะอยู
ในรูปบอกเลา 

   จากโจทย พบวาประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลาใน Present 
Simple Tense แสดงวาคําถามสวนทายก็จะตองอยูในรูปปฏิเสธ หากกริยาใน
ประโยคสวนหนาเปนกริยาทั่วไป และไมมีกริยาชวยปรากฏอยู ใหใช Verb to 
do ทําหนาที่เปนกริยาชวยสําหรับใชในคําถามสวนทาย กริยาชวยในโจทยขอนี้
ใชรูป does เพราะประธานของประโยคสวนหนา คือ Sara ซึ่งเปนผูหญิงหนึ่ง
คนที่ผูพูดกลาวถึง เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 เมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยค
บอกเลา รูปกริยาที่ใชในคําถามสวนทายจึงเปน doesn’t ซึ่งเปนรูปยอของ 
does not และบุรุษสรรพนามที่ใชแทน Sara ได คือ she เพราะฉะนั้น คําถาม
สั้นพวงทายหรือคําถามสวนทายที่นํามาใชในโจทยขอนี้ไดก็ตองเปน doesn’t she 

  1) จะใชไดก็ตอเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลาใน Past 
Simple Tense  

  2) จะใชไดก็ตอเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธใน Past 
Simple Tense  

  3) จะใชไดก็ตอเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธใน Present 
Simple Tense 

 
 ขอควรจํา 
  - กริยาชวยที่ นํามาใชในคําถามสั้นพวงทายจะเปนกริยาชวยชนิด 

primary auxiliary (ตองผันตามประธาน ไดแก Verb to be, Verb to do 
และ Verb to have) หรือชนิด modal (ไมตองผันตามประธาน เชน can, 
will, may ฯลฯ) ก็ได 

  - รูปของกริยาชวยที่ใชในคําถามสั้นพวงทายที่อยูในรูปปฏิเสธจะตอง
เปนรูปปฏิเสธแบบยอเทานั้น  

  - เมื่อเขียนประโยคที่มีคําถามสั้นพวงทาย ใหใชเครื่องหมาย comma 
คั่นไวระหวางประโยคสวนหนากับคําถามสวนทาย และจบประโยคดวยเครื่องหมาย
คําถามหรือ question mark เสมอ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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ผิดหลักไวยากรณ 
เพราะใชตามหลัง 
กริยา enjoy ไมได 


