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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
Speaking :  Items 1-3 
Direction :  Choose the best answer.  
1. Rose : It’s windy outside. So, .................... the window, please. 
 Violet : OK, mum. 
 1) break 2) open 3) clean 4) close   
2. Brandt : This present is for you, darling. 
 Christine : Oh! .................... , my sweetheart. 
 1) Thank you   2) Good 
 3) That’s good   4) You’re welcome  
3. Janet : This box is very heavy. Can you give me a hand? 
 Maxwell : ........................................ 
 1) Just a minute! I’m busy. 
 2) That’s box isn’t mine. 
 3) Sure. I’ll be glad to help. 
 4) Certainly. I’m looking for someone to help you. 
 
Grammar and Writing : Items 4-10 
Direction : Choose the alternative which best completes  

the sentence.  
4. The movie was so sad. It made me .................... . 
 1) cry   2) to cry 3) crying 4) on crying  
5. Give me two hundred baht, please. And I ................... you back. 
 1) pay  2) will pay 3) am paying 4) have paid  
6. Sam is a famous director. He .................... many films. 
 1) direct  2) directing 3) directed 4) has directed  
7. I ................... you for a long time. 
 1) don’t see   2) didn’t see 
 3) wasn’t seeing   4) haven’t seen  
8. She .................... her new colleague yet. 
 1) doesn’t meet 2) meet 3) hasn’t met 4) has met  
9. The price of those pencils .................... twenty baht. 
 1) have  2) has 3) are 4) is  
10. The hardworking student .................... a reward by the teacher. 
 1) was given 2) give 3) gives 4) are given 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) close 
   โรส : ขางนอกลมแรงเชียว ถาอยางนั้น ปดหนาตางใหหนอยลูก 
   ไวโอเล็ต : ไดเลยคะ แม 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เพราะใชกริยาสัมพันธกับสถานการณ 
  1) break = แตก, หัก, พัง(ประตู/หนาตาง) 
  2) open = เปด 
  3) clean = ทําความสะอาด   
2. เฉลย 1) Thank you 
   บรันดท : ของขวัญชิ้นนี้สําหรับเธอจะ ที่รัก 
   คริสติน : โอ ขอบใจนะจะ ที่รัก 
   เปนคําพูดที่เหมาะจะกลาวเมื่อผูอื่นมอบสิ่งของใหแกตน 
  2) Good = ดี, ดีแลว ใชเปนคําชม 
  3) That’s good = ดี, ดีเลย ใชเปนคําชม และใชแสดงวาเห็นดวยกับ

คําพูดของผูอื่น 
  4) You’re welcome = ดวยความยินดี ใชตอบรับคําขอบคุณ  
3. เฉลย 3) Sure. I’ll be glad to help. 
   แจเนท : กลองใบนี้หนักมากเลย คุณชวยฉันยกหนอยไดไหม 
   แม็กซเวลล : ไดสิ ฉันยินดี(ที่จะ)ชวย 
   เปนประโยคที่เหมาะจะใชตอบรับประโยคขอรองไดอยางสุภาพ 
  1) Just a minute! I’m busy. = รอเดี๋ยว ฉันยุงอยู หากตองการ

ปฏิเสธคําขอรอง ควรเอยขึ้นวา I’m sorry. เสียกอน แลวชี้แจงเหตุผลวาทําไม
จึงทําตามที่รองขอไมได 

  2) That’s box isn’t mine. = กลองใบนั้นไมใชของฉัน ปฏิเสธคํา
ขอรองไดไมสมเหตุสมผล (และไมสุภาพเทาที่ควร) 

  4) Certainly. I’m looking for someone to help you. = ไดเลย 
เดี๋ยวฉันไปตามคนอื่นใหมาชวย มีใจความขัดแยงกัน ควรเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง
กลาวคือ หากเห็นวาพอจะชวยได ใหตอบรับวา Certainly. แลวอาจกลาวประโยค
อื่นเสริมดวยก็ได แตหากเห็นวาเกินกําลังที่จะชวยไหว ก็ใชประโยคหลังได โดย
กลาวนําวา I’m sorry I can’t, but ... 

 หมายเหตุ to give somebody/someone a hand เปนสํานวน หมายถึง ชวยเหลือ
คนใดคนหนึ่ง เชนเดียวกับกริยา help  

4. เฉลย 1) cry 
   หนังเรื่องนี้เศรา มันทําใหฉันรองไห 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense ซึ่งกริยาที่ตามหลัง make จะ

อยูในรูป bare infinitive ไมวากริยา make จะอยูในรูปกริยาชองใดก็ตาม (ใน
โจทยขอนี้ใชรูป made ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ make) โดยมีโครงสราง
การใช คือ made + Object + bare infinitive   

5. เฉลย 2) will pay 
   ฉันขอเงิน 200 บาทหนอย แลวเดี๋ยวฉันจะจายคืนใหคุณ 
   ใช Future Simple Tense แสดงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มีโครงสรางประโยค คือ Subject + will/shall + V1 ในที่นี้ ใช will กับ
ประธาน I เพื่อแสดงเจตจํานงวาประธานจะทําเชนไรตอไป  

6. เฉลย 4) has directed 
   แซมเปนผูกํากับการแสดงที่มีชื่อเสียงมาก เขาไดกํากับภาพยนตร

มาแลวหลายเรื่อง 
   ประโยคหลังในโจทยขอนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อบงบอก

เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบัน โครงสรางประโยคคือ 
Subject + has/have + V3 ประธานของประโยคหลัง คือ He (เปนบุรุษสรรพ
นามที่นํามาแทน Sam ซึ่งเปนชื่อของผูชายที่กลาวถึงในประโยคแรก) เปน
เอกพจน บุรุษที่ 3 จึงใชรูปกริยาชวยเปน has วางไวหนากริยาหลัก คือ 
directed ซึ่งเปน Past Participle (รูปกริยาชองที่ 3) ของ direct  

7. เฉลย 4) haven’t seen 
   นานมากแลวที่ฉันไมไดเจอคุณ 
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อบงบอกเหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบัน สังเกตไดจากคําบอกเวลา คือ for a 
long time มีโครงสราง คือ Subject + has/have + Past Participle (V3) 
หากตองการทําประโยคใหเปนรูปปฏิเสธ จะใช not วางไวระหวาง has หรือ 
have (กริยาชวย) กับกริยาหลัก ประโยคนี้มีบุรุษสรรพนาม I เปนประธาน รูป
กริยาที่ใชสําหรับประโยคปฏิเสธใน Present Perfect Tense จึงเปน have 
not seen ซึ่งสามารถยอไดเปน haven’t seen  

8. เฉลย 3) hasn’t met 
   เธอยังไมพบเพื่อนรวมงานใหมของเธอเลย 
   นอกจาก Present Perfect Tense จะใชบงบอกเหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบันแลว ยังสามารถใชบงบอกวาเหตุการณ
นั้นยังไมเคยเกิดขึ้นไดเชนกัน สังเกตไดจากคําวา yet ที่อยูทายประโยค แสดง
วาตองใชรูปประโยคปฏิเสธ ประธานของประโยคนี้ คือ She เปนสรรพนาม
เอกพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่ใชสําหรับประโยคปฏิเสธใน Present Perfect 
Tense จึงเปน has not met ซึ่งสามารถยอไดเปน hasn’t met  

9. เฉลย 4) is 
   ราคาของดินสอเหลานั้นคือ 20 บาท 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ The price เปนเอกพจน ไมใช 

pencils สวน of those pencils เปนวลี (Phrase) ขยายประธาน และ Verb 
to be สามารถนํามาใชบอกราคาสิ่งของได จึงตองผัน Verb to be ให
สอดคลองกับพจนของประธาน ดังนั้น รูปกริยา be ที่เหมาะสมจะใชในประโยค
นี้จึงเปน is  

  1) have  
  2) has   
  3) are = เปน, อยู, คือ ใชกับคํานามพหูพจน และสรรพนาม You, 

We, They หากตองการใชรูปกริยานี้ ตองเปลี่ยนประธาน โดยใชประโยควา 
Those pencils are twenty baht. (ดินสอเหลานั้นราคา 20 บาท) จึงจะถูกตอง  

10. เฉลย 1) was given 
   นักเรียนที่ขยันถูกใหรางวัลโดยคุณครู 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense ที่มีรูปแบบเปน Passive 

Voice (Verb to be + V3) เพื่อบงบอกวาประธานของประโยคเปนผูถูกกระทํา 
ประธานของประโยคนี้ คือ The hardworking student เปนคํานามเอกพจน 
รูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be ที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 จึงเปน 
was แลวตามดวย given ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ give 

 หมายเหตุ หากตองการใชรูปแบบ Active Voice อาจใชวา The teacher 
gave a reward to the hardworking student. หรือ The hardworking 
student received a reward from the teacher. ก็ได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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= มี ผิด เพราะ Verb to have ไมใชบอกราคาสิ่งของ 


