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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 5/5)  
  
Direction : Choose the best answer.  
1. John : Thank you very much for helping me. 
 Sue : .............................. 
 1) I’m sorry.   2) Don’t mention it. 
 3) Never mind.    4) That’s a pity.   
2. Waiter : .............................. 
 Tom : I’ll have mushroom soup and steak. 
 1) Do you like mushroom soup and steak? 
 2) What do you want to eat? 
 3) Would you like to have mushroom soup or steak? 
 4) What would you like to order, sir?  
3. Patty : Jane, this is our new employee, Tony. 
 Jane : How do you do? 
 Tony : .............................. 
 1) I’m fine, thank you.  2) How are you doing? 
 3) How do you do?  4) So-so, thank you.  
4.  Immanuel : .................... glasses of orange juice did you drink? 
  Stephany : I just drank .................... glasses. 
 1) How many / a few 2) How much / a little 
 3) How many / a little 4) How much / a few 
 
At a downtown street 
 Liyuan : Excuse me. ..........5.......... 
 Xiaolong : Yes. There’s a bank on the corner. 
 Liyuan : Thank you. 
 Xiaolong : ..........6..........  
5. 1) How far is the bank from here? 
 2) Where is a bank? 
 3) Is a bank far from here? 
 4) Is there a bank near here?  
6. 1) I’m sorry.   2) You’re welcome. 
 3) Never mind.    4) Great.   
7. The car .................... . Now I can use it. 
 1) has been repaired 2)  is being repaired 
 3)  will be repaired  4)  was repaired  
8. Jerry is ................... student in our class. He gets the top scores in 

every course. 
 1) the smartest   2) the smarter 
 3) smarter   4) the most smart 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. They’re selling their car, ....................? 
 1) do they  2) aren’t they 3) will they 4) weren’t they  
10. If I ................... British, I would speak perfect English.  
 1) were 2) been 3) be 4) am 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Don’t mention it. 
   จอหน : ขอบคุณมากนะครับที่ชวยเหลือผม 
   ซู  :  ไมเปนไรคะ  
   Don’t mention it. = ไมเปนไร  
   ใชตอบรับคําขอบคุณ 
  1)  I’m sorry. = ฉันขอโทษ 
  3)  Never mind. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษ เพื่อแสดงมารยาทที่ดี) 
  4)  That’s a pity. = นาเสียดายจังเลย  
2. เฉลย 4) What would you like to order, sir? 
   บริกร : คุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับ 
   ทอม  :  ผมขอเปนซุปเห็ดกับสเต็กครับ 
   What would you like to order, sir? = คุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับ 
  1) Do you like mushroom soup and steak? = คุณชอบซุปเห็ด

และสเต็กใชไหม 
  2) What do you want to eat? = คุณตองการจะกินอะไร 
  3) Would you like to have mushroom soup or steak?        

= คุณตองการซุปเห็ดหรือสเต็ก  
3. เฉลย 3) How do you do? 
   แพทตี้ : เจน นี่คือพนักงานใหมของพวกเรา ชื่อโทนี่ 
   เจน  : สวัสดีคะ 
   โทนี่ : สวัสดีครับ 
   How do you do? = สวัสดี  
   ใชทักทายเมื่อเพิ่งพบกันเปนครั้งแรก 
  1)  I’m fine, thank you. = ฉันสบายดี ขอบคุณ 
  2)  How are you doing? = คุณเปนอยางไรบาง 
  4)  So-so, thank you. = ก็งั้นๆ แหละ ขอบคุณนะ  
4. เฉลย 1) How many / a few 
   อิมมานูเอล : คุณดื่มน้ําสมไปกี่แกว 
    สเตฟานี  :  ฉันดื่มไปเพียง 2-3 /ไมกี่แกว 
   How many = เทาไร, กี่... / a few = เล็กนอย, 2-3, ไมกี่... 
   How many และ How much เปนคําบอกคําถาม (Question 

Word) ใชถามปริมาณหรือจํานวนของคํานาม ซึ่ง glasses ที่ปรากฏอยูในบท
สนทนาขางตน เปนคํานามนับไดที่อยูในรูปพหูพจน ดังนั้น จึงตองใช How 
many ในคําถาม สวน How much ใชกับคํานามนับไมได 

   คําบอกปริมาณ a few หมายถึง พอมีอยูบางเล็กนอย/สองสาม  
ใชกับคํานามนับไดพหูพจน 

   คําบอกปริมาณ a little หมายถึง พอมีอยูบางเล็กนอย/สองสาม 
ใชกับคํานามนับไมได 

 
ริมถนนใจกลางเมือง 
ลี่เยวี๋ยน : ขอโทษคะ มีธนาคารอยูใกลๆ แถวนี้ไหมคะ 
เสี่ยวหลง : มีครับ ธนาคารอยูตรงหัวมุมถนนครับ 
ลี่เยวี๋ยน : ขอบคุณคะ 
เสี่ยวหลง : ดวยความยินดีครับ  
5. เฉลย 4) Is there a bank near here? 
   Is there a bank near here? = มีธนาคารอยูใกลๆ แถวนี้ไหม 
  1) How far is the bank from here? = ธนาคารไกลจากที่นี่แคไหน 
  2) Where is a bank? = ธนาคารอยูที่ไหน 
  3) Is a bank far from here? = ธนาคารอยูไกลจากที่นี่ไหม  
6. เฉลย 2) You’re welcome. 
   You’re welcome. = ดวยความยินดี 
  1) I’m sorry. = ผม/ฉันขอโทษ 
  3) Never mind. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษในกรณีที่ผูอื่นทําใหเรา

เดือดรอน/ไมสบายใจ) 
  4) Great. = เยี่ยมเลย  
7. เฉลย 1) has been repaired 
   รถยนตถูกซอมเรียบรอยแลว ตอนนี้ฉันสามารถใชมันไดแลว 
   ประโยคแรกในโจทยขอนี้ใชประธานซึ่งเปนผูถูกกระทําขึ้นตน

ประโยค เรียกวา Passive Voice เนื่องจากรถยนตไดรับการซอมแซมเสร็จ
เรียบรอยแลว ผลคือตอนนี้สามารถใชการไดแลว จึงควรใช Present Perfect 
Tense ในรูปแบบ Passive Voice มีโครงสราง คือ Subject + Verb to 
have (has, have) + been + V3  

8. เฉลย 1) the smartest 
   เจอรี่เปนนักเรียนที่เกงที่สุดในชั้นเรียนของพวกเรา เขาไดคะแนน

สูงสุดในทุกวิชา 
   เปนคําคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) สําหรับ 

smart เปนคําคุณศัพทพยางคเดียว ทําใหเปนขั้นสูงสุดไดโดยเติม est ตอทาย 
เมื่อนํามาใชในประโยคเพื่อเปรียบเทียบ ตองมี the นําหนา ไดเปน the smartest  

9. เฉลย 2) aren’t they 
   พวกเขากําลังขายรถกันอยู ไมใชหรือ 
   เปนประโยคคําถามที่เรียกวา tag question ประกอบดวย 2 สวน 

คือ สวนหนา และสวนทายหรือ tag หากประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลา 
tag สวนทายจะอยูในรูปปฏิเสธ และหากประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธ 
tag สวนทายจะอยูในรูปบอกเลา จากโจทย พบวาสวนหนามีคํากริยา verb to 
be คือ are ดังนั้น สวนทายก็จะตองเปนคํากริยา are แลวทําใหเปนปฏิเสธ 
ตามดวยสรรพนามที่เปนประธานในสวนหนา นั่นคือ they จะไดเปน aren’t they  

10. เฉลย 1) were 
   ถาฉันเปนคนอังกฤษ ฉันจะพูดภาษาอังกฤษไดดีเยี่ยม 
   were = เปน, อยู, คือ 
   เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 ใชสมมติ

เหตุการณที่ไมเปนจริงในปจจุบัน โครงสราง คือ If + Past Simple Tense, S + 
would + V1 ดังนั้น ประโยคสวนที่ตามหลัง if จะใชคํากริยาในรูป Past 
Tense (กริยาชอง 2) และในกรณีที่คํากริยาของประโยคดังกลาวเปน Verb to 
be จะใช were เทานั้น ไมวาประธานจะเปนพจนใดและบุรุษใดก็ตาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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