
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 15  มีนาคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/3)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Steve : When were you born? 
 Linda : ........................................ 
 1) I was born here.  2) I was born in hospital. 
 3) I was born in Italy. 4) I was born on 5 August 1976.  
2. Anny : May I speak to Tony, please? 
 Tony : ....................  
 1) I am speaking.  2) This is he. 
 3) It’s me.   4) Tony speaking.  
3. Ben : Is there a flower in the vase? 
 Amy : ........................................ 
 1) Yes, there isn’t.  2) No, there aren’t. 
 3) Yes, there is.   4) No, there are. 
 
A : What is Mary doing ..........4.......... her room? 
B : She’s ..........5.......... letters. 
A : ..........6.......... often write to her? 
B : Yes, she has ..........7.......... friends. She ..........8.......... letters.  
4. 1) on 2) in 3) at 4) up  
5. 1) writes some   2) writing some  
 3) write any   4) writing any  
6. 1) Does people   2) Does person 
 3) Do people   4) Do persons  
7. 1) much 2) every 3) a lot of 4) many of  
8. 1) is often writing  2) writes often 
 3) often writes   4) often is writing 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) I was born on 5 August 1976. 
   สตีฟ : คุณเกิดเมื่อไร (วันที่เทาไร) ครับ 
   ลินดา : ฉันเกิดวันที่ 5 สิงหาคม (ค.ศ.) 1976 คะ 
   I was born on 5 August 1976. = ฉันเกิดวันที่ 5 สิงหาคม 

(ค.ศ.) 1976 
   เพราะ When เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชขึ้นตน

คําถามเพื่อถามเวลา 
  1) I was born here. = ฉันเกิดที่นี่ 
  2) I was born in hospital. = ฉันเกิดที่/ในโรงพยาบาล 
  3) I was born in Italy. = ฉันเกิดที่ประเทศอิตาลี 

 
 
 
 
 
 
 
  
 เพิ่มเติม หากมีผูถามปที่ เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเปนภาษาอังกฤษ 

(อยางเชนคําถามที่ปรากฏในโจทยขอนี้) ใหตอบโดยใชคริสตศักราช เพราะเปน
ศักราชที่ใชกันโดยสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในซีกโลกตะวันตกที่นับถือ
ศาสนาคริสต ซึ่ งคริสต ศักราชชากวา (มีตัวเลขที่บอกจํานวนนอยกวา ) 
พุทธศักราชอยู 543 ป  

2. เฉลย 4) Tony speaking. 
   แอนนี่ : ขอฉันพูดสายกับคุณโทนี่ไดไหมคะ 
   โทนี่ : โทนี่กําลังพูดครับ 
   Tony speaking. = โทนี่กําลังพูดครับ 
   เมื่อรับโทรศัพท ใหบอกชื่อตัวเองแทนการใชคําสรรพนาม เชน I 

หรือจะพูดวา “Speaking” (แปลวา กําลังพูด) เฉยๆ ก็ได 
  1) I am speaking. = ผม/ฉันกําลังพูด 
  2) This is he. = นี่คือเขาครับ 
  3) It’s me. = ฉัน/ผมเอง  
3. เฉลย 3) Yes, there is. 
   เบน : มีดอกไมในแจกัน 1 ดอกใชไหมครับ 
   เอมี่ : ใช มีคะ 
   Yes, there is. = ใช มี 
   หากคําถามแบบ Yes-No Question ขึ้นตนดวยกริยาชวยคําใด 

ก็ใหตอบโดยใชกริยาชวยคํานั้น โดยรูปของกริยาชวยในคําตอบจะตองสอดคลอง
กับคํารับ (คือ Yes) หรือคําปฏิเสธ (คือ No) หากคําตอบขึ้นตนดวย No 
จะตองใช not (ซึ่งอาจยอไดวา n’t) ตามหลังกริยาชวย หากคําตอบขึ้นตนดวย 
Yes ก็ไมตองใช not แตอยางใด 

  1) Yes, there isn’t. = ใช ไมมี 
  2) No, there aren’t. = ไมใช ไมมี 
  4) No, there are. = ไมใช มี 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 4-8) 
เอ : แมรีกําลังทําอะไรในหองของเธอ 
บี : เธอกําลังเขียนจดหมายอยูจํานวนหนึ่ง 
เอ : ผูคนเขียน(จดหมาย)หาเธอบอยไหม  
บี : ใช เธอมีเพื่อนหลายคน เธอเขียนจดหมายบอย  
4. เฉลย 2) in 
   in = ใน 
   ใชคําบุพบท (Preposition) ไดเหมาะสม 
  1) on (prep.) = บน 
  3) at (prep.) = ที่ 
  4) up (prep.) = ขึ้นไปยัง  

5. เฉลย 2) writing some 
   เพราะสัมพันธกับคําถามกอนหนาที่ถามวา แมรีกําลังทําอะไรอยูใน

หอง ซึ่งใช Present Continuous Tense (Subject + is/am/are + Ving) 
คําตอบก็ตองใช Tense เดียวกัน สังเกตไดจาก ’s (ยอมาจาก is ซึ่งเปนรูป
หนึ่งของ Verb to be) จึงตองใชรูปกริยาหลัก คือ write ใหเหมาะสมกับ 
Tense โดยตัด e ออก แลวเติม ing ตอทาย และ some เปนคําบอกปริมาณ 
(Quantifier) ใชบอกปริมาณ/จํานวนของคํานามนับไมไดหรือคํานามพหูพจน
โดยคราวๆ ในประโยคบอกเลา 

  1) writes some ผิด เพราะกริยาชองที่ 1 สามารถใชไดโดยลําพัง ไม
ตองมี Verb to be เปนกริยาชวย และใช Present Simple Tense จึงไม
สอดคลองกับคําถามซึ่งใช Present Continuous Tense 

  3) write any ผิด เพราะใชรูปกริยาชองที่ 1 ไมสอดคลองกับประธาน
เอกพจน บุรุษที่ 3 และ any เปนคําบอกปริมาณที่ใชในประโยคคําถามและ
ประโยคปฏิเสธ 

  4) writing any ใชรูปกริยาไดเหมาะสมกับกาล (Tense) แตใชคํา
บอกปริมาณไมเหมาะสมกับรูปแบบประโยค  

6. เฉลย 3) Do people 
   Do people = ผูคน...ไหม 
   ประธานของประโยคคําถามนี้ตองเปนพหูพจน เพื่อใหสอดคลอง

กับคําตอบที่ตามมา ซึ่ง people เปนคํานามพหูพจน สามารถใชเปนประธาน
ของประโยคนี้ได แมจะมีรูปเหมือนคํานามเอกพจนก็ตาม และประโยคคําถาม
แบบ Yes-No Question ที่มีกริยาแทอยู ตองใช Verb to do ซึ่งเปนกริยา
ชวย ขึ้นตนประโยค โดยตองผันใหสอดคลองกับพจนและบุรุษของประธาน ใน
ที่นี้ ประธาน คือ people เปนพหูพจน จึงใชรูป Do 

  1) Does people ผิด เพราะใชรูปกริยาชวยไมสอดคลองกับประธาน
ที่เปนนามพหูพจน 

  2) Does person พจนหรือจํานวน (number) ของประธานในคําถาม
ไมสอดคลองกับคําตอบ แตหากตองการใช person ซึ่งเปนนามเอกพจน เปน
ประธาน ตองใช a นําหนานามดังกลาว 

  4) Do persons ใชรูปพหูพจนของคํานามที่เปนประธานในคําถามไม
เหมาะสมกับระดับภาษา ควรเปลี่ยนมาใช people ซึ่งเปนรูปพหูพจนอีกรูปหนึ่ง
ของ person แทน 

 ขอควรจํา persons ซึ่งเปนรูปพหูพจนของ person ไมนิยมใชโดยทั่วไป แตจะ
ใชในภาษาระดับทางการและภาษาในวิชาชีพเฉพาะดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
กฎหมาย เทานั้น  

7. เฉลย 3) a lot of 
   a lot of = มาก, หลาย 
   เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชวางไวหนาคํานามพหูพจน 
  1) much = มาก ใชกับคํานามนับไมได 
  2) every = ทุก ใชกับคํานามเอกพจน 
  4) many of ผิด หากตองการใช many เพื่อบอกปริมาณ/จํานวน

คราวๆ ของคํานามพหูพจน ใหวางไวหนาคํานามไดทันที ไมจําเปนตองใชรวมกับ of  
8. เฉลย 3) often writes 
   often writes = เขียน...บอย 
   เรียงลําดับคําไดถูกตอง เพราะคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ (Adverb 

of Frequency) จะตองวางไวหนาคํากริยา และ often นิยมใชใน Present 
Simple Tense 

  1) is often writing และ 4) often is writing ไมถูกตอง เพราะ 
often ไมนิยมใชในกาลที่แสดงความตอเนื่องของเหตุการณ/การกระทํา (continuous 
หรือ progressive)  

  2) writes often เรียงลําดับคําผิด  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

ใชรูปกริยาชวยไมสอดคลอง 
 กับคําถาม 


