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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Ruedee : .................... is Newcastle? 
 Pongpan : It is in the north of England. 
 1) What 2) How far 3) Where 4) Which  
2. A : .................... you like to go and see a film this evening? 
 B : Oh! No, thanks. 
 1) Do 2) Would 3) Can 4) Did  
3. Som-o : When is Chakri Day? 
 Chompoo : It is .................... April the sixth. 
 1) at 2) on 3) in 4) with  
4. Judy : Could you hand me that ...................., please? 
 Wendy : Certainly. 
 1) pairs of scissors  2) pairs of scissor 
 3) pair of scissors  4) pair of scissor  
5. Michael : .................... does Jessica usually .................... vegetables? 
 Sally : She usually buys them at the supermarket. 
 1) Where / buys   2) Where / buy 
 3) How / buys   4) How / buy  
6. Albert : .................... is this compass? 
 Billy : .................... 550 baht. 
 1) How much / It cost 2) How much / It’s 
 3) How many / It cost 4) How many / It’s  
7. Gigi : Why .................... you .................... your cat with you? 
 Myra : Because it was my friend. 
 1) do / bring   2) did / bring 
 3) did / brought   4) do / brought 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Where 
   ฤดี  : เมืองนิวคาสเซิล (Newcastle) อยูที่ไหน  
   พงศพันธุ : อยูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ 
   Where = ที่ไหน 
   เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถาม

สถานที่ โดยคําตอบตองระบุตําแหนงที่บุคคล สัตว สิ่งของหรือสถานที่นั้นอยู 
  1) What = อะไร ใชถามเกี่ยวกับสัตวหรือสิ่งของ 
  2) How far = ไกลเทาไร ใชถามระยะทาง 
  4) Which = อันไหน, คนไหน ใชถามเพื่อใหระบุตัวบุคคล สัตว 

สิ่งของใหชัดเจนวาเปนคนใดหรือสิ่งใด หรือใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
   
2. เฉลย 2) Would 
   เอ : คุณตองการจะไปดูภาพยนตรเย็นนี้ไหม 
   บี : โอ ไมละ ขอบคุณ 
   เพราะคําตอบในบทสนทนาเปนการขอบคุณ ถึงแมจะตอบปฏิเสธ 

แสดงวาประโยคกอนหนาเปนคําชักชวนอยางสุภาพ ซึ่งนํา would like แปลวา 
ตองการ มาใชในบทสนทนา โดยใชโครงสรางเปนประโยคคําถามวา Would + 
Subject + like + to + V1? 

  1) ผิด เพราะไมไดถามความชื่นชอบ 
  3) ผิด เพราะไมไดถามความสามารถหรือขออนุญาต 
  4) ผิด เพราะไมไดถามความชื่นชอบ และประโยคนี้มี this evening 

เปนคําบอกเวลา จึงเปนรูปกริยาที่ไมเหมาะสมกับกาล (Tense)   
3. เฉลย 2) on 
   สมโอ : วันจักรีตรงกับวันที่เทาไร 
   ชมพู : ตรงกับวันที่ 6 เมษายน 
   ระบุวันที่ตองใชคําบุพบท (Preposition) on 
  1) at = ที่ ใชระบุเวลาตามหนาปดนาฬิกาและบางชวงเวลาของวัน 

ไดแก noon และ night 
  3) in = ใน ใชระบุเดือน ฤดู ป ค.ศ. รวมถึงชวงเวลาตางๆ ของวัน 

ยกเวน noon และ night 
  4) with = รวมกับ ไมใชระบุเวลา 
 ขอควรจํา การระบุวันที่ในภาษาอังกฤษตองใชเลขบอกลําดับ (Ordinal Number) 

รวมกับ the และชื่อเดือนเสมอ มี 2 รูปแบบ ไดแก 
   1. ชื่อเดือน + the + เลขบอกลําดับ ยกตัวอยางเชน February 

the twenty-ninth (วันที่ 29 กุมภาพันธ) 
   2. the + เลขบอกลําดับ + of + ชื่อเดือน ยกตัวอยางเชน the 

twenty-ninth of February (วันที่ 29 กุมภาพันธ)  
4. เฉลย 3) pair of scissors 
   จูดี้ : เธอชวยสงกรรไกรเลมนั้นใหฉันหนอยไดไหม 
   เวนดี้ : ไดสิ 
   (that) pair of scissors = กรรไกรเลม(นั้น)  
   เพราะกรรไกรทุกเลมประกอบดวยสวนคม 2 ขางรวมกันไวเปนคู 

scissors จึงตองอยูในรูปพหูพจนเสมอ โดยเติม s ตอทาย สวน pair ซึ่ง
แปลวา คู ไมตองเติม s เพราะ that เปนคํากํากับหนานาม (Determiner) ที่ใช
กับคํานามเอกพจน 

  1) ผิด เพราะ that ไมใชนําหนาคํานามพหูพจน  
  2) และ 4) ผิด เพราะ that ไมใชนําหนาคํานามพหูพจน และคําวา 

“กรรไกร” ในภาษาอังกฤษ จะตองใชรูปพหูพจนเสมอ 

5. เฉลย 2) Where / buy 
   ไมเคิล : ปกติเจสสิกาซื้อผักทั้งหลายที่ไหนครับ 
   แซลลี่ : ปกติเธอซื้อพวกมันที่ซูเปอรมารเก็ตคะ 
   Where = ที่ไหน 
   buy = ซื้อ  
   เพราะคําตอบของบทสนทนานี้ระบุสถานที่ สังเกตไดจากวลี at the 

supermarket แสดงวาคําถามตองถามเกี่ยวกับสถานที่ คําบอกคําถาม (Question 
Word) ที่เหมาะจะใชในบทสนทนานี้จึงเปน where 

   นอกจากนี้ คําถามในบทสนทนาใช Present Simple Tense 
เพราะถามเกี่ยวกับการกระทําที่เปนกิจวัตรหรือทําเปนประจํา สังเกตไดจาก usually 
โครงสรางประโยคคําถามที่ใช คือ Question Word + do/does + Subject + 
V1? และสังเกตไดวาคําถามนี้ใช does เปนกริยาชวยที่ผันตาม Jessica ซึ่งเปน
ประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 buy ซึ่งเปนกริยาแท จึงตองใชรูปเดิม (Infinitive) 

  1) ผิด เพราะหากใชกริยาชวยที่ผันตามกาลและประธานในประโยค
คําถามแลว กริยาหลักไมตองผันตามประธานอีก 

  3) และ 4) ผิด เพราะ How ใชถามวิธีการ  
6. เฉลย 2) How much / It’s 
   อัลเบิรท : เข็มทิศราคาเทาไร 
   บิลลี่ : มันราคา 550 บาท 
   How much = ราคาเทาไร 
   It’s = มันราคา    
   หากตองการถามราคาของสิ่งของ ใหใช How much ขึ้นตนคําถาม 

เพราะใชถามปริมาณของคํานามนับไมได และราคาเกี่ยวของกับเงิน (money) 
ซึ่งเปนคํานามนับไมได 

   คําตอบตองใชกริยาเดียวกับคําถาม โดยใชรูปใหสอดคลองกับ
ประธาน ในที่นี้ It เปนบุรุษสรรพนามที่ใชแทน this  compass จากคําถาม 
คําตอบของบทสนทนานี้จึงตองใช It’s ซึ่งยอมาจาก It is 

  1) หากตองการใชกริยา cost ในคําตอบ ใหเติม s ตอทายเสียกอน 
และตองเปลี่ยนคําถามเปน How much does this compass cost? 

  3) และ 4) ผิด เพราะ How many ใชถามราคาของสิ่งของไมได   
7. เฉลย 2) did / bring 
   จีจี้ : ทําไมคุณถึงนําแมวมาดวย 
   ไมรา : เพราะวามันเปนเพื่อนของฉัน 
   did เปนคํากริยาชวย (Auxiliary) 
   bring เปนคํากริยาหลัก (Main Verb) 
   คําตอบของบทสนทนานี้ใช Past Simple Tense สังเกตไดจาก 

was ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be แสดงวาคําถามก็ตองใช Past 
Simple Tense เชนกัน โครงสรางประโยคคําถามที่ใชในบทสนทนานี้จึงเปน 
Question Word + did + Subject + V1? จะเห็นไดวา did (รูปกริยาชองที่ 
2 ของ Verb to do) ซึ่งทําหนาที่เปนกริยาชวยไดผันตามกาล (Tense) แลว 
bring ซึ่งทําหนาที่เปนกริยาหลักจึงตองใชรูปเดิม (Infinitive) ไมตองเปลี่ยน
รูปเพื่อแสดงกาลอีก 

  1) ผิด เพราะใชรูปของกริยาชวยไมเหมาะสมกับกาล แมจะเปนไปตาม
หลักไวยากรณก็ตาม 

  3) และ 4) ผิดหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


