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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. The old man must .................... a lot of money now. 
 1) having 2) has 3) have 4) had  
2. Where .................... the boys at ten o’clock last night? 
 1) were 2) was 3) is 4) are  
3. My brother often eats .................... . 
 1) food greedily   2) greedily food 
 3) foods greedily   4) greedily foods   
4. The zip of my skirt .................... . 
 1) have broken 2) has broken 3) broke 4) broken  
5. Jo has three lorries, ....................? 
 1) is he 2) does he 3) isn’t he 4) doesn’t he  
6. I .................... .................... at home tomorrow. 
 1) will / am 2) be / will 3) shall / be 4) am / shall  
7. Jim .................... forget to bring .................... camera tomorrow. 
 1) won’t / him 2) won’t / his 3) shan’t / him 4) shan’t / his  
8. .................... you allergic .................... any medicine? 
 1) Are / to 2) Have / to 3) Are / at 4) Have / at 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) have 
   ชายชราผูนั้นตองมีเงินมากในตอนนี้ 
   have = มี 
   must เปนกริยาชวยที่ไมตองเปลี่ยนรูปตามประธาน (modal) มี

หนาที่ชวยขยายใจความของกริยาหลักในประโยค กริยาหลักซึ่งตามหลัง must 
จะตองเปนกริยารูปเดิมที่ไมใช to นําหนา (bare infinitive) 

  1), 2) และ 4) เปนรูปของกริยาที่เปลี่ยนไปตามกาล (Tense) ไม
สามารถใชตามหลังกริยาชวยได  

2. เฉลย 1) were 
   เด็กๆ อยูที่ไหนตอน 4 ทุมเมื่อคืนนี้ 
   were = อยู 
   เหตุการณเกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจาก last night จึงใช Past 

Simple Tense โครงสราง คือ Subject + V2 รูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to 
be เมื่อประธานของประโยคเปนคํานามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม 
You, We, They คือ were  

  2) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be เมื่อประธานของ
ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม I, He, 
She, It 

 
 
 
 
 
 
 
  
  3) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 1 ของ Verb to be เมื่อประธานของ

ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, 
She, It 

  4) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 1 ของ Verb to be เมื่อประธานของ
ประโยคเปนคํานามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม You, We, They  

3. เฉลย 1) food greedily 
   นองชายของฉันรับประทานอาหารอยางมูมมามบอยๆ  
   food = อาหาร เปน Uncountable Noun (คํานามนับไมได) จึง

ไมมีรูปพหูพจน 
   greedily = อยางมูมมาม (อยางตะกละ) เปน Adverb (คํากริยา

วิเศษณ) ใชขยายคํากริยา (ในที่นี้ คือ eats) 
  2) เรียงลําดับคําผิด เพราะ eat เปนคํากริยาที่ตองการกรรม/

สกรรมกริยา (transitive verb) ตองตามดวยคํานาม/คําสรรพนามซึ่งทําหนาที่
เปนกรรม แลวคอยนําคํากริยาวิเศษณมาขยาย 

  3) ผิด เพราะ food เปนคํานามนับไมได จึงไมสามารถเติม s ตอทาย
ใหกลายเปนพหูพจนได 

  4) ผิดทั้งพจน (number) ของคํานามที่เปนกรรมของประโยคและ
ลําดับของคําที่ใช  

4. เฉลย 2) has broken 
   ซิปกระโปรงของฉันแตก 
   has broken = แตก (เสีย, พัง)  
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense แสดงเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในอดีตซึ่งจบลงไดไมนานนักและสงผลมาถึงปจจุบัน โครงสราง คือ Subject + 
has/have + V3 รูปกริยาในประโยคนี้เปน has broken เพราะ The zip    
ซึ่งทําหนาที่เปนประธาน เปนนามเอกพจน จึงใช has ทําหนาที่เปนกริยาชวย 
แลวตามดวย broken ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 (เรียกวา past participle) ของ
กริยา break ทําหนาที่เปนกริยาหลัก 

  1) ผิด เพราะ have เปนรูปกริยาชวยที่ใชกับประธานที่เปนนามนับได
พหูพจน และบุรุษสรรพนาม I, You, We, They 

  3) ผิด เพราะ broke เปนรูปกริยาชองที่ 2 (V2 เรียกวา past tense) 
ของกริยา break ใชในประโยคที่เปน Past Simple Tense  

  4) ผิด เพราะ broken เปนรูปกริยาชองที่ 3 หรือ V3 (past 
participle) ของกริยา break ไมสามารถนําไปใชตามลําพังในประโยค ตองใช
รวมกับกริยาชวย (auxiliary)  

5. เฉลย 4) doesn’t he 
   โจมีรถบรรทุก 3 คัน ไมใชหรือ 
   doesn’t he = ไมใชหรือ  
   เปน Question Tag (อนุประโยคสั้นๆ ที่ใชตอทายประโยคแลวทํา

ใหกลายเปนคําถาม) โจทยขอนี้ใช doesn’t เปน Question Tag เพราะ
ประโยคนําเปนประโยคบอกเลา มีคํากริยาแท คือ has จึงตองใช Verb to do 
ทําหนาที่กริยาชวยใน Question Tag โดยตองใชรูปปฏิเสธแบบยอ เปน 
doesn’t และใช he เปนประธานของ Question Tag เพื่อแทน Jo ซึ่งเปนชื่อ
ของบุคคลเพศชายที่ทําหนาที่เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ในประโยคนํา  

  1) และ 3) ผิด เพราะประโยคนําไมไดใช Verb to be จึงไมสามารถ
ใช Verb to be ใน Question Tag ได 

  2) ผิด เพราะประโยคนําเปนประโยคบอกเลา ตองใช Question Tag 
เปนปฏิเสธเทานั้น ใชแบบบอกเลาไมได แมจะใชรูปของกริยาชวยไดสอดคลอง
กับประธานก็ตาม  

6. เฉลย 3) shall / be 
   ฉันจะอยูที่บานพรุงนี้ 
   shall = จะ เปนคํากริยาชวยที่ไมตองเปลี่ยนรูปตามประธาน 

(Modal) ใชนําหนาคํากริยาแทในประโยค Future Simple Tense ซึ่งมี
โครงสราง คือ Subject + will/shall + V1 โดย shall จะใชกับ  I และ We 
เทานั้น 

   be = อยู เปนคํากริยาแทในประโยค ตองใชรูปเดิม (Infinitive)  
เพราะตามหลัง shall ซึ่งเปนคํากริยาชวย  

  1) ผิด เพราะคํากริยาแท (ในที่นี้ คือ am) ที่ใชใน Future Simple 
Tense ตองเปนกริยาชองที่ 1 หรืออยูในรูปเดิม (Infinitive) ไมตองผันตาม
ประธานแตอยางใด 

  2) และ 4) ผิด เพราะคํากริยาแทจะตองวางไวหลังคํากริยาชวยเสมอ 
 หมายเหตุ คํากริยาชวยแบบ modal ที่ใชใน Future Simple Tense ในกรณี

ที่ประธานของประโยคเปนบุรุษที่ 1 (ไดแก I และ We) นอกจาก shall แลว 
ปจจุบันยังพบวาใชคํากริยาชวยวา will อยางแพรหลายและเปนที่นิยมมากกวา  

7. เฉลย 2) won’t / his 
   จิมจะไมลืมนํากลองถายรูปของเขามาพรุงนี้ 
   won’t = จะไม / his = ของเขา 
   won’t เปนรูปยอของ will not ใชในประโยคปฏิเสธของ Future 

Simple Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ Subject + will/shall + not + V1  
   his เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพทแสดงความเปน

เจาของ) ใชกับคํานามที่เปนบุคคลเพศชายหนึ่งคนที่ผูพูดกลาวถึง และบุรุษ
สรรพนาม he  

  1) ผิด เพราะ him เปนรูปของบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่เปนกรรมของ
ประโยค (Object Pronoun) นํามาใชในบริบทนี้ไมได 

  3) และ 4) ผิด เพราะ shan’t ซึ่งเปนรูปยอที่ถูกตองของ shall not 
จะใชในประโยคปฏิเสธของ Future Simple Tense ไดก็ตอเมื่อประธานของ
ประโยคเปน I หรือ We เทานั้น  

8. เฉลย 1) Are / to 
   คุณแพยาอะไรบางไหม 
   Are เปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจน และ

บุรุษสรรพนาม you, we, they ในประโยคที่เปน Present Simple Tense  
   to = ตอ เปนคําบุพบท (Preposition) 
   เนื่องจาก allergic ซึ่งแปลวา แพ (ทนฤทธิ์ของสารบางอยางไมได) 

เปนคําคุณศัพท (Adjective) ตองใชรวมกับ Verb to be และคําบุพบท to 
ตามโครงสราง be + allergic + to  + N. 

  2) และ 4) ผิด เพราะ allergic เปนคําคุณศัพท ไมสามารถใชรวมกับ
คํากริยา have ได 

  3) ผิด เพราะใชคําบุพบทไมเหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


