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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 5/5)  
  
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-7)  
1. There are three .................... seasons in .................... Thailand. 
 1) - / - 2) a / - 3) - / the 4) a / the   
2. Ben .................... already .................... his test result. 
 1) had / knew 2) had / know 3) has / known 4) has / knows  
3. Paula .................... to me very fast. I .................... understand her at all. 
 1) talks / couldn’t  2) talks / could 
 3) talked / couldn’t  4) talked / could  
4. Ken .................... me his watch .................... . 
 1) borrows / last month 2) borrowed / this month 
 3) lent / last month  4) lend / this month  
5. .................... of the women .................... beautiful. 
 1) Some / are 2) Some / is 3) Any / being 4) Any / is  
6. The musician .................... a red hat .................... from Korea. 
 1) with / is 2) on / is 3) with / come 4) on / come  
7. I don’t think you’d better .................... while the teacher .................... . 
 1) is talking / teaches 2) is talking / teach 
 3) talks / is teaching 4) talk / is teaching 
 
Direction :  Read the dialogues and sentences below, and 

answer the questions that follow. (Items 8-10)  
8. A : What is in the bowls? 
 B : There are some mangoes in them.  
 Where are some mangoes? 
 1) They are in the glass. 2) They are in the bowls. 
 3) They are on the string. 4) They are on the floor.  
9. Kusuma : Where is Thida going? 
 Pacharee : She is going to her shop. She goes there every day. 
 Kusuma : Why? 
 Pacharee : She goes there because she is a dressmaker. 
 Who is a dressmaker? 
 1) Thida 2) Kusuma 3) Pacharee 4) Chulee   
10. These people live in Chai Buri. Some boys are seventh grade 

students. 
 Where do the boys study at? 
 1) They study at the house. 
 2) They study at the primary school. 
 3) They study at the secondary school. 
 4) They study at university. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) - / - 
   มี 3 ฤดูในประเทศไทย 
   จากโจทย ไมตองมี article เพราะ seasons เปนนามนับได

พหูพจน และชื่อภาษาอังกฤษของประเทศไทยก็ไมตองใส article  
2. เฉลย 3) has / known 
   เบนไดทราบผลการสอบของเขาแลว 
   has = ได...แลว / known = ทราบ 
   ประโยคนี้เปน Present Perfect Tense ใชแสดงเหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและสงผลมาถึงปจจุบัน โครงสราง คือ Subject + has/have + 
V3 ประธานของประโยคนี้ คือ Ben เปนนามเอกพจน รูปของ Verb to have 
ซึ่งเปนกริยาชวยในประโยคนี้จึงตองเปน has และรูปกริยาชองที่ 3 ของ know 
ซึ่งเปนกริยาหลักของประโยค คือ known    

3. เฉลย 3) talked / couldn’t 
   พอลลาพูดกับฉันเร็วมาก ฉันไมเขาใจเธอเลย 
   talked = พูด, คุย เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ talk 
   couldn’t = ไมได, ไมสามารถ เปนรูปปฏิเสธแบบยอของ could 

ซึ่งเปนกริยาชวย ใชเพื่อบงบอกวาประธานทําสิ่งใดไดหรือไมได นิยมใชเมื่อ
กลาวถึงการกระทํา/เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 

   ใชรูปกริยาไดเหมาะสมและมีความหมายเปนเหตุเปนผลกัน  
4. เฉลย 3) lent / last month 
   เคนใหฉันยืมนาฬิกาขอมือของเขาเมื่อเดือนที่แลว 
   lent = ใหยืม เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ lend 
   last month = เดือนที่แลว เปนคําบอกเวลาในอดีต 
   ใชรูปกริยาและคําบอกเวลาไดสอดคลองกัน เมื่อตองการใหประโยคนี้

เปน Past Simple Tense อีกทั้งความหมายของกริยาก็เหมาะสม  
5. เฉลย 1) Some / are 
   ผูหญิงบางคนเปนคนสวย 
   Some = บาง (คน) / are = เปน 
   some ใชในประโยคบอกเลา เพื่อบอกปริมาณโดยคราวๆ ของคํานาม

นับไดพหูพจน และคํ านามนับไมได โดยจะใช some เปนคําคุณศัพท 
(Adjective) เมื่อไมตองการเนนถึงปริมาณที่แนนอน เชน some women แต
หากใช some เปนคําสรรพนาม (Pronoun) จะใชเพื่อเนนวาเปนปริมาณเพียง
สวนหนึ่งเทานั้น เชน some of the women 

   are เปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับ Some of the women ซึ่ง
เปนประธานพหูพจน  

6. เฉลย 1) with / is 
   นักดนตรีที่สวมหมวกสีแดงมาจากเกาหลี  
   with = กับ, ที่สวม / is = มาจาก 

   ใช with เพื่อระบุสิ่งที่สวมใสอยูและมองเห็นไดชัดเจน 
   ใช is เพราะเปนรูปของ Verb to be ในกรณีที่ประธานเปนคํานาม

นับไดเอกพจน (ในที่นี้ คือ The musician)  
7. เฉลย 4) talk / is teaching 
   ฉันไมคิดวาคุณควรจะพูดในขณะที่คุณครูกําลังสอน 
   talk = พูด / is teaching = กําลังสอน 
   ใช talk เพราะกริยาที่ตามหลัง had better ตองเปนกริยารูปเดิม 

(infinitive) 
   ใช is teaching ซึ่งเปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 

ใน Present Continuous Tense เพื่อแสดงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น/กระทํา
อยูในปจจุบัน  

8. เฉลย 2) They are in the bowls. 
   เอ : อะไรอยูในชาม 
   บี : มีมะมวงอยูบางในนั้น 
   โจทยถามวา มะมวงบางสวนอยูที่ไหน 
   They are in the bowls. = พวกมันอยูในชาม 
   สังเกตไดจากบทสนทนาวาเอใชคําวา bowls ในคําถาม และบีใชคํา

วา them ซึ่งเปนสรรพนามรูปกรรมพหูพจน บุรุษที่ 3 ในคําตอบ แสดงวา 
bowls และ them ในบทสนทนานี้กลาวถึงสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ภาชนะที่ใส
มะมวงเอาไว 

  1) They are in the glass. = พวกมันอยูในแกว  
  3) They are on the string. = พวกมัน(แขวน)อยูบนเชือก 
  4) They are on the floor. = พวกมันอยูบนพื้น  
9. เฉลย 1) Thida 
   กุสุมา : ธิดากําลังจะไปไหน 
   ปาจรีย : เธอกําลังไปที่รานของเธอ เธอไปที่นั่นทุกวัน 
   กุสุมา : ทําไมหรือ 
   ปาจรีย : เธอไปที่นั่นเพราะเธอเปนชางตัดเสื้อผา 
   โจทยถามวา ใครเปนชางตัดเสื้อผา 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ ธิดา (Thida)  
   สังเกตไดจากคําพูดที่ปาจรียตอบกุสุมาในบทสนทนาขางตน 
  2) กุสุมา (Kusuma) เปนผูถามขอมูลเกี่ยวกับธิดา 
  3) ปาจรีย (Pacharee) เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับธิดา 
  4) ชุลี (Chulee) ไมไดกลาวถึงในบทสนทนานี้  
10. เฉลย 3) They study at the secondary school. 
   ผูคนเหลานี้อาศัยอยูในไชยบุรี เด็กผูชายบางคนเปนนักเรียนเกรด 7 
   โจทยถามวา เด็กผูชายเหลานี้เรียนที่ไหน 
    They study at the secondary school. = พวกเขาเรียนที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
   เพราะคําวา seventh grade ในประโยคหลัง หมายถึง เกรด 7 

เปนระดับชั้นเรียนของนักเรียนในประเทศแถบตะวันตกบางประเทศ เทียบไดกับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ม.1) ในประเทศไทย 

  1) They study at the house. = พวกเขาเรียนที่บาน   
  2) They study at the primary school. = พวกเขาเรียนที่โรงเรียน

ประถมศึกษา 
  4) They study at university. = พวกเขาเรียนที่มหาวิทยาลัย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


