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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer.  
1. I asked .................... to help me. 
 1) them 2) their 3) he 4) our  
2. To stop someone while they are speaking or doing something by 

suddenly saying is to .................... . 
 1) interrupt 2) annoy 3) moment 4) believe   
3. My best friend .................... to call me tonight. 
 1) is going 2) shall go 3) has gone 4) went  
4. John helped Ken .................... all his comics. 
 1) pack up 2) packed up 3) pack on 4) packing on  
5. It’s .................... 20,000 miles to New York. 
 1) than more 2) than much 3) more than 4) much than  
6. Have you .................... your homework? 
 1) finishing 2) finished 3) finish 4) finishes  
7. Ploy .................... English ....................the morning. 
 1) study / in 2) study / at 3) studies / in 4) studies / at  
8. The meeting .................... at 09:30 tomorrow. We .................... arrive 

here on time. 
 1) start / should   2) will start / should 
 3) start / shouldn’t  4) will start / shouldn’t  
9. Forty .................... twenty-eight .................... twelve. 
 1) plus / are 2) plus / is 3) minus / are 4) minus / is 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) them 
   ฉันขอรองใหพวกเขาชวยฉัน 
   them = พวกเขา  
   ประโยคนี้ตองการกรรม เพราะ asked ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 

ของ ask เปนสกรรมกริยา/กริยาที่ตองการกรรม (Transitive Verb) หาก
ตองการนําบุรุษสรรพนามมาใชเปนกรรมของประโยค ก็ตองใชรูปที่ถูกตอง ซึ่ง
รูปของบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่กรรม (Object Pronoun) พหูพจน บุรุษที่ 3 
ที่ถูกตองก็คือ them 

  2) their = ของพวกเขา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของสําหรับ
ประธานของประโยคที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 3 

  3) he = เขา เปนบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่ประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
โดยใชแทนผูชาย 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง  

  4) our =  ของพวกเรา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของสําหรับ
ประธานของประโยคที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) interrupt 
   การหยุดยั้งคนที่กําลังพูดหรือทําอะไรก็ตาม โดยพูดขึ้นทันทีทันใด 

คือ การขัดจังหวะ  
   interrupt = ขัดจังหวะ 
   เพราะโจทยเปนคําอธิบายความหมายของศัพทคํานี้ 
  2) annoy = ทําใหรําคาญ, ทําใหขุนเคือง 
  3) moment = ชั่วขณะ 
  4) believe = เชื่อ  
3. เฉลย 1) is going 
   เพื่อนสนิทของฉันกําลังจะโทรหาฉันคืนนี้ 
   is going = กําลังจะ 
   ใชโครงสรางประโยค Subject + Verb to be + going + to + 

V1 ซึ่งเปนโครงสรางรูปแบบหนึ่งของ Future Simple Tense เมื่อมีสิ่งที่บงชี้
วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณในอนาคตอันใกล โดยประโยคนี้ตองใชรูปกริยาเปน 
is going เพราะ My best friend ซึ่งทําหนาที่เปนประธาน เปนนามเอกพจน 

  2) shall go = จะไป ผิดทั้งความหมายและไวยากรณ 
  3) has gone = ไดไป เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 

ใน Present Perfect Tense 
  4) went = ไป เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
4. เฉลย 1) pack up 
   จอหนชวยเคนเก็บหนังสือการตูนทั้งหมดของเขาเขาที่ 
   pack up = บรรจุ/หอ/เก็บเขาที่ 
   เพราะกริยาที่ตามหลัง help ได จะอยูในรูป bare infinitive 

(กริยารูปเดิมที่ไมมี to นํา หนา) ไมวาประธานของประโยคจะเปนพจนใด บุรุษ
ใดก็ตาม และ pack up เปน phrasal verb (กริยารูปแบบหนึ่งที่ประกอบดวย
กริยา 1 คํา ตามดวยบุพบท 1 คํา) ที่มีความหมายเหมาะสมกับใจความของ
โจทยขอนี้ 

  2) และ 4) ผิด เพราะไมสามารถใชรูปกริยาเหลานี้ตามหลัง help ได 
  3) ผิด เพราะไมใช phrasal verb ที่มีใชในภาษาอังกฤษ  
5. เฉลย 3) more than 
   มันมากกวา 20,000 ไมลที่จะเดินทางมา/ไปนิวยอรก 
   more than = มากกวา  
   ใชรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) เพื่อบอก

ระยะทางโดยประมาณในเชิงเปรียบเทียบ โดยเรียงลําดับคําไดถูกตอง นั่นคือ 
วางรูปคุณศัพทขั้นกวาไวหลัง ’s ซึ่งเปนรูปยอของ is แลวตามดวย than 

  1) และ 2) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  4) ผิดความหมาย เพราะ much เปนรูปคุณศัพทธรรมดา นําไปใช

รวมกับ than เพื่อเปรียบเทียบไมได  
6. เฉลย 2) finished 
   เธอทําการบานเสร็จแลวหรือยัง 
   finished = ทําเสร็จ 
   เปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ finish ซึ่งใชใน Present Perfect 

Tense โดยมีโครงสรางประโยคคําถาม คือ Have/Has + Subject + V3 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชรวมกับ is/am/are ใน Present Continuous Tense  
  3) เปนกริยารูปเดิม (infinitive) และรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They  

  4) เปนรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ
ประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได และบุรุษสรรพนาม 
He, She, It  

7. เฉลย 3) studies / in 
   พลอยเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนเชา 
   studies = เรียน เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน 

Present Simple Tense เพราะพลอยเปนผูหญิง 1 คน 
   in = ใน เปนบุพบท (Preposition) ที่ใชบอกชวงเวลาตางๆ ของ

วัน ซึ่งไดแก เชา บาย และเย็น 
  1) ผิด เพราะ study เปนกริยารูปเดิมและรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They จึงใชในประโยคนี้ไมได 

  2) study = เรียน เปนรูปกริยาที่ไมสอดคลองกับประธาน 
   at = เมื่อ, ตอน เปนบุพบทที่ใชบอกเวลาตามหนาปดนาฬิกา และ

ชวงเวลาตางๆ ของวัน ซึ่งไดแก เที่ยงวัน กลางคืน และเที่ยงคืน 
  4) ผิด เพราะใชบุพบทบอกเวลาไมเหมาะสม แมจะใชรูปกริยาได

สอดคลองกับประธานก็ตาม  
8. เฉลย 2) will start / should 
   การประชุมจะเริ่มเวลา 09.30 น. พรุงนี้ พวกเราควรจะมาที่นี่ใหตรงเวลา 
   will start = จะเริ่ม เปนรูปกริยาที่ใชใน Future Simple Tense 

(Subject + will/shall + V1) โดยสังเกตไดจาก tomorrow 
   should = ควรจะ เปนกริยาชวยชนิด modal ที่ใชเพื่อบงบอกวา

ควรกระทําสิ่งใด โดยวางไวหนากริยาหลัก 
   ใชคําไดถูกหลักไวยากรณและทําใหความหมายสอดคลองกัน 
  1) ผิด เพราะ start เปนกริยารูปเดิมและรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน 

Present Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน และ
บุรุษสรรพนาม I, You, We, They จึงใชในประโยคนี้ไมได 

  3) start = เริ่ม เปนรูปกริยาที่ไมสอดคลองกับกาล (Tense) และ
ประธาน 

   shouldn’t = ไมควรจะ เปนรูปยอของ should not ซึ่งใชเพื่อบอก
วาไมควรกระทําสิ่งใด 

  4) ผิด เพราะ shouldn’t มีความหมายเปนปฏิเสธ เมื่อใชแลว จะทํา
ใหประโยคแรกกับประโยคหลังมีความหมายขัดแยงกัน  

9. เฉลย 4) minus / is 
   สี่สิบลบยี่สิบแปดเทากับสิบสอง 
   minus = ลบ เปนบุพบทที่ใชแสดงการลดจํานวน 
   is = เทากับ เปนรูปของ Verb to be ที่ใชบอกผลลัพธจากการ

คํานวณได 
   ใชคําไดถูกหลักไวยากรณและใหความหมายตรงกับความเปนจริง 
  1) plus = บวก เปนบุพบทที่ใชแสดงการเพิ่มจํานวน 
   are = เปน เปนรูปหนึ่งของ Verb to be  
  2) ผิด เพราะ plus ใชแสดงการเพิ่มจํานวน ซึ่งจะทําใหไดความหมาย

ที่ผิดไปจากความเปนจริง 
  3) ผิด เพราะ are ใชกับนาม/สรรพนามที่เปนพหูพจน แตผลลัพธจาก

การคํานวณเปนเลขเพียงจํานวนเดียว แมผลลัพธที่ไดนั้นจะมีคามากกวาหนึ่งก็ตาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


