
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 8  มกราคม  2562 

 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. .................... inside this room. The babies .................... . 
 1) Don’t talk / are sleeping 
 2) Not talking / sleep 
 3) Don’t talking / slept 
 4) Not talk / sleeping  
2. .................... Dan .................... you last night? 
 1) Is / help   2) Did / help 
 3) Does / helping  4) Will / help  
3. My cousin, Joey, is an only child. He has .................... 

brothers .................... sisters. 
 1) neither / nor   2) either / or 
 3) both / and    4) not only / but also 
 
Mike : ..........4.......... 
Todd : I’d love to, but I have a class now. 
Mike : How about tomorrow? 
Todd : ..........5.......... See you at 10 a.m. 
Mike : That would be fine.  
4. 1) I don’t want to see the movie. 
 2) Do you like movies? 
 3) We will go to the movie tomorrow.  
 4) Let’s go to the movie.  
5. 1) I can’t.   2) That’s a good idea. 
 3) No, of course not.  4) It’s too bad.  
6. Pira : What’s up, Dej? 
 Dej : I’m waiting for an exchange student. He’s arriving by 

this train.  
 Pira and Dej are at the ……………….. . 
 1) bus terminal   2) pier 
 3) railway station  4) airport  
7. The doctor gave me a (an) ....................  for some medicines. 
 1) recipe   2) bill 
 3) prescription    4) order  
8. Which word has the same meaning as the underlined word in the 

sentence below? 
 “There was a long line of people waiting at the taxi stand.” 
 1) queue 2) herd 3) group 4) crowd 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Don’t talk / are sleeping 
   อยาคุยกันขางในหองนี้ เด็กทารกกําลังหลับ 
   Don’t talk = อยาคุยกัน / are sleeping = กําลังหลับ 
   ประโยคแรกเปนประโยคคําสั่งหาม จึงใช Don’t (Do not) ขึ้นตน

ประโยค แลวตามดวยกริยารูปพื้นฐาน (base verb) ประโยคหลังจึงใช Present 
Continuous Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน เพราะ
ประโยคคําสั่งและประโยคคําสั่งหามจะเกี่ยวของกับการกระทําหรือเหตุการณที่
กําลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยูในปจจุบัน โครงสรางของ Present Continuous 
Tense คือ Subject + is/am/are + Ving ประธานของประโยคหลัง คือ The 
babies เปนนามนับไดพหูพจน จึงใช are ตามดวยกริยา sleep ที่เติม ing 
ตอทาย  

2. เฉลย 2) Did / help 
   เมื่อคืนนี้แดนไดชวยคุณไหม 
   Did = ได ... ไหม / help = ชวย 
   ใช Past Simple Tense เพื่อถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบลง

แลวในอดีต สังเกตไดจาก last night และเนื่องจาก help ซึ่งเปนกริยาแทของ
ประโยคนี้ เปนกริยาที่ใชขึ้นตนประโยคคําถามไมได จึงตองใช Did ซึ่งเปนรูป
กริยาชองที่ 2 ของ Verb to do มาชวยตั้งคําถาม และกริยาแทของประโยค
จะตองอยูในรูปพื้นฐาน 

  1) และ 3) ผิดหลักไวยากรณ 
  4) เปนรูปกริยาที่ใชสําหรับประโยคคําถามใน Future Simple 

Tense เพื่อถามเกี่ยวกับการกระทําหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
3. เฉลย 1) neither / nor 
   ลูกพี่ลูกนองของฉันที่ชื่อโจอี้เปนลูกคนเดียว เขาไมมีทั้งพี่ชาย/นองชาย 

และพี่สาว/นองสาว 
   neither = ไม ... ทั้ง / nor = และ 
   ใช neither ... nor ... เชื่อมคํานามหรือคําสรรพนาม 2 คํา      

ใหความหมายเปนปฏิเสธ คือ ทั้ง ... และ ... ไม (ไมทั้งคู) โดยคําที่อยูหนา nor 
และหลัง nor ตองเปนคําที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน สําหรับโจทยขอนี้ คําที่อยู
หนาและหลัง nor ทําหนาที่เปนกรรมของประโยคหลัง 

  2) either = ไม ... / or = ก็ ... ใชเชื่อมคํา 2 คํา โดยใหความหมาย
วามีเพียงคนใดคนหนึ่ง/อยางใดอยางหนึ่งกระทําหรือมีลักษณะตามที่กลาวถึง 

  3) both = ทั้ง ... / and = และ ... ใชเชื่อมคํา 2 คํา โดยให
ความหมายวาทั้งคู 

  4) not only = ไมเพียง ... / but also = แตยัง ... อีกดวย 

ไมค : ไปดูหนังกันเถอะ 
ทอดด : ฉันอยากไปนะ แตตอนนี้ฉันมีเรียน 
ไมค : แลวพรุงนี้ละ 
ทอดด : เปนความคิดที่ดี งั้นเจอกันตอน 10 โมงเชา 
ไมค : ดีเลย  
4. เฉลย 4) Let’s go to the movie. 
   Let’s go to the movie. = ไปดูหนังกันเถอะ 
   เปนประโยคชักชวน จึงเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 
  1) I don’t want to see the movie. = ฉันไมตองการดูหนัง 
  2) Do you like movies? = คุณชอบหนังไหม 
  3) We will go to the movie tomorrow. = พวกเราจะไปดูหนัง

พรุงนี้  
5. เฉลย 2) That’s a good idea. 
   That’s a good idea. = เปนความคิดที่ดี 
   สอดคลองกับคําพูดกอนหนาและคําพูดตอมา 
  1) I can’t. = ฉันทําไมได 
  3) No, of course not. = ไมเลย 
  4) It’s too bad. = แยเหลือเกิน  
6. เฉลย 3) railway station 
   พีระ : มีอะไรเหรอ เดช 
   เดช : ผมกําลังคอยนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่งอยู เขาจะมา

กับรถไฟขบวนนี้ 
   พีระและเดชอยูที่สถานีรถไฟ 
   railway station = สถานีรถไฟ 
  1) bus terminal = สถานีรถโดยสารประจําทาง, สถานีขนสง 
  2) pier = ทาเรือ 
  4) airport = ทาอากาศยาน (สนามบิน)  
7. เฉลย 3) prescription 
   แพทยใหใบสั่งยากับฉัน เพื่อใหไปรับยา 
   prescription = ใบสั่งยา 
  1) recipe = สูตรอาหาร 
  2) bill = ใบแจงหนี้ 
  4) order = คําสั่ง  
8. เฉลย 1) queue 
   คําใดมีความหมายเชนเดียวกับคําที่ขีดเสนใตในประโยคขางลางนี้ 
   “มีแถวยาวของผูคนกําลังคอยอยูที่ปายจอดรถแท็กซี่” 
   queue = คิว, แถว 
  2) herd = ฝูง, โขลง 
  3) group = กลุม 
  4) crowd = ฝูงชน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


