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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 4/5)  
  
Choose the best answer. (Items 1-4)  
1. The coffee was ................... to drink, so I left it for a minute to  

cool down. 
 1) hot enough   2) enough hot 
 3) too hot    4) hot too   
2. Their dog is a ................... shepherd.  
 1) brown big German 
 2) big brown German 
 3) brown German big 
 4) German big brown  
3. Maria tried to visit ................... in the hospital, but the nurses 

would not let ................... in. 
 1) he / she   2) him / she 
 3) he / her   4) him / her  
4. He ................... us to go out yesterday as a strong wind ................... . 
 1) wasn’t allowing / blew  
 2) wasn’t allowing / was blowing 
 3) didn’t allow / blew 
 4) didn’t allow / was blowing 
 
Read the following passage and choose the correct words 
for each blank. (Items 5-9) 
 The jigsaw puzzle ..........5.......... as an educational tool. In the 
eighteenth century, a map maker called John Spilsbury thought of a 
way which makes learning ..........6.......... an interesting experience for 
children. What he did was to paste maps on large 
blocks ..........7.......... wood. He ..........8.......... the wood into small 
pieces and put them into a box. Children had fun putting the 
interlocking pieces together to form a complete map. While they did 
so, they also learnt more about the geography of ..........9.......... world.  
5. 1)  produced   2) was invented 
 3) is made   4)  will be done    
6. 1) geographer    2)  geographical  
 3) geography   4)  geographic   
7. 1) of   2)  for 
 3) in   4)  about  
8. 1) see   2) saw  
 3) seen   4) sawed  
9. 1)  a   2) an 
 3) the   4) some 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) too hot 
   กาแฟรอนเกินไปที่จะดื่ม ดังนั้น ฉันเลยทิ้งเอาไวสักพักใหเย็นลง 
   ใหความหมายเหมาะสมกับบริบท เพราะคําวา too เปนกริยา

วิเศษณ (Adverb) มีความหมายวา เกินไป นํามาขยายคุณศัพท (Adjective) 
ได มีโครงสรางการใช คือ too + Adjective 

  1) hot enough = รอน(มาก)พอ เรียงลําดับคําไดถูกตอง แต
ความหมายไมเหมาะสมกับบริบท เพราะจะทําใหประโยคหนาและประโยคหลังมี
ใจความขัดแยงกัน และไมเปนเหตุเปนผลกัน 

  2) enough hot ผิดทั้งความหมายและไวยากรณ 
  4) hot too เรียงลําดับคําผิด  
2. เฉลย 2) big brown German 
   สุนัขของพวกเขาเปนสุนัขพันธุเยอรมันเชพเพิรดสีน้ําตาลตัวใหญ 
   การเรียงลําดับคุณศัพทในภาษาอังกฤษที่ถูกตอง ใชลําดับ ดังนี้ 

ขนาด (size) + สี (color) + ที่มา, เชื้อชาติ (origin, nationality) 
  1), 3) และ 4) เรียงลําดับผิดไวยากรณภาษาอังกฤษ  
3. เฉลย 4) him / her 
   มาเรียพยายามที่จะเขาไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาล แตพยาบาลตางก็

ไมอนุญาตใหเธอเขาไป 
   ประโยคแรกตองการคําสรรพนามที่เปนกรรม (Objective Personal 

Pronoun หรือ Object Pronoun) เพราะอยูหลังคํากริยา จึงใช him = เขา
(ผูชาย) สวนประโยคที่สองก็ตองการคําสรรพนามที่เปนกรรมเชนกัน แตใชแทน 
Maria ซึ่งเปนผูหญิง ดังนั้น จึงใช her = เขา(ผูหญิง), เธอ 

  1) he = เขา(ผูชาย) / she = เขา(ผูหญิง), เธอ ไมสามารถใชตามหลัง
คํากริยาได เพราะตางก็เปนคําสรรพนามที่เปนประธาน (Subjective Personal 
Pronoun หรือ Subject Pronoun)  

  2) him = เขา(ผูชาย) / she = เขา(ผูหญิง), เธอ ใชรูปบุรุษสรรพนาม
ผิด 1 ตําแหนง คือ she 

  3) he = เขา(ผูชาย) / her = เขา(ผูหญิง), เธอ ใชรูปบุรุษสรรพนาม
ผิด 1 ตําแหนง คือ he  

4. เฉลย 4) didn’t allow / was blowing 
   เขาไมอนุญาตใหพวกเราออกไปขางนอกเมื่อวานนี้ในขณะที่ลม

กําลังพัดแรง 
   ในชองวางแรกใช Past Continuous Tense มีโครงสราง คือ 

Subject + Verb to be (was, were) + Ving ใชกับเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น
ในอดีต แลวมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดแทรกเขามา เปนเหตุการณหนึ่งในอดีตที่
เกิดขึ้นตอจากนั้น ในชองวางที่สองจึงใช Past Simple Tense จากประโยค a 
strong wind was blowing เปนเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น สวน He didn’t 
allow us to go out yesterday เปนเหตุการณที่เกิดแทรกเขามา 

 ภาพตอ (จิ๊กซอว) ไดถูกประดิษฐขึ้นเปนเครื่องมือทางการศึกษา ในคริสต 
ศตวรรษที่ 18 นักทําแผนที่ชื่อ จอหน สปลสเบอรี่ ไดคิดคนวิธีการในการเรียนรู
ภูมิศาสตรเพื่อใหเปนประสบการณที่นาสนใจแกเด็กๆ สิ่งที่เขาทํา คือ ติดแผนที่บน
แผนไมขนาดใหญดวยกาว เขาเลื่อยแผนไมนั้นออกเปนชิ้นเล็กๆ และใสไวในกลอง 
เด็กๆ จะสนุกกับการตอชิ้นภาพเล็กๆ เขาดวยกันใหเปนแผนที่ที่สมบูรณ ในขณะที่
พวกเขาตอภาพ พวกเขายังไดเรียนรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรของโลกดวย  
5. เฉลย 2) was invented 
   was invented = ถูกประดิษฐ 
   ใชรูปกริยาเพื่อใหประโยคมีรูปแบบเปน Passive Voice บงบอก

วาประธาน (ในที่นี้ คือ The jigsaw puzzle) เปนผูถูกกระทํา โครงสราง คือ 
Verb to be + V3 เมื่อกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีต 
โดยมีประธาน(ซึ่งถูกกระทํา)เปนคํานามเอกพจน จึงตองใช Past Simple 
Tense (S + V2) โดยผัน Verb to be ใหอยูในรูปกริยาชองที่ 2 คือ was 
แลวตามดวยรูปกริยาชองที่ 3 ของ invent (แปลวา ประดิษฐ) คือ invented 
ตัวเลือก 2) จึงถูกตองทั้งความหมายและไวยากรณ  

6. เฉลย 3) geography 
   geography = ภูมิศาสตร 
   เพราะสวนที่ขาดหายไปขางตนตองการคํานามที่ไมใชคนหรือ

สิ่งมีชีวิต เพื่อทําหนาที่เปนกรรมของ learning 
  1) geographer (n.) = นักภูมิศาสตร 
  2)  geographical (adj.) 
  4)  geographic (adj.)  
7. เฉลย 1)  of 
   of = ของ 
   เพราะไม (wood) จัดเปนคํานามนับไมได หากตองการบอกขนาด

หรือปริมาณ จะตองใชคําบุพบท of รวมดวย 
  2)  for (prep.) = เพื่อ, สําหรับ 
  3) in (prep.) = ใน 
  4)  about (prep.) = เกี่ยวกับ  
8. เฉลย 4)  sawed 
   sawed = เลื่อย 
   เปนรูปกริยาชองที่ 2 ที่ถูกตองของ saw นํามาใชในประโยคที่เปน 

Past Simple Tense ได 
  1) see = เห็น, พบ (เปนรูปกริยาดั้งเดิม/ชองที่ 1) 
  2) saw = เห็น, พบ (เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ see), เลื่อย (เปนรูป

กริยาดั้งเดิม/ชองที่ 1) 
  3) seen = เห็น, พบ (เปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ see)  
9. เฉลย 3) the 
   the เปนคํานําหนาคํานาม (Article) ที่ใชกับคํานามที่มีอยูเพียง

หนึ่งเดียวเทานั้น คํานามที่ตองการชี้เฉพาะลงไปใหชัดเจน หรือคํานามที่ได
กลาวถึงมากอนหนานั้นแลว สามารถใชไดทั้งกับคํานามเอกพจนและคํานาม
พหูพจน 

  1)  a = หนึ่ง, เดียว ใชกับคํานามทั่วไปที่ออกเสียง 
 พยางคแรกเปนเสียงพยัญชนะ 
  2) an = หนึ่ง, เดียว ใชกับคํานามทั่วไปที่ออกเสียง 
 พยางคแรกเปนเสียงสระ 
  4) some = บาง, บาง ใชบอกปริมาณของคํานามนับไมได หรือ

จํานวนของคํานามนับไดพหูพจนโดยคราวๆ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

= เกี่ยวกับภูมิศาสตร, ทางภูมิศาสตร 

ใชไดกับคํานาม 
เอกพจนเทานั้น 


