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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.   
1. You can see old things at the .................... . 
 1) stadium   2) museum 
 3) library   4) police station  
2. Which of the following will you find in a drugstore? 
 1) Eye drops   2) Stationery 
 3) Electrical goods  4) Tool boxes  
3. Which is not an outdoor sport? 
 1) Running 2) Football 3) Tennis 4) Table tennis   
4. Someone who is visiting a place on holiday is a(n) .................... . 
 1) tourist 2) typist 3) athlete 4) reporter   
5. To make air, water, soil, etc. dirty or dangerous is to .................... . 
 1) pollute 2) industry 3) forgive 4) protect   
6. .................... parents persuaded .................... to go with them. 
 1) My / I   2) Mine / me 
 3) Our / us   4) Ours / we  
7. Paris is .................... .................... . 
 1) in / France 2) in / French 3) at / France 4) at / French  
8. My friends, .................... live in Canada, speak .................... . 
 1) who / France   2) who / French 
 3) whom / France  4) whom / French  
9. Wina : .................... is Sawai helping? 
 Lada : Mrs.Zheng. 
 1) Whose 2) Where 3) Who 4) When   
10. Mana : .................... toothpaste do we have? 
 Manee : We have a tube of toothpaste. 
 1) How 2) How much 3) How many 4) Whose  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) museum 
   คุณสามารถชมสิ่งของเกาๆ ไดที่พิพิธภัณฑ 
   museum (n.) = พิพิธภัณฑ 
   เพราะพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งตางๆ ที่

มีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงหมายใหเปนประโยชน
ตอการศึกษา และเพลิดเพลินใจ 

  1) stadium (n.) = สนามกีฬาขนาดใหญที่มีอัฒจันทรลอมรอบ 
  3) library (n.) = หองสมุด, หอสมุด 
  4) police station (n.) = สถานีตํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) Eye drops 
   โจทยถามวา สิ่งใดตอไปนี้ที่คุณจะพบไดในรานขายยา 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ Eye drops = ยาหยอดตา 
   เพราะจัดวาเปนยาชนิดหนึ่งที่มีขายทั่วไป 
  2) Stationery = เครื่องเขียน 
  3) Electrical goods = สินคาจําพวกอุปกรณไฟฟา 
  4) Tool boxes = กลองเครื่องมือ  
3. เฉลย 4) Table tennis 
   โจทยถามวา กีฬาชนิดใดไมไดเลนกลางแจง 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ Table tennis = เทเบิลเทนนิส/ปงปอง 
   เพราะเปนกีฬาที่ตองใชอุปกรณการเลนภายในอาคาร 
  1) Running = วิ่ง 
  2) Football = ฟุตบอล 
  3) Tennis = เทนนิส   
4. เฉลย 1) tourist 
   บุคคลที่ไปเที่ยวชมสถานที่แหงใดแหงหนึ่งในชวงวันหยุด เรียกวา

นักทองเที่ยว 
   tourist (n.) = นักทองเที่ยว 
   เพราะประโยคขางตนใหคําจํากัดความของคําวา นักทองเที่ยว 
  2) typist (n.) = ผูพิมพ, พนักงานพิมพ 
  3) athlete (n.) = นักกีฬา, นักกรีฑา 
  4) reporter (n.) = ผูสื่อขาว  
5. เฉลย 1) pollute 
   การทําใหอากาศ น้ํา ดิน ฯลฯ สกปรกและเปนอันตราย คือ การ

กอใหเกิดมลพิษ 
   pollute (v.) = กอใหเกิดมลพิษ 
   เพราะเปนความหมายหรือคําจํากัดความของกริยา pollute 
  2) industry (n.) = อุตสาหกรรม 
  3) forgive (v.) = ใหอภัย, ยกโทษให 
   4) protect (v.) = ปกปอง, คุมครอง  
6. เฉลย 3) Our / us 
   พอแมของพวกเราชักชวนพวกเราใหไปกับพวกเขา 
   Our = ของพวกเรา / us = พวกเรา 
   Our เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพทแสดงความเปน

เจาของ) สําหรับผูพูดตั้งแต 2 คนขึ้นไป ใชนําหนาคํานาม  
   us เปน Objective Personal Pronoun/Object Pronoun (บุรุษ

สรรพนามรูปกรรม) ในกรณีที่มีผูพูดตั้งแต 2 คนขึ้นไป ใชหลังคํากริยาและ   
คําบุพบท 

  1) My =  ของฉัน, ของผม เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพท
แสดงความเปนเจาของ) สําหรับผูพูดเพียง 1 คน ใชนําหนาคํานาม 

   I = ฉัน, ผม เปน Subjective Personal Pronoun/Subject 
Pronoun (บุรุษสรรพนามรูปประธาน) ในกรณีที่มีผูพูดเพียง 1 คน ใชนําหนา
คํากริยา และขึ้นตนประโยค 

  2) Mine = ของฉัน, ของผม เปน Possessive Pronoun (คําสรรพ
นามแสดงความเปนเจาของ) สําหรับผูพูดเพียง 1 คน ไมตองมีคํานามตามหลัง 

   me = ฉัน, ผม เปน Objective Personal Pronoun/Object 
Pronoun (บุรุษสรรพนามรูปกรรม) ในกรณีที่มีผูพูดเพียง 1 คน  

  4) Ours = ของพวกเรา เปน Possessive Pronoun (คําสรรพนาม
แสดงความเปนเจาของ) สําหรับผูพูดตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

   we = พวกเรา เปน Subjective Personal Pronoun/Subject 
Pronoun (บุรุษสรรพนามรูปประธาน) ในกรณีที่มีผูพูดตั้งแต 2 คนขึ้นไป    

7. เฉลย 1) in / France 
   ปารีสอยูในประเทศฝรั่งเศส 
   in = ใน เปนคําบุพบท (Preposition) ใชระบุตําแหนง เมื่อเปน

สถานที่ใหญหรือมีขอบเขตโดยรอบ สวน at = ที่ ซึ่งก็เปนคําบุพบทเชนกัน    
จะใชบอกตําแหนง เมื่อเปนสถานที่เล็กๆ หรือเฉพาะเจาะจง 

   France = ประเทศฝรั่งเศส เปนวิสามานยนาม/คํานามเฉพาะ 
(Proper Noun) ที่ใชเรียกชื่อประเทศ ในขณะที่ French เปนไดทั้งคํานาม 
(Noun) และคําคุณศัพท (Adjective) หากใชเปนคํานาม แปลวา ภาษาฝรั่งเศส 
แตหากใชเปนคําคุณศัพท แปลวา เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส, ชาวฝรั่งเศส  

8. เฉลย 2) who / French 
   เพื่อนๆ ของฉัน ผูที่อาศัยอยูในประเทศแคนาดา พูดภาษาฝรั่งเศส 
   who = ผูที่ / French = ภาษาฝรั่งเศส 
   who เปน Relative Pronoun ใชเชื่อมประโยคความซอน (Complex 

Sentence) โดยนํามาแทนคํานามที่เปนคน ซึ่งเปนทําหนาที่ประธานของ       
อนุประโยคขยายความ (Relative Clause)  

   whom เปน Relative Pronoun ใชเชื่อมประโยคความซอน   
โดยนํามาแทนคนซึ่งทําหนาที่เปนกรรมของอนุประโยคขยายความ 

   French ในที่นี้เปนวิสามานยนาม (Proper Noun) หมายถึง ภาษา
หนึ่งที่ใชพูดกันในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงพื้นที่บางสวนของประเทศเบลเยียม 
แคนาดา และสวิตเซอรแลนด  

9. เฉลย 3) Who 
   วีณา : ไสวกําลังชวยใครอยู 
   ลดา : คุณเจิ้ง 
   Who = ใคร 
   สังเกตไดวาคําตอบของลดาเปนชื่อของบุคคล แสดงวาวีณาตองใช 

Who ขึ้นตนคําถาม 
  1) Whose = ของใคร เปนคําบอกคําถาม (Question Word)       

ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามหาบุคคลที่เปนเจาของสัตวหรือสิ่งของ 
  2) Where = ที่ไหน ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามสถานที่ 
  4) When = เมื่อไร ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามเวลา ถามไดตั้งแตระดับ

ชั่วโมง วัน เดือน ไปจนถึงป  
10. เฉลย 2) How much 
   มานะ : พวกเรามียาสีฟนอยูเทาไร 
   มานี : พวกเรามียาสีฟนอยู 1 หลอด 
   How much = เทาไร 
   เพราะ toothpaste เปนคํานามนับไมได (Uncountable Noun)

จึงใช How much ขึ้นตนคําถามเพื่อถามปริมาณ 
  1) How = อยางไร เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ใชขึ้นตน

คําถามเพื่อถามลักษณะ และวิธีการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  3) How many = เทาไร ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามจํานวนของคํานาม

นับได (Countable Noun) 
  4) Whose = ของใคร ใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามหาบุคคลที่เปนเจาของ

สัตวหรือสิ่งของ  
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