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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/5)  
  
Choose the best words or phrases to complete the report. 
(Items 1-5)  

Worse weather in New York  
 Yesterday was a very unfortunate day for New Yorkers. ..........1.......... 
several inconveniences around the state. But ..........2.......... was a 
terrible rainstorm in New York City. Of course everyone heard the 
thunder and saw the lightning. When the rain began, ..........3.......... 
people ran for shelter. Some fell down because the sidewalks were 
wet. The rain flooded the streets, so people drove very slowly. 
 As a result of the storm, all airlines ..........4.......... their flights. 
Hundreds of people heard the news ..........5.......... they got to the 
airport. Some airlines gave refunds, and others gave tickets for later 
flights. This morning the Weather Service predicted worse weather 
for the rest of the week.  
1. 1) There wasn’t   2) There were 
 3) They were   4) They hadn’t  
2. 1) worse   2) the worst 
 3) bad   4) worse than  
3. 1) many 2) much 3) little 4) any  
4. 1) started 2) stayed 3) denied 4) delayed  
5. 1) before 2) and 3) after 4) by 
 
Choose the underlined word that is grammatically wrong. 
(Items 6-10)  
6. How many word do you understand? Very few. 
   1) 2) 3) 4)  
7. The news are on television at nine o’clock. 
 1)  2) 3) 4)  
8. I’m very sorry to tell you that I won’t be able to visiting you this 
   1)  2) 3)  4)  
 summer.  
9. I was only kidding when I say you were ugly. 
   1) 2) 3) 4)   
10. If you want someone to join you in something, you should try to 
  1) 2) 3) 
 persuade him. 
  4)  

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 

สภาพอากาศเลวรา้ยยิง่ขึน้ในนวิยอรก์  
 เมื่อวานนี้เปนวันที่โชครายมากสําหรับชาวนิวยอรก มีความไมคลองตัวมากมาย
เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของรัฐ แตที่แยที่สุดก็คือพายุฝนที่ตกกระหน่ําในเมือง
นิวยอรก แนนอนวาทุกคนไดยินเสียงฟารองและเห็นฟาแลบ เมื่อฝนเริ่มตก ผูคน
จํานวนมากตางวิ่งหาที่กําบัง บางคนหกลมเพราะทางเทา (ทางเดินริมถนน) เปยก 
ฝนตกจนเกิดน้ําทวม ทําใหขับรถกันไดชามาก 
 ผลจากพายุทําใหเที่ยวบินทั้งหมดเลื่อนเวลาออกไป หลายรอยคนทราบขาว
หลังจากที่พวกเขาไปถึงสนามบินแลว สายการบินบางแหงคืนคาตั๋วโดยสาร สวน
สายการบินอื่นๆ มอบตั๋วโดยสารเที่ยวบินเที่ยวตอๆ ไปใหแกผูโดยสาร เชาวันนี้ 
สํานักอุตุนิยมวิทยาไดพยากรณสภาพอากาศวาจะยิ่งเลวรายขึ้นไปตลอดสัปดาห  
1. เฉลย 2) There were 
   There were = มี  
   เพราะคํานามที่อยูหลังชองวาง คือ several inconveniences 

เปนคํานามนับไดพหูพจน และประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ 
(อดีต) จึงตองใช Past Simple Tense รูปของ Verb to be ในโครงสราง 
There + be ก็ตองเปลี่ยนตาม Tense ที่นํามาใช ซึ่งรูปกริยาชองที่ 2 ของ 
Verb to be ที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจน คือ were 

  1) There wasn’t = ไมมี 
  3) They were = พวกเขา/พวกมันเปน 
  4) They hadn’t = พวกเขา/พวกมันไมมี  
2. เฉลย 2) the worst 
   the worst = แยที่สุด 
   เพราะตองการบอกลักษณะของเหตุการณดวยรูปคุณศัพทขั้นสุด 
  1) worse = แยกวา, แยลง 
  3) bad = แย 
  4) worse than = แยกวา  
3. เฉลย 1) many 
   many = จํานวนมาก 
   เพราะใชบอกจํานวนของคํานามนับไดพหูพจน (ในที่นี้ คือ people) 

โดยคราวๆ  
  2) much = ปริมาณมาก ใชกับคํานามนับไมได 
  3) little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได 
  4) any = บางไหม, ไม...บางเลย ใชบอกปริมาณของคํานามนับไมได

และคํานามนับไดพหูพจนในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ  
4. เฉลย 4) delayed 
   delayed = เลื่อนเวลาออกไป  

   เพราะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต จึงตองใช Past Simple 
Tense กริยาที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด คือ delay โดยเปลี่ยนใหอยูในรูป
กริยาชองที่ 2 ดวยการเติม ed ตอทาย 

  1) started = เริ่มตน (เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ start) 
  2) stayed = อยู (เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ stay) 
  3) denied = ปฏิเสธ (เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ deny)  
5. เฉลย 3) after 
   after = หลังจาก 
   เพราะเปนบุพบทที่วางไวหนาเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน 
  1) before = กอน 
  2) and = และ, กับ 
  4) by = โดย  
6. เฉลย 2) word 
   ตองเปลี่ยน word เปน words 
   เพราะคํานามที่ตามหลัง many ไดตองเปนคํานามนับไดพหูพจน 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา มีกี่คําที่เธอ

เขาใจ? นอยมาก  
7. เฉลย 2) are 
   ตองเปลี่ยน are เปน is 
   เพราะ news เปนคํานามนับไมได จึงใชรูปกริยารูปเดียวกับคํานาม

นับไดเอกพจน  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ขาวออกอากาศ

ทางโทรทัศนเวลา 9 (หรือ 21) นาฬิกาตรง  
8. เฉลย 4) visiting 
   ตองเปลี่ยน visiting เปน visit 
   เพราะกริยาที่ตามหลังวลี be able to รวมถึงบุพบท to จะตองอยู

ในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมมี to นําหนา)  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ฉันขอโทษ

จริงๆ ที่ตองบอกคุณวาฉันไมสามารถไปเยี่ยมคุณไดในฤดูรอนนี้  
9. เฉลย 3) say 
   ตองเปลี่ยน say เปน said 
   เพราะอนุประโยคแรกในโจทยขอนี้ใช Past Continuous Tense 

แสดงวากระทํากริยาหนึ่งอยูในอดีต ดังนั้น Tense ที่ใชควบคูกันจึงควรเปน 
Past Simple Tense ตองเปลี่ยนรูปกริยาใหเปนชองที่ 2 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ฉันก็แค
ลอเลน ตอนที่ฉันพูดวาเธอขี้เหร  

10. เฉลย 4) him 
   ตองเปลี่ยน him เปน them 
   เพราะแมวา someone จะเปนสรรพนามไมชี้เฉพาะเจาะจงแบบ

เอกพจน แตเมื่อนําบุรุษสรรพนามมาใชแทนหลังจากที่ไดกลาวถึงแลว จะตอง
เปนสรรพนามพหูพจน บุรุษที่ 3 ซึ่งในประโยคนี้ตองใชรูปที่ทําหนาที่กรรม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


