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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-8)  
1. We wear our .................... in the winter. They keep us warm. 
 1)  gloves 2)  sunglasses 3)  sandals 4)  shorts  
2. The President has traveled to more than thirty countries ................... he 

was elected. 
 1) in 2) since 3) for 4) yet  
3.  There are five pets in her house; three are dogs and .................... 

are cats. 
 1) each other 2)  another 3)  the other 4)  the others  
4. Stella is looking at the photograph .................... you sent her with 

your letter. 
 1) where 2) whom 3) whose 4) which  
5. It is better to avoid ................... during the rush hour. 
 1) to travel   2) travelled 
 3) travelling    4) would travel  
6. My mother forced me .................... my homework every night. 
 1) making 2)  to make 3)  to do 4)  doing  
7. Alex didn’t tell anyone why she .................... in 1975. 
 1) disappeared   2)  disappears 
 3)  has disappeared  4)  would disappeared  
8. If I ................... tonight, I’ll go to the cinema. 
 1) will go out 2) go out 3) went out 4) going out 
 
Direction : Choose the underlined word that is grammatically 

wrong. (Items 9-13)  
9. The man who house they stayed in is my uncle. 
   1)  2)  3)  4)  
10. We have lived in a house near the sea last summer. 
  1) 2) 3)  4)  
11. The shop assistance was very helpful and we were able to buy 
  1) 2) 3) 4) 
 what I wanted.  
12. When Julia smiles, dimples appears on her cheeks. 
  1) 2) 3) 4)   
13. I decided to climbed to the top of the hill to get a better view. 
   1) 2) 3) 4)  

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) gloves 
   พวกเราสวมถุงมือในฤดูหนาว มันทําใหพวกเราอบอุน 
   gloves = ถุงมือ 
   เปนเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับฤดูกาลและสภาพอากาศ 
  2)  sunglasses = แวนตากันแดด 
  3)  sandals = รองเทาแตะ 
  4)  shorts = กางเกงขาสั้น  
2. เฉลย 2) since 
   ประธานาธิบดีไดเดินทางไปมากกวาสามสิบประเทศตั้งแตเขาไดรับ

เลือกตั้ง 
   since = ตั้งแต 
   ใช Present Perfect Tense เพื่อกลาวถึงการกระทํา/เหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและยังสงผลมาถึงปจจุบัน โครงสราง คือ Subject + has/have 
+ V3 ประโยคนี้ระบุเวลาที่เริ่มตนกระทํา/เกิดเหตุการณ โดยใชประโยคที่เปน 
Past Simple Tense คําในตัวเลือก 2) จึงถูกตอง  

3. เฉลย 4) the others 
   มีสัตวเลี้ยง 5 ตัวในบานของเธอ เปนสุนัข 3 ตัว ที่เหลือเปนแมว 
   the others = ที่เหลือ 
   the others ใชเปนคําสรรพนาม หมายถึง อันอื่นๆ ที่เหลือหรือคน

อื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งทราบจํานวนที่แนนอนวาเหลือมากกวาหนึ่ง 
  1) each other = ซึ่งกันและกัน 
  2)  another = อีกสิ่ง/อัน/คนหนึ่ง วางไวหนาคํานามนับไดเอกพจน 
  3)  the other = อีกอัน/คนที่เหลือ จะใชกลาวถึงสิ่งของหรือคนที่

เหลืออยู โดยทราบจํานวนที่แนนอนวาเหลืออีกเพียงหนึ่งเดียว  
4. เฉลย 4) which 
   สเตลลากําลังดูภาพถายที่คุณสงมาพรอมจดหมายของคุณ 
   which = ที่ 
       เปน Relative Pronoun ที่ใชแทนสิ่งของ (ในที่นี้ คือ the 

photograph) เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม 
  1) where = ที่ที่ ใชแทนสถานที่ที่บุคคลกระทําใหเกิดเหตุการณขึ้น 
  2) whom = คนที่ ใชแทนคนที่ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
  3) whose = คนที่ ... ของ ... ใชแสดงถึงความเปนเจาของ  
5. เฉลย 3) travelling 
   มันจะดีกวาถาหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงเวลาเรงดวน 
   travelling = การเดินทาง 
   คํากริยาที่ตามหลังคํากริยา avoid จะตองอยูในรูป Gerund คือ 

คํากริยาที่เติม ing ตอทาย ซึ่งทําหนาทีไ่ดเสมือนกับคํานาม 

6. เฉลย 3) to do 
   แมของฉันบังคับใหฉันทําการบานทุกคืน 
   to do = ทํา 
   คํากริยา force มีโครงสรางการใช คือ force + Object + to + 

V1 เมื่อดูจากคํานามที่อยูหลังชองวางแลว คํากริยาที่นํามาใชไดจึงเปน do 
แปลวา ทํา 

 ขอควรจํา do ใชเมื่อเปนกิจกรรม ภารกิจ หรือสิ่งที่ทําเปนกิจวัตร สวน make 
= ทํา จะใชกับการสรางสรรคสิ่งของ หรือการทําบางสิ่งบางอยางใหเกิดขึ้น  

7. เฉลย 1) disappeared 
   อเล็กซไมไดบอกใครวาทําไมเธอจึงหายไปในป ค.ศ. 1975 
   disappeared = หายไป 
   ประโยคนี้ระบุเวลาที่เปนอดีต คือ in 1975 จึงใช Past Simple 

Tense มีโครงสราง คือ Subject + V2 ใชกลาวถึงการกระทํา/เหตุการณที่
เกิดขึ้นและจบสิ้นลงแลวในอดีต   

8. เฉลย 2) go out 
   ถาฉันออกไปขางนอกคืนนี้ ฉันจะไปดูภาพยนตร 
   go out = ออกไปขางนอก 
   เปนประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 ใชเพื่อสมมติเหตุการณที่อาจเปน

จริงไดในอนาคต โครงสราง คือ If + Present Simple Tense, Subject + 
will + V1 จากโจทย พบวาอนุประโยคหลักใช ’ll go (will go) ซึ่งเปน Future 
Simple Tense ดังนั้น อนุประโยคแสดงเงื่อนไข (สวนที่ขึ้นตนดวย if) ตองเปน 
Present Simple Tense จึงใชรูปกริยา go ตัวเลือก 2) จึงถูกตอง  

9. เฉลย 2)  who 
   ตองแกไขเปน whose เพราะประโยคนี้ตองการ Relative Pronoun 

ที่แสดงถึงความเปนเจาของ เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมของ The man  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ผูชายที่เปนเจาของบาน

ที่พวกเขาพักอยูเปนลุง/นา/อาของฉัน  
10. เฉลย 1) have lived 
   ตองแกไขเปน lived (V2) เพราะประโยคในโจทยมีคําบอกเวลาที่

เปนอดีต คือ last summer ดังนั้น ตองใช Past Simple Tense 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา พวกเราอาศัยอยูในบาน

ที่อยูริมทะเลเมื่อฤดูรอนปที่แลว  
11. เฉลย 1)  assistance 
   ตองแกไขเปน assistant เพื่อใหไดคําวา shop assistant 

หมายถึง พนักงานขาย ซึ่งสอดคลองกับความหมายโดยรวมของประโยค  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา พนักงานขายชวยเหลือ

ไดมาก และพวกเราก็ซื้อของไดตามที่ตองการ  
12. เฉลย 3)  appears 
   ตองแกไขเปน appear เพราะประธานของอนุประโยคหลัก คือ 

dimples (ลักยิ้มสองขาง) เปนคํานามพหูพจน 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา เมื่อจูเลียยิ้ม ลักยิ้มก็

ปรากฏขึ้นบนแกมของเธอ  
13. เฉลย 1) climbed 
   ตองแกไขเปน climb เพราะคํากริยาที่ตามหลังคํากริยา decide 

ตองอยูในรูป to-infinitive (คํากริยารูปเดิมที่ไมมี to นําหนา) 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ฉันตัดสินใจที่จะปนขึ้น

ไปยังยอดเขาเพื่อใหไดทัศนียภาพที่ดีกวา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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