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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction : Choose the best answer.  
1. Carl : Joey, would you like to have dinner with me? 
 Joey : .............................. 
 1) That’s a pity.    2) No. I’m busy. 
 3) I want to stay at home. 4) Yes. That would be nice.  
2. Tony : Could I borrow your pen for a moment? 
 Christina : .................... I haven’t brought it with me. 
 1) I’m sorry.    2)  Yes. 
 3)  Never mind.    4)  Here you are.  
3. Shop assistant : Can I help you, sir? 
 Jack : .................... I’m looking for a sweater. 
 1) I don’t know.   2) No, thanks. 
 3) Yes, please.   4) I can. 
 
 Gilbert : ..........4.......... 
 Sara : I enjoy drawing and painting. 
 Gilbert : ..........5.......... how to draw and paint? 
 Sara : Yes, I do.  
4. 1) I don’t like drawing and painting.  
 2) What do you enjoy doing in your spare time? 
 3) I like drawing and painting. 
 4) Do you enjoy drawing?  
5. 1) Did you know   2) Have you known 
 3) Do you know   4) Will you know  
6. Joe is always angry. That’s why he has .................... friends. 
 1)  little   2)  a little 
 3)  few   4)  a few  
7. Mrs. Smith always tells her daughter not to marry a(n) ................... 

man, who lies and cheats. 
 1) kind   2) impatient 
 3) dishonest   4) irresponsible  
8. A(n) .................... is someone who looks on the negative sides of 

situations. They expect the worst to happen. 
 1) optimist   2)  pessimist 
 3)  patient   4)  vegetarian  
9. My mother and my sister talked ................... than the other guests.  
 1) loudly   2) loud 
 3) more loudly   4) most loudly  

 
 
 
 
 
 
 
  
10. The meeting is .................... Monday morning .................... 9 o’clock 

sharp. Don’t be late. 
 1) in / on   2)  on / at 
 3)  at / on   4)  on / in 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Yes. That would be nice. 
   คารล : โจอี้ คุณอยากจะออกไปทานอาหารเย็นกับผมไหมครับ 
   โจอี้  :  ไปครับ ดีเลยละ 
   Yes. That would be nice. = ไปครับ ดีเลยละ 
   ตอบรับคําเชิญ (Invitation) ไดเหมาะสม 
  1)  That’s a pity. = นาเสียดายจังเลย 
  2)  No. I’m busy. = ไมไปละ ผมไมวาง/(งาน)ยุง 
  3)  I want to stay at home. = ผมอยากจะอยูบาน  
2. เฉลย 1)  I’m sorry. 
   โทนี่ : ผมขอยืมปากกาของคุณสักครูไดไหมครับ 
   คริสตินา : ขอโทษดวยคะ ฉันไมไดพกปากกามาคะ 
   I’m sorry. = ขอโทษดวยคะ  
  2)  Yes. = ไดคะ 
  3)  Never mind. = ไมเปนไรคะ (ใชตอบคําขอโทษตามมารยาท) 
  4)  Here you are. = นี่คะ  
3. เฉลย 3) Yes, please. 
    พนักงานขาย : มีอะไรใหผมชวยไหมครับ 
   แจค : ครับ ผมกําลังมองหาเสื้อกันหนาวครับ 
    Yes, please. = ครับ 
   ใชตอบรับขอเสนอ (Offer) ซึ่งจะสอดคลองกับใจความของ

ประโยคที่ตามมา 
   1) I don’t know. = ฉันไมทราบ 
   2) No, thanks. = ไมครับ 
   4) I can. = ฉันสามารถ 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 4-5) 
 กิลเบิรต : คุณชอบทําอะไรในยามวางครับ 
 ซารา : ฉันชอบวาดรูปและระบายสีคะ 
 กิลเบิรต : คุณทราบวิธีการวาดและระบายสีไหมครับ 
 ซารา : ฉันทราบคะ  
4. เฉลย 2)  What do you enjoy doing in your spare time? 
   What do you enjoy doing in your spare time? = คุณชอบ

ทําอะไรในยามวางครับ 
   เปนคําถามที่สอดคลองกับคําตอบที่ตามมา 

  1) I don’t like drawing and painting. = ฉันไมชอบวาดรูปและ
ระบายสี 

  3) I like drawing and painting. = ฉันชอบวาดรูปและระบายสี 
  4) Do you enjoy drawing? = คุณชอบวาดรูปไหม  
5.  เฉลย 3) Do you know 
   Do you know = คุณทราบไหม 
   เปนรูปกริยาที่ใชในคําถามที่เปน Present Simple Tense เพื่อ

ถามถึงเหตุการณในปจจุบัน  
  1) Did you know = คุณทราบไหม เปนรูปกริยาที่ใชในคําถามที่เปน 

Past Simple Tense เพื่อถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงแลวในอดีต 
  2) Have you known = คุณทราบไหม, คุณทราบหรือยัง เปนรูป

กริยาที่ใชในคําถามที่เปน Present Perfect Tense เพื่อถามถึงเหตุการณ
ตั้งแตอดีตสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  4) Will you know = คุณจะทราบไหม เปนรูปกริยาที่ใชในคําถามที่
เปน Future Simple Tense เพื่อถามถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

6. เฉลย 3) few 
   โจเปนคนที่โมโหอยูเสมอ นั่นเปนสาเหตุวาทําไมเขาจึงมีเพื่อนนอยมาก 
   คําบอกปริมาณ few ใชกับคํานามพหูพจน มีความหมายวา นอยมาก, 

แทบจะไมมี ซึ่งเปนความหมายในเชิงลบ 
  1) little = นอยมาก, แทบจะไมมี ใชกับคํานามนับไมได 
  2) a little = มีบาง ใชกับคํานามนับไมได 
   4) a few = มีบาง ใชกับคํานามพหูพจน  
7. เฉลย 3) dishonest 
   คุณสมิทธพูดกับลูกสาวของเธอเสมอวา อยาแตงงานกับผูชายที่ไม

ซื่อสัตย ซึ่งโกหกและขี้โกง 
   dishonest = ไมซื่อสัตย 
  1) kind = ใจดี 
  2) impatient = ไมอดทน 
   4) irresponsible = ไมรับผิดชอบ  
8. เฉลย 2) pessimist 
   คนที่มองโลกในแงราย คือ คนที่มองเหตุการณตางๆ ในดานลบ 

พวกเขาคาดวาสิ่งที่เลวรายที่สุดจะเกิดขึ้น 
   pessimist = คนที่มองโลกในแงราย 
  1)  optimist = คนที่มองโลกในแงดี 
  3)  patient = ผูปวย, คนไข  
  4)  vegetarian = ผูรับประทานอาหารมังสวิรัติ  
9. เฉลย 3) more loudly 
   แมและนองสาวของฉันคุยกันเสียงดังกวาแขกคนอื่นๆ 
   เปนคํากริยาวิเศษณขั้นกวา (Comparative Adverb) เกิดจากการใช 

more นําหนาคํากริยาวิเศษณนั้น ใชเพื่อเปรียบเทียบระดับของการกระทํากริยา/
ลักษณะที่ปรากฏ  

10. เฉลย 2) on / at 
   การประชุมมีขึ้นในเชาวันจันทร เวลา 9 นาฬิกาตรง อยามาสายเด็ดขาด 
   คําบุพบทที่ใชกับวัน ทั้งชื่อวันในสัปดาหและวันที่ในแตละเดือน คือ 

on สวนคําบุพบทที่ใชกับเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกา 
คือ at 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


