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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 1/4)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. 09.50 = ........................................ 
 1) Fifty minutes to nine. 2) Fifty minutes past ten. 
 3) Ten minutes to ten. 4) Ten minutes past ten.  
2. My son has grown up, and he is ................... as his father. 
 1) the same high  2) as higher 
 3) the same tall   4) as tall  
3. My mother often .................... dinner at 05.00 p.m. 
 1) cook 2) cooked 3) cooks 4) is cooking  
4. Jane .................... cats, but June .................... them. 
 1) likes / dislike   2) like / dislikes  
 3) like / dislike   4) likes / dislikes  
5. What time ................... you ................... home last night? 
 1) do / get   2) did / get 
 3) have / got   4) was / getting  
6. Ann : Hi! How are you? 
 Pam : .................... I have a toothache. 
 Ann : That’s too bad. You should go to see a dentist. 
 1) So-so.   2) Not very well. 
 3) I’m fine.   4) I’m sorry to hear that. 
 
Direction :  Choose the best alternative according to the 

story. 
 Mountains are the highest places on Earth. Some are so high that 
their peaks are hidden by the clouds. Many mountains are rocky and 
jagged, with deep valleys. Others are smaller and more rounded. 
 The higher up a mountain you go, the colder and windier it is. 
Trees cannot grow above a certain height, known as the tree line. 
Further up high mountains, there is snow on the ground all year. 
 Mountain goats have specially adapted hooves so that they can 
scramble up and down the steepest mountainsides without slipping. 
 Like all mountain animals, the Alpine hare has a thick coat of fur 
to keep it warm.  
7. This passage is about ................... . 
 1) mountains 2) trees 3) goats 4) hares  
8. Sometimes you can’t see the peaks of high mountains 

because ................... . 
 1) they are too far to see  
 2) they are hidden under the rock 
 3) they are below the valley 
 4) they are behind the clouds 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. A valley is an area of ................... . 
 1) small hill   2) land between mountains 
 3) dry land   4) high land  
10. The word “scramble” (line 8) means ................... . 
 1) stay 2) sleep 3) climb 4) catch  
11. The Alpine hare is a ................... . 
 1) pine tree   2) fir tree 
 3) mountain plant  4) mountain animal 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Ten minutes to ten. 
   การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกาเปนระดับนาทีในภาษาอังกฤษ จะ

ยึดหลักที่วา 1 ชั่วโมงมี 60 นาที โดยแบงเปนครึ่งแรกและครึ่งหลังของชั่วโมง 
กลาวคือ หากตัวเลขนาทีเปน 1-29 จะใชวา ..... minutes past + เลขบอกชั่วโมง 
แตหากตัวเลขนาทีเปน 31-59 จะใชวา ..... minutes to + เลขบอกชั่วโมง 

   ดังนั้น หากตองการบอกเวลาตามโจทย (9.50 น. หรือ 21.50 น.) 
เปนภาษาอังกฤษ จะตองพูดวา Ten minutes to ten. ซึ่งหากแปลตาม
ตัวอักษร จะมีความหมายวา อีก 10 นาทีจะถึงเวลา 10.00 น. หรือ 22.00 น. 

  1) Fifty minutes to nine. = 8.10 น. หรือ 20.10 น. (ผิด เพราะ
จะใชวลีลักษณะนี้บอกเวลาที่มีตัวเลขนาทีตั้งแต 31-59 เทานั้น) 

  2) Fifty minutes past ten. = 10.50 น. หรือ 22.50 น. (ผิด 
เพราะจะใชวลีลักษณะนี้บอกเวลาที่มีตัวเลขนาทีตั้งแต 1-29 เทานั้น) 

  4) Ten minutes past ten. = 10.10 น. หรือ 22.10 น.   
2. เฉลย 4) as tall 
   ลูกชายของฉันโตขึ้นแลว และเขาก็สูงเทากับพอของเขา 
   การเปรียบเทียบคนสองคน สัตวสองตัว หรือสิ่งของสองสิ่งที่มี

ลักษณะเหมือนกัน/เทากัน จะใช as + คําคุณศัพท (Adjective) + as  
3. เฉลย 3) cooks 
   ใน Present Simple Tense หากประธานของประโยคเปน      

He, She, It, คํานามเอกพจน (Singular Noun) หรือคํานามนับไมได 
(Uncountable Noun) จะตองเติม s หรือ es ทายคํากริยา  

4. เฉลย 4) likes / dislikes 
   เจนชอบแมว แตจูนไมชอบพวกมันเลย 
   likes = ชอบ / dislikes = ไมชอบ  
   ประโยคนี้เปนประโยคความรวมใน Present Simple Tense ที่มี

ใจความขัดแยงกัน คํากริยาที่ใชในประโยคทั้งสองสวนจึงตองมีความหมายที่
ตรงขามกัน นอกจากนี้ ทั้งประโยคสวนหนาและประโยคสวนหลังตางก็มี
ประธานเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 คํากริยาของประโยคทั้งสองจึงตองเติม s ดวย 

5. เฉลย 2) did / get 
   คุณถึงบานเวลากี่โมงเมื่อคืนนี้ 
   ประโยคนี้เปนประโยคคําถามที่ใช Past Simple Tense เพราะ

ถามถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจากคําบอกเวลา คือ last night จึง
ตองทํากริยาชวย (ในที่นี้ คือ Verb to do) ใหอยูในรูปกริยาชองที่ 2 ไดเปน 
did สวน get (พบบอยในภาษาพูด มีความหมายวา ไป/มาถึง) ซึ่งเปน
กริยาหลัก ใหคงรูปเดิมไว ไมตองผัน  

6. เฉลย 2) Not very well. 
   แอน : สวัสดี! สบายดีไหม 
   แพม : ไมคอยดีเทาไร ฉันปวดฟน 
   แอน : โอ แยจัง เธอควรจะไปหาหมอฟนนะ 
   Not very well. = ไมคอยดีเทาไร 

  หากมีผูถามถึงสุขภาพเมื่อรูสึกไมสบายหรือปวยอยู สามารถตอบ
ไดวา Not very well., I’m not well. (ฉัน/ผมไมคอยสบาย) หรือ I’m ill 
/sick. (ฉัน/ผมปวยอยู) แลวอาจตามดวยอาการปวย/บาดเจ็บที่เปนอยูก็ได 
 1) So-so. = ก็เรื่อยๆ (ไมดีนัก แตไมถึงกับแย) 
 3) I’m fine. = สบายดี 
 4) I’m sorry to hear that. = เสียใจที่ไดยินเชนนั้น/ 
เสียใจดวย (ใชพูดเมื่อไดยินขาวรายหรืออาการเจ็บปวย)  

 
คําแปลเนื้อเรื่อง ขอ 7-11 
 ภูเขาเปนที่ที่สูงที่สุดของโลก บางลูกที่สูงมากจะซอนอยูในกอนเมฆ บางแหงจะ
เต็มไปดวยหินที่ขรุขระ และมีหุบเขาลึก นอกจากนั้นก็จะเล็กกวาและโคงมนกวา
 ภูเขายิ่งสูงก็จะยิ่งหนาวเย็นและลมแรงขึ้นอีก ตนไมไมสามารถเจริญเติบโตได
ในพื้นที่ที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง หรือที่เรียกกันวาแนวตนไม ในระดับความสูงที่มากขึ้น 
จะมีหิมะปกคลุมบริเวณนั้นตลอดทั้งป 
 แพะภูเขาจะมีกีบเทาที่พิเศษ เพื่อที่วาจะปนขึ้น-ลงลาดเขาที่ชันไดโดยไมลื่น 
 เชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ ที่อาศัยอยูบนภูเขา กระตายภูเขาจะมีขนที่หนา
เพื่อใหความอบอุน  
7. เฉลย 1) mountains 
   เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูเขา  
8. เฉลย 4) they are behind the clouds 
   บางครั้งคุณจะมองไมเห็นยอดสูงสุดของภูเขา เพราะพวกมันจะ

ซอนตัวอยูหลังกอนเมฆ  
9. เฉลย 2) land between mountains 
   หุบเขา คือ พื้นดินราบที่อยูระหวางภูเขา 
  1) small hill = เนินเขาเล็กๆ 
  3) dry land = พื้นดินแหงแลง 
  4) high land = ที่ราบสูง  
10. เฉลย 3) climb 
   scramble มีความหมายวา ปน เชนเดียวกับคําวา climb 
  1) stay = พักอาศัย 
  2) sleep = นอนหลับ 
  4) catch = จับ  
11. เฉลย 4) mountain animal 
   กระตายภูเขา (Alpine hare) เปนสัตวชนิดหนึ่งที่ใชชีวิตบนภูเขา 
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