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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 2/4)  
  
Choose the best answer.  
1. We went to Singapore .................... train. 
 1) by   2) on 
 3) in   4) with  
2. The rich .................... not always happy. 
 1) does   2) do 
 3) is    4) are  
3. Tim : Would you like a cigarette? 
 Fred : .................... . I don’t smoke. 
 1) Yes, please   2) No, thank you 
 3) Yes, I would   4) No, I wouldn’t 
 
A : How’s your brother ..........4.......... days? 
B : He hasn’t been too ..........5.......... just recently. 
A : I’m sorry to hear that. What’s the matter? 
B : I think he’s been over ..........6.......... . 
A : I hope he soon gets over it. 
B : Thank you. He’ll be ..........7.......... to hear you asked after him.  
4. 1) these 2) those 3) this 4) that  
5. 1) good 2) sick 3) well 4) bad  
6. 1) playing 2) eating 3) thinking 4) working  
7. 1) kind 2) angry 3) delight 4) pleased 
 
Read the following sentences and choose the closest  
meaning of the underlined word or phrase.  
8. What’s up? 
 1) How are you?   2) Go away! 
 3) Oh dear!   4) None of the above  
9. Do you mind if I tag along for lunch. 
 1) eat with you   2) go with you 
 3) stay with you   4) none of the above  
10. I don’t like to study everyday because it’s boring! 
 1) fun   2) exciting 
 3) not fun   4) scary  
11. We’ll go to my place. 
 1) store   2) house 
 3) school   4) None of the above  
12. Mickey looks really worried because his dad just lost his job. 
 1) puzzled   2) bored 
 3) concerned   4) angry 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) by 
   หากตองการระบุวาเดินทาง / สัญจรโดยใชยานพาหนะชนิดใด ให

ใช Preposition (คําบุพบท) by ตามดวยชื่อยานพาหนะ โดยไมตองใช article 
นําหนา  

2. เฉลย 4) are 
   คนรวยไมไดมีความสุขเสมอไป 
   happy เปนคําคุณศัพท จึงตองใชรวมกับ Verb to be ซึ่งตองผัน 

(เปลี่ยนรูป) ตามพจนและบุรุษของประธานในประโยค The rich ในที่นี้ถือเปน
คํานามพหูพจน เพราะกลาวถึงบุคคลหลายคนโดยรวม รูปของ Verb to be  
ที่ใชในประโยคนี้จึงเปน are  

3. เฉลย 2) No, thank you 
   ทิม : คุณตองการบุหรี่สักมวนไหม 
   เฟรด : ไมละครับ ขอบคุณ ผมไมสูบบุหรี่ 
   สัมพันธกับสถานการณ โดยสังเกตไดจากประโยค I don’t smoke. 
  1) ครับ ดีเลย (ความหมายขัดแยงกับประโยคที่ตามมา) 
  3) ครับ ผมอยากได  
  4) ไมครับ ผมไมอยากได 
 
คําแปลบทสนทนา 
เอ : นองชายของคุณเปนอยางไรบางชวงนี้ 
บี : เมื่อเร็วๆ นี้ เขาไมคอยสบายนัก 
เอ : ฉันเสียใจที่ไดยินเชนนั้น เกิดอะไรขึ้น 
บี : ฉันคิดวาเขาคงจะทํางานหนักเกินไป 
เอ : ฉันหวังวาเขาคงจะหายปวยในเร็ววันนะ 
บี : ขอบคุณ เขาคงจะดีใจที่รูวาคุณถามถึงเขา  
4. เฉลย 1) these 
   เปนคํากํากับนาม (Determiner) ที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจนที่อยู

ในระยะใกล ใชรวมกับคําวา days ได โดยใหความหมายวา ชวงนี้, ระยะ 
(เวลา) นี้, หลายวันมานี้ 

  2) เปนคํากํากับนามที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจนที่อยูในระยะไกล ใช
รวมกับคําวา days ได โดยนิยมใชบงบอกเวลาในอดีต ใหความหมายวา ชวงนั้น, 
หลายวันกอนโนน 

  3) เปนคํากํากับนามที่ใชกับคํานามนับไดเอกพจนและคํานามนับไมได
ที่อยูในระยะใกล โดยจะใชรวมกับคําวา day ก็ตอเมื่อตองการเนนเวลาที่เกิด
เหตุการณหนึ่งๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งพบไดไมบอยนัก เพราะโดยทั่วไปจะใช   
คําวา today มากกวา 

  4) เปนคํากํากับนามที่ใชกับคํานามนับไดเอกพจนและคํานามนับไมได
ที่อยูในระยะไกล ใชรวมกับคําวา day ได โดยนิยมใชบงบอกเวลาในอดีตหรือ
อนาคต และใชใน indirect speech / reported speech มีความหมายวา วันนั้น 

5. เฉลย 3) well 
   well ในที่นี้เปนคําคุณศัพท (Adjective) ที่ใชบงบอกสุขภาพของ

บุคคล 
  1) ดี (ไมนิยมใชบงบอกสุขภาพของบุคคล แตจะใชวา fine หรือ well) 
  2) ปวย 
  4) แย  
6. เฉลย 4) working 
   หมายถึง ทํางานหนักเกินไป  
7. เฉลย 4) pleased 
   pleased = ดีใจ, พอใจ 
   คําที่เหมาะจะใชตามหลัง Verb to be ควรเปนคําคุณศัพท 
  1) kind = ใจดี, มีเมตตา  
  2) angry = โกรธ, โมโห 
  3) delight = ยินดี, เพลิดเพลิน (คํากริยา), ความปลื้มปติ (คํานาม)  
8. เฉลย 1) How are you? 
   What’s up? มักใชในภาษาพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมเพื่อนสนิท 

มีความหมายตรงกับ How are you? แปลวา เปนอยางไรบาง 
  2) ไปใหพน (ควรหลีกเลี่ยงการใชวลีนี้ เพราะไมสุภาพ) 
  3) เปนคําอุทาน  
9. เฉลย 2) go with you 
   tag along มีความหมายตรงกับ go with you แปลวา ไปดวยกัน 
  1) รับประทานกับคุณ (ผิด เพราะกริยา tag สื่อถึงการเดินทางติดตาม 

ไมเกี่ยวของกับการรับประทานอาหาร แมจะมีคําวา lunch อยูในประโยคก็ตาม) 
  3) พักอยูกับคุณ  
10. เฉลย 3) not fun 
   boring มีความหมายตรงกับ not fun แปลวา นาเบื่อ, ไมสนุก 
  1) สนุก 
  2) นาตื่นเตน 
  4) นากลัว  
11. เฉลย 2) house 
   someone’s place หมายถึง ที่พักอาศัย จึงมีความหมายตรงกับ 

house ดังนั้น my place จึงมีความหมายวา บานของฉัน เชนเดียวกับ my house 
  1) รานคา, คลัง (สิ่งของ), หองเก็บของ 
  3) โรงเรียน  
12. เฉลย 3) concerned 
   worried มีความหมายตรงกับ concerned แปลวา รูสึกกังวล 
  1) ฉงน, งงงวย 
  2) เบื่อ 
  4) โกรธ, โมโห 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

 ใชรูปประโยคที่ไมเหมาะสําหรับตอบ 
 ขอเสนอ (offer) 

 จะใหความหมายที่ไมสอดคลองกับบริบท 
 เพราะประโยคนี้เปนประโยคปฏิเสธ 

 ความหมายไมเหมาะสมกับบริบท 


