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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชาภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 3/4)  
  
Choose the best answer.  
1. This car can run .................... . 
 1) rapid 2) more rapid 3) rapidly 4) most rapid  
2. .................... people does Mary expect to come to her house? 
 1) How much 2) How many 3) How are 4) How is  
3. Do you want to talk to my father .................... my mother? 
 1) or 2) between 3) after 4) but 
 
Identify an incorrect part of each sentence.  
4. Would you like any ketchup for dinner? 
  1) 2) 3) 4)  
5. I shall been waiting for you at the airport. 
  1) 2) 3) 4)  
6. I do not often cook a meal at the evening. 
  1) 2)  3) 4)  
7. Neil Armstrong was first man to step on the moon. 
   1) 2) 3) 4)  
Read the story carefully and choose the correct answer. 
 People faint when the normal blood supply to the brain is 
suddenly cut down. This can happen if they are surprised or shocked 
by sudden news or by something they see. Some people faint if they 
see others hurt. Some people faint in crowds. Others faint if they are 
in a room that is hot and stuffy. 
 If a person faints while standing, lay him down. If his face is pale, 
lift his feet. If he is sitting down when he faints, place his head 
between his knees. Loosen any tight clothing that might keep him 
from breathing easily. If possible, place a cold, wet cloth on his 
forehead.  
8. The story says that people can faint if they are .................... . 
 1) worried   2) frightened 
 3) happy   4) both 1) and 3)  
9. People might faint if they .................... . 
 1) see others hurt  2) hear bad news 
 3) are in a crowd  4) any of the above  
10. If you feel faint, it is best to .................... . 
 1) lie flat   2) stand up  
 3) move slowly   4) run and walk  
11. If you feel faint when sitting, put your head .................... . 
 1) against the chair back 2) between your knees 
 3) on your chest   4) under your arms 

 
 
 
 
 
 
 
  
12. Raise a fainting person’s feet if his face .................... . 
 1) feels hot   2) shows shock 
 3) looks pale   4) both 1) and 2)  
13. We try to help a person who has fainted by .................... . 
 1) tightening his muscles  
 2) rubbing his head 
 3) returning blood to his brain 
 4) holding him in an upright position 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) rapidly 
   ประโยคนี้ตองการคําวิเศษณ (Adverb) เพื่อมาขยาย run ซึ่งเปน

กริยาหลัก (Main Verb) ของประโยค  
2. เฉลย 2) How many 
   คนจํานวนเทาไรที่แมรี่คาดวาจะมาที่บานของเธอ 
   How many = จํานวนเทาไร ใชถามจํานวน/ปริมาณของคํานาม

นับได (Countable Noun) 
  1) How much = ปริมาณเทาไร ใชถามปริมาณของคํานามนับไมได 

(Uncountable Noun)  
  3) How are = มีลักษณะอยางไร/เชนไร ใชถามลักษณะของคํานาม

นับไดพหูพจน และบุรุษสรรพนาม you หรือ they 
  4) How is = มีลักษณะอยางไร/เชนไร ใชถามลักษณะของคํานามนับ

ไดเอกพจน คํานามนับไมได และบุรุษสรรพนาม he she หรือ it  
3. เฉลย 1) or 
   ประโยคนี้เปนประโยคความรวม (Compound Sentence) ที่มี

ใจความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ในที่นี้ คือ ใหเลือกวาจะคุยกับพอหรือ
คุยกับแม คําสันธาน (Conjunction) ซึ่งทําหนาที่เชื่อมประโยคที่ใหความหมาย
ไดถูกตอง คือ or 

  2) between = ระหวาง เปนคําบุพบท 
  3) after = หลัง, หลังจาก เปนคําบุพบท 
  4) but = แต เปนคําสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน  
4. เฉลย 3) any 
   ที่ถูกตอง คือ Would you like some ketchup for dinner? 
   ใช some เพราะประโยคนี้เปนประโยคเสนอความชวยเหลือ แมจะ

ใชรูปประโยคคําถามก็ตาม  
5. เฉลย 2) been 
   ประโยคนี้ใช Future Continuous Tense โดยมี shall ทําหนาที่

เปนกริยาชวย (Auxiliary Verb) คําที่ทําหนาที่เปนกริยาหลัก (Main Verb) 
ซึ่งอยูตามหลังกริยาชวยจึงตองอยูในรูป Infinitive โดยไมตองใชรวมกับบุพบท 
to ดังนั้น ตองเปลี่ยนเปน be จึงจะถูกตอง 

6. เฉลย 3) at 
   ที่ถูกตอง คือ I do not often cook a meal in the evening. 
   the evening ซึ่งเปนวลีสําหรับบอกชวงเวลาของวัน (Part of day) 

ตองใชตามหลังคําบุพบท (Preposition) in   
7. เฉลย 2) first 
   หากตองการบอกลําดับ/อันดับของบุคคลหรือสิ่งใดก็ตาม ใหใช the 

นําหนาเลขบอกลําดับ (Ordinal Number) เสมอ จึงตองใชวา the first 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 คนเปนลมไดเมื่อระดับเลือดที่สงไปยังสมองหยุดชะงักลงโดยทันที ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นไดถาพวกเขาประหลาดใจหรือสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน 
หรือบางอยางที่พวกเขาไดเห็น บางคนเปนลมถาพวกเขาเห็นคนอื่นๆ เจ็บปวด    
บางคนเปนลมเมื่ออยูทามกลางฝูงชนที่แออัด นอกจากนั้นบางคนจะเปนลมถาพวกเขา
อยูในหองที่รอนอบอาวและอุดอูจนหายใจไมออก 
 ถามีคนเปนลมในขณะที่ยืนอยู ใหเอาเขานอนลง ถาหนาเขาซีด ใหยกเทาขึ้นสูง    
ถาเขานั่งอยูแลวเปนลม ใหจับศีรษะของเขากมลงระหวางเขาทั้งสองขาง คลายเสื้อผา
ที่รัดแนนจนอาจจะทําใหเขาหายใจไมสะดวกออก ถาเปนไปได ใหเอาผาชุบน้ําเย็นพอ
หมาดวางไวบนหนาผากของเขาดวย  
8. เฉลย 2) frightened 
   เนื้อเรื่องระบุวาคนสามารถเปนลมไดถาพวกเขาตกใจ 
  1) worried = กังวล 
  3) happy = มีความสุข 
  4) both 1) and 3) = ทั้ง 1) และ 3)  
9. เฉลย 4) any of the above 
   คนอาจจะเปนลมถาพวกเขาเห็นคนอื่นๆ เจ็บปวด, ไดยินขาวราย, 

อยูทามกลางฝูงชน 
   any of the above = ถูกทุกขอที่กลาวมา  
10. เฉลย 1) lie flat 
   ถาคุณรูสึกวาจะเปนลม วิธีที่ดีที่สุดคือใหนอนราบ 
  2) stand up = ยืนขึ้น 
  3) move slowly = เคลื่อนไหวชาๆ 
  4) run and walk = วิ่งและเดิน  
11. เฉลย 2) between your knees 
   ถาคุณรูสึกวาจะเปนลมในขณะที่นั่งอยู ใหกมศีรษะลงระหวางเขา

ทั้งสองขางของคุณ 
  1) against the chair back = พิงพนักเกาอี้ 
  3) on your chest = บนหนาอก 
  4) under your arms = ใตแขนทั้งสองขาง  
12. เฉลย 3) looks pale 
   ยกเทาของคนที่เปนลมใหสูงขึ้น ถาหนาของเขาดูซีด 
  1) feels hot = รูสึกรอน 
  2) shows shock = แสดงอาการตื่นตกใจ 
  4) both 1) and 2) = ทั้ง 1) และ 2)  
13. เฉลย 3) returning blood to his brain 
   เราพยายามชวยเหลือ/ปฐมพยาบาลคนที่เปนลมโดยทําใหเลือด

ไหลเวียนกลับไปยังสมองของเขา 
  1) tightening his muscles = ทําใหกลามเนื้อหดตัว 
  2) rubbing his head = ถูศีรษะ 
  4) holding him in an upright position = จับใหอยูในทายืนตัวตรง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


