
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 14  เมษายน  2558 

 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 2/4)  
  
Choose the best answer.  
1. .................... are sleeping under the big tree. 
 1) Their 2) Them 3) Theirs 4) They  
2. My sister is a teacher. She ................... French at school. 
 1) teach 2) teaches 3) taught 4) has taught  
3. Do you know .................... to operate this machine? 
 1) which 2) how 3) who 4) whom  
4. Would you like .................... ice cream? 
 1) some 2) a few 3) many 4) a lot  
5. A .................... is a person whose ideas or plans are not practical. 
 1) planner 2) boxer 3) dreamer 4) customer  
6. Mr. Paul .................... the news .................... television. He is a 

reporter. 
 1) reads / on  2) reads / at 3) read / on 4) read / at 
 
Read the following sentences and choose the closest 
meaning of the underlined word or phrase.  
7. That’s crazy! You can’t leave school. 
 1) not normal 2) okay 3) correct 4) a good idea  
8. I don’t know the answer? I’m puzzled. 
 1) confused 2) correct 3) sick 4) truthful  
9. I like him a lot. His personality is “down to earth”. 
 1) happy 2) normal 3) ugly 4) crazy  
10. I just saw an alien. I’m very frightened! 
 1) happy 2) scared 3) sad 4) excited  
11. Did you pay your rent this month? 
 1) money paid every month for food 
 2) money paid every month for clothing 
 3) money paid every month for travel 
 4) money paid every month for your apartment or condo 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) They 
   พวกเขา/พวกมันกําลังนอนหลับอยูใตตนไมตนใหญ 
   ประโยคนี้ตองการประธานที่เปนพหูพจน โดยจะเปนคํานามหรือคํา

สรรพนามก็ได จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวาเกือบทั้งหมดเปนคําสรรพนาม 
ซึ่งคําสรรพนามที่เหมาะสมนั้น คือ They เพราะเปนบุรุษสรรพนาม (Personal 
Pronoun) ที่ใชทําหนาที่เปนประธาน (Subject) ของประโยคได 

 
 
 
 
 
 
 
  
  1) Their = ของพวกเขา/ของพวกมัน เปนคําคุณศัพทแสดงความเปน

เจาของ (Possessive Adjective) ใชนําหนาคํานามและตามหลัง Verb to be 
  2) Them = พวกเขา/พวกมัน เปนบุรุษสรรพนาม (Personal 

Pronoun) ที่ใชทําหนาที่เปนกรรม (Object) ของประโยค และใชตามหลัง    
คําบุพบท 

  3) Theirs = (ของ)ของพวกเขา/(ของ)ของพวกมัน เปนคําสรรพนาม
แสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) ใชตามหลัง Verb to be และ
จะใชเปนประธานของประโยคไดก็ตอเมื่อไดกลาวถึงคํานามที่เปนของบุคคล 
สิ่งของ หรือสถานที่หนึ่งๆ มากอนหนานี้แลว  

2. เฉลย 2) teaches 
   พี่สาว/นองสาวของฉันเปนครู เธอสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน 
   ใช Present Simple Tense เพราะเปนอาชีพที่ทําเปนประจํา โดย

ประธานของประโยคหลัง คือ She เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 กริยา 
teach ซึ่งลงทายดวย ch จึงตองเติม es ไวดานหลัง 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานพหูพจน รวมถึงประธานเอกพจน บุรุษที่ 1 
และบุรุษที่ 2 ใน Present Simple Tense 

  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense 
  4) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present Perfect 

Tense 
 ขอสังเกต การเติม s หรือ es ทายคํากริยา มีหลักการเดียวกับการเปลี่ยนรูป

คํานามเอกพจนใหเปนพหูพจนโดยเติม s หรือ es โดยใหสังเกตวาพยัญชนะ
ตัวสุดทายของคํากริยานั้นเปนพยัญชนะอะไร เปนตนวาคํากริยาที่ลงทายดวย 
ch, sh, x, z ใหเติม es สวนคํากริยาที่ลงทายดวย e และพยัญชนะอื่นๆ ใหเติม s   

3. เฉลย 2) how 
   คุณทราบวิธีใชงานเครื่องนี้ไหม? 
   โดยปกติ how จะใชขึ้นตนประโยคคําถามปลายเปด หรือที่เรียกวา 

Wh-question เพื่อถามถึงวิธีการทําสิ่งตางๆ หรือลักษณะของสิ่งตางๆ หาก
นํามาใชในประโยคคําถามปลายปด (Yes/No Question) ตองตามดวยกริยาที่
อยูในรูป to-infinitive โดยใหความหมายวา วิธี  

  1) หากตองการนํามาใชใน Yes/No Question ตองตามดวยคํานาม 
ซึ่งจะใหความหมายวา ... ไหน 

  3) หากตองการนํามาใชใน Yes/No Question ตองตามดวยคํากริยา
ที่ผันตามกาล (Tense) ซึ่งจะใหความหมายวา ใคร (เปนผูกระทํา)  

  4) หากตองการนํามาใชใน Yes/No Question ตองตามดวยคํานาม/
คําสรรพนามที่เปนประธานของประโยค ซึ่งจะใหความหมายวา ใคร (เปนผู
ไดรับผลของการกระทํา)  

4. เฉลย 1) some 
   คุณตองการไอศกรีมบางไหม 
   ในประโยคแสดงขอเสนอ (Offer) จะใชคําวา some กับคํานาม   

นับไมได แมวาประโยคดังกลาวจะใชรูปประโยคคําถามก็ตาม 
  2) a few = เล็กนอย, นิดหนอย, สองสาม ใชกับคํานามนับได 

  3) many = มาก, หลาย ใชกับคํานามนับได 
  4) a lot  = มาก เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) หากตองการใชเพื่อ

บอกปริมาณของคํานาม ไมวาจะเปนคํานามนับไดหรือคํานามนับไมได ตองใช 
of ตามหลังเสียกอน แลวตามดวยคํานาม  

5. เฉลย 3) dreamer 
   คนชางฝน คือ บุคคลที่ความคิดหรือแผนการตางๆ ของเขาไมอาจ

ทําใหเปนจริงได 
  1) planner = ผูวางแผน 
  2) boxer = นักมวย 
  4) customer = ลูกคา  
6. เฉลย 1) reads / on 
   คุณพอลอานขาวทางโทรทัศน เขาเปนผูสื่อขาว 
   reads = อาน เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3  

(Mr.Paul) ในประโยคบอกเลาที่เปน Present Simple Tense 
   on = บน, ทาง เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชบงบอกวาเปน

ภาพที่ปรากฏอยูในเครื่องรับโทรทัศน (television หรือ TV)  
7. เฉลย 1) not normal 
   crazy ในที่นี้มีความหมายตรงกับ not normal แปลวา ไมปกติ 

พิลึก ประหลาด 
  2) okay = พอใช, ใชได, สบายดี 
  3) correct = ถูกตอง 
  4) a good idea = ความคิดที่ดีอยางหนึ่ง  
8. เฉลย 1) confused 
   puzzled มีความหมายตรงกับ confused แปลวา รูสึกสับสน งุนงง 
  2) correct = ถูกตอง 
  3) sick = ปวย, ไมสบาย, คลื่นไส 
  4) truthful = ซื่อสัตย  
9. เฉลย 2) normal 
   down to earth มีความหมายตรงกับ normal แปลวา เรียบงาย 
  1) happy = มีความสุข 
  3) ugly = ขี้เหร, นาเกลียด 
  4) crazy = บา, คลั่ง, เสียสติ  
10. เฉลย 2) scared 
   frightened มีความหมายตรงกับ scared แปลวา รูสึกหวาดกลัว 
  1) happy = มีความสุข 
  3) sad = โศกเศรา 
  4) excited = รูสึกตื่นเตน  
11. เฉลย 4) money paid every month for your apartment or condo 
   rent มีความหมายตรงกับ money paid every month for your 

apartment or condo แปลวา เงินที่จายทุกเดือนเพื่อเปนคาเชาที่พักอาศัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอพารทเมนทหรือคอนโดมิเนียม 

  1) money paid every month for food = เงินที่จายทุกเดือนเพื่อ
เปนคาอาหาร 

  2) money paid every month for clothing = เงินที่จายทุกเดือน
เพื่อเปนคาเสื้อผา 

  3) money paid every month for travel = เงินที่จายทุกเดือนเพื่อ
การเดินทาง/ทองเที่ยว 

  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


