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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 4/4)  
  
Choose the best word or phrase to complete each sentence.  
1. I’m hungry. I need ................... to eat. 
 1) each thing 2) something 3) everything 4) nothing  
2. If it ...................., I’ll stay at home. 
 1) rain 2) raining 3) rains 4) rained  
3. Jennet can .................... . 
 1) swim 2) swimming 3) swims 4) swam   
4. .................... Mom ever .................... to the new bank on Green 

Street? 
 1) Do / go 2) Does / go 3) Have / gone 4) Has / gone  
5. When I .................... 7 years old, my family .................... in London. 
 1) am / stay   2) was / stayed 
 3) will be / stay   4) have / stayed 
 
Read the story carefully and choose the correct answer. 
 A snake is a strong animal. It walks on its ribs and it smells with 
its tongue. Since its teeth are sharp like needles and not good for 
chewing, it swallows its food whole. 
 The snake’s jaws can stretch a great deal. Its body, too, can 
stretch to several times the original size. So even a small snake can 
easily swallow a mouse whole, and a snake with just an inch across 
can gulp down a young bird which is three inches across. Such a 
large meal might last the snake for months. In fact, some snakes 
have been known to go without eating for as long as two years.  
6. The snakes have a strange way of .................... . 
 1) smelling   2) sleeping 
 3) chewing   4) Both 1) and 2)  
7. The second paragraph tells why a snake .................... . 
 1) uses its tongue for smelling 2) has to chew its food well 
 3) has a low temperature 4) can swallow its food whole  
8. Compared with its meal, the snake is often much .................... . 
 1) shorter 2) thinner 3) bonier 4) slower  
9. The story says that a snake’s food may include whole .................... . 
 1) animals   2) birds 
 3) plants   4) Both 1) and 2)  
10. As a result of its eating habits, the snake .................... . 
 1) walks on its ribs   
 2) can go for months without food 
 3) needs a lot of water  
 4) eats only once a year 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) something 
   ฉันหิว ฉันตองการบางสิ่งบางอยางเพื่อจะรับประทาน 
   ประโยคหลังของโจทยขอนี้ตองการกรรม ซึ่งอาจใชคํานามหรือ    

คําสรรพนามก็ได หากไมสามารถระบุคํานามที่เปนสิ่งของใหชัดเจน หรือไม
ตองการชี้เฉพาะเจาะจง สามารถเลือกใชคําสรรพนามที่ไมชี้เฉพาะเจาะจง/อนิยม
สรรพนาม (Indefinite Pronoun) ได ซึ่งอนิยมสรรพนามที่เหมาะสมจะใชเปน
กรรมของประโยคนี้ คือ something  

  1) each thing = แตละสิ่ง/แตละอยาง  
  3) everything = ทุกสิ่ง/ทุกอยาง 
  4) nothing = ไมมีสักอยาง/ไมใชสักอยาง  
2. เฉลย 3) rains 
   ถาฝนตก ฉันจะอยูที่บาน 
   เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence หรือที่เรียกกัน

โดยทั่วไปวา If-Clause) รูปแบบที่หนึ่ง ใชบงบอกวาเหตุการณนั้นเปนไปไดใน
อนาคต หรือเหตุการณทั้งสองนั้นเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน มีโครงสราง
ประโยค คือ If + V1, will + V1  

   จะเห็นไดวาอนุประโยค (clause) ที่ติดกับคําวา if ในประโยคเงื่อนไข
รูปแบบที่ 1 นี้ จะใช Present Simple Tense ซึ่งประธานของอนุประโยคที่
กลาวไวขางตน คือ it กริยา rain จึงตองเติม s ตอทาย  

3. เฉลย 1) swim 
   เจนเนตรวายน้ําเปน 
   can เปนคํากริยาชวยที่จัดในกลุม Modal โดยใชเพื่อบงบอก

ความสามารถของประธาน เมื่อใชใน Present Simple Tense ไมตองผันตาม
บุรุษและพจนของประธาน คํากริยาที่ตามหลัง can จะทําหนาที่เปนกริยาหลัก
ของประโยค ซึ่งจะตองอยูในรูป bare infinitive (ไมใช to นําหนา)  

4. เฉลย 4) Has / gone 
   คุณแมไดเคยไปธนาคารแหงใหมที่ถนนกรีนแลวหรือยัง 
   Has / gone = ได / ไป  
   เปนประโยคคําถามใน Present Perfect Tense ใชถามเกี่ยวกับ

เหตุการณในอดีตที่เพิ่งจบสิ้นไปไดไมนาน โดยสังเกตไดจากคําวา ever ซึ่งจะ
ใชในประโยคคําถาม จากโจทย พบวาประธานในประโยคนี้ คือ Mom เปน
เอกพจน บุรุษที่ 3 รูปของ Verb to have ที่ใชขึ้นตนประโยคคําถาม จึงเปน 
Has และ go ซึ่งเปนกริยาหลักของประโยค ตองเปลี่ยนรูปใหเปนกริยาชองที่ 3 
รูปกริยาที่ถูกตองจึงเปน gone  

5. เฉลย 2) was / stayed 
   ตอนที่ฉันอายุ 7 ขวบ ครอบครัวของฉันอยูที่ลอนดอน  
   was = (มี)อายุ / stayed = อยู 

   หากตองการกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในอดีต และ
ไดสิ้นสุดลงแลว จะใช Past Simple Tense รูปกริยาที่ใชในอนุประโยคสวน
หนาและสวนหลังของโจทยขอนี้ตองเปนกริยาชองที่ 2 โดยรูปกริยาชองที่ 2 
ของ Verb to be ที่ใชกับสรรพนาม I คือ was และรูปกริยาชองที่ 2 ของ 
stay ทําไดโดยเติม ed ตอทาย เปน stayed  

คําแปลเนื้อเรื่อง 
 งูเปนสัตวที่แข็งแรง มันเลื้อยโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของซี่โครงและดมกลิ่น
โดยใชลิ้นของมัน ดวยเหตุที่ฟนของมันแหลมคมเหมือนเข็ม และไมเหมาะสําหรับ
การเคี้ยว มันจึงกลืนอาหารลงไปทั้งชิ้นแทน 
 ขากรรไกรของงูสามารถยืดไดกวางมาก รวมถึงลําตัวของมันเชนกันที่สามารถ
ยืดขยายจากเดิมไดหลายเทา ดังนั้น แมแตงูตัวเล็กก็สามารถกลืนหนูไดทั้งตัว และ
งูที่มีลําตัวกวางเพียง 1 นิ้ว ก็สามารถเขมือบกลืนลูกนกขนาด 3 นิ้วได อาหาร   
มื้อใหญนี้อาจจะทําใหงูอิ่มไปหลายเดือน ในความเปนจริงแลว มีงูบางชนิดที่เปนที่
ทราบกันดีวาสามารถมีชีวิตอยูโดยไมกินอะไรเลยไดนานถึง 2 ป  
6. เฉลย 1) smelling 
   งูมีวิธีที่แปลกในการดมกลิ่น 
   สังเกตไดจากอนุประโยค ... and it smells wih its tongue. ซึ่ง

หากตองการใชคํากริยาเพื่อเปนกรรมของคําบุพบท ตองเปลี่ยนรูปคํากริยานั้น
ใหเปนคํานามเสียกอน โดยเติม ing เรียกวา Gerund ซึ่งสามารถใชเปน
ประธานและกรรมของประโยค รวมถึงกรรมของคําบุพบทได เชนเดียวกับ
คํานามทั่วๆ ไป 

  2) sleeping = การนอนหลับ 
  3) chewing = การเคี้ยว 
  4) Both 1) and 2) = ทั้ง 1) และ 2)  
7. เฉลย 4) can swallow its food whole 
   ยอหนาที่สองบอกวาทําไมงูจึงสามารถกลืนอาหารของมันไดทั้งชิ้น 
  1) uses its tongue for smelling = ใชลิ้นเพื่อดมกลิ่น   
  2) has to chew its food well = ตองเคี้ยวอาหารใหละเอียด 
  3) has a low temperature = มีอุณหภูมิต่ํา  
8. เฉลย 2) thinner 
   เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของมันแลว ตัวงูมักจะผอมกวามาก 
  1) shorter = สั้นกวา, เตี้ยกวา 
  3) bonier = มีกระดูกโปนกวา  
  4) slower = ชากวา  
9. เฉลย 4) Both 1 and 2 
   เรื่องนี้ระบุวาอาหารของงูอาจจะรวมถึงสัตวทั้งตัว, นกทั้งตัว 
   Both 1) and 2) = ทั้ง 1) และ 2) 
   ในเนื้อเรื่องไดยกตัวอยางสัตวชนิดตางๆ ที่งูกินเปนอาหาร เชน  

หนู นก เปนตน ซึ่งตรงกับตัวเลือก 1) และ 2) ทําใหคําตอบที่ถูกตองเปน
ตัวเลือก 4) เพราะมีสัตวหลายชนิด รวมถึงนก ตางก็เปนอาหารของงู 

  1) animals = สัตว 
  2) birds = นก 
  3) plants = พืช  
10. เฉลย 2) can go for months without food 
   ผลจากนิสัยการกินของมัน ทําใหงูสามารถมีชีวิตอยูไดนานหลาย

เดือนโดยไมตองกินอะไร 
  1) walks on its ribs = เคลื่อนที่โดยใชอกและทอง 
  3) needs a lot of water = ตองการน้ําปริมาณมาก 
  4) eats only once a year = กินอาหารเพียงปละครั้ง  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


