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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. Which one has the same meaning as “rush”? 
 1)  early 2)  late 3)  slow 4)  hurry  
2. Which one is not in the classroom? 
 1) scissors 2) erasers 3) staplers 4) oven  
3. Someone who lacks the ability to see is called .................... . 
 1) the blind 2) the deaf 3) the rich 4) the poor  
4. We didn’t stay late .................... we were very tired. 
 1) because 2) so  3) and  4) until  
5. You .................... open the door before the train gets into the 

station. It’s very dangerous. 
 1) don’t have to    2) mustn’t  
 3) have to    4) must  
6. Her house is almost empty! She has .................... furniture. 
 1)  little 2)  a little 3)  few 4)  a few  
7. The money you get, usually monthly, for working is your .................... . 
 1)  wage 2)  tip 3)  salary 4)  bonus  
8. When children become ...................., they spend more time with 

their friends. 
 1)  parents  2)  teenagers  3)  ancestors 4)  childhood  
9. The .................... hospital in my town is about two hours. 
 1)  nearly 2)  nearest  3)  nearer 4)  near  
10. I .................... my homework while my mother .................... the 

newspaper. 
 1) was doing / read  2) was doing / was reading 
 3) did / read   4) did / was reading 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) hurry 
   โจทยถามวา ขอใดมีความหมายเหมือน “rush” 
   hurry = รีบเรง 
   เพราะ rush หมายถึง รีบเรง 
  1) early = แตเชาตรู, แตเนิ่นๆ (กอนเวลาที่กําหนดไว) 
  2) late = ลาชา, สาย 
  3) slow = ชา 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 4) oven 
   โจทยถามวา ขอใดไมไดอยูในหองเรียน 
   oven = เตาอบ 
   เปนอุปกรณที่ใชประกอบอาหาร เหมาะจะอยูในครัว 
  1) scissors = กรรไกร 
  2) erasers = ยางลบ 
  3) staplers = ที่เย็บกระดาษ  
3. เฉลย 1) the blind 
   คนที่ไมสามารถมองเห็นได เรียกวา คนตาบอด 
   the blind = คนตาบอด 
   มีความหมายสอดคลองกับใจความของประโยค โดยปกติแลว blind 

เปนคุณศัพท ใชขยายนามเพื่อบอกลักษณะ แตเมื่อนํามาวางหลัง the ก็จะ
กลายเปนนามนับไดพหูพจน ทําหนาที่ไดเชนเดียวกับนามทั่วไป 

  2) the deaf = คนหูหนวก 
  3) the rich = คนรวย  
  4) the poor = คนจน  
4. เฉลย 1) because 
   พวกเราไมอยูดึก เพราะวาพวกเราเหนื่อยมาก 
   because = เพราะวา 
   โจทยขอนี้ตองการคําสันธาน (Conjunction) ที่เชื่อมประโยคที่มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน เมื่อพิจารณาโจทยดังกลาว จะเห็นไดวาอาการ
เหนื่อยทําใหกลุมผูพูดอยูจนดึกไมไหว แสดงวาโจทยตองการคําที่แสดงสาเหต ุ
ดังนั้น จึงใช because  

  2) so = ดังนั้น (ใชแสดงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น) 
  3) and = และ (ใชเชื่อมขอความที่สอดคลองกัน) 
  4) until = จนกระทั่ง (ใชแสดงเวลาที่แนนอนที่เหตุการณหนึ่งดําเนิน

มาถึง)  
5. เฉลย 2) mustn’t 
   คุณตองไมเปดประตูกอนที่รถไฟจะเขาสถานี มันอันตรายมาก 
   mustn’t = ตองไม  
   ประโยคนี้เปนประโยคสั่งหามทําบางสิ่งบางอยาง โดยแฝงน้ําเสียงเชิง

บังคับวาตองไมทําสิ่งนั้น ดังนั้น คํากริยาชวยที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด คือ 
mustn’t ซึ่งเปนรูปยอที่ถูกตองของ must not มีโครงสรางการใช คือ 
mustn’t + V1  

  1) don’t have to = ไมตอง (ใชเพื่อบอกวาไมจําเปนตองทํา) 
  3) have to = ตอง (ใชเพื่อแสดงความจําเปนของการกระทํา) 
  4) must = ตอง (ใชเพื่อสั่งหรือบังคับ) 

6. เฉลย 1) little 
   บานของเขาแทบจะวางเปลา เขามีเครื่องเรือนนอย 
   little = นอย 
   ในภาษาอังกฤษ ถือวา furniture เปนคํานามนับไมได แตจะนับได

ก็ตอเมื่อแยกเปนสวนยอย เชน แยก furniture เปน sofa, table, chair    
เปนตน ดังนั้น คําบอกปริมาณที่ใชตองเปน little ซึ่งใชกับคํานามนับไมได โดยให       
ความหมายในเชิงลบวานอยมากหรือแทบจะไมมี 

  2) a little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได โดยใหความหมายใน
เชิงบวกวาพอมีบาง 

  3) few = นอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน โดยใหความหมายในเชิงลบ
วานอยมากหรือแทบจะไมมี 

  4) a few = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน โดยใหความหมาย
ในเชิงบวกวาพอมีบาง  

7. เฉลย 3) salary 
   เงินที่คุณไดรับเปนรายเดือนจากการทํางาน คือ เงินเดือน 
   salary = เงินเดือน 
   ประโยคขางตนเปนคําจํากัดความ (definition) ของ salary  
  1) wage = คาจาง 
  2) tip = เงินตอบแทนหรือเงินรางวัลเล็กๆ นอยๆ 
  4) bonus = เงินพิเศษ (โดยสวนใหญไดรับปละครั้ง)  
8. เฉลย 2) teenagers 
   เมื่อเด็กๆ ยางเขาสูวัยรุน พวกเขาใชเวลาอยูกับเพื่อนๆ ของพวกเขา

มากขึ้น 
   teenagers = วัยรุน 
   เปนคําในภาษาอังกฤษแบบบริติช (British English) ที่ใชเรียก

บุคคลที่มีอายุพนวัยเด็กไปแลว แตอายุยังไมถึงวัยผูใหญ 
  1) parents = พอแม 
  3) ancestors = บรรพบุรุษ 
  4) childhood = วัยเด็ก  
9. เฉลย 2) nearest 
   โรงพยาบาลที่อยูใกลที่สุดในเมืองที่ฉันอยูใชเวลา (เดินทาง) ประมาณ

สองชั่วโมง 
   nearest = ใกลที่สุด 
   เปนรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) ของ near 

แสดงการเปรียบเทียบวามีนามอยางเดียวเทานั้นที่มีลักษณะอันเปนที่สุดใน
บรรดานาม 3 อยางขึ้นไป คุณศัพท near มีหนึ่งพยางค ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนรูป
ใหเปนขั้นสูงสุด ก็จะเติม -est ตอทาย  

  1)  nearly  = ใกลจะ, เกือบจะ เปนกริยาวิเศษณ (Adverb) 
  3)  nearer = ใกลกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative 

Adjective) ใชเปรียบเทียบนาม 2 อยาง 
  4)  near = ใกล เปนคุณศัพทปกติ ไมใชในการเปรียบเทียบ  
10. เฉลย 2) was doing / was reading 
   ฉันกําลังทําการบาน ในขณะที่แมของฉันกําลังอานหนังสือพิมพ 
   was doing = กําลังทํา / was reading = กําลังอาน 
   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตทั้งสองเหตุการณ 

สังเกตไดจาก while จึงใช Past Continuous Tense มีโครงสราง คือ 
Subject + was/were + Ving  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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ใชรูปศัพทไดถูกตอง แตความหมาย 
ไมสอดคลองกับประโยค 

ไดรับเปนรายวัน 


