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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Evan : .................... does the plane fly? 
 Zachary : It flies at 600 miles an hour. 
 1) How far 2) How long 3) How fast 4) How often  
2. Angela : Which socks do you like?  
 Beatrice : ........................................ . 
 1) I like that   2) I like the pink ones 
 3) I like this   4) I like the pink one  
3. Amy : Pat, what’s that? I can’t see it. 
 Pat : It’s some paper. I threw it under the table. 
    Amy : Put it in the bin, please. 
    Pat : OK. I’ll get it done in seconds. 
 After Amy and Pat finish their talk, where is the paper now?  
 1) It’s under the table. 2) It’s on the floor. 
    3) It’s in the bin.  4) It’s in Amy’s hand.  
4. Eddy is a tennis player. He ................... tennis since he was six. 
 1) plays 2) played 3) has played 4) is playing    
5. I .................... happier than I .................... yesterday. 
 1) was / was 2) am / am 3) am / was 4) was / am  
6. Two kilometres .................... a long way for .................... to walk. 
 1) is / me 2) is / I 3) are / me 4) are / I 
 
 Today is Sunday. John stays home with his brother, Joe. Now 
they are watching TV. John and Joe live in a big mansion. John is 
tall, strong and handsome. He is fourteen years old. Joe is eleven 
years older than him. Joe is an engineer. John wants to be an 
engineer like his brother, but now he can’t. He is studying in ninth 
grade at an international school in Bangkok.  
7. A : Where is John now? 
 B : In the .................... . 
 1) living room 2) kitchen 3) bathroom 4) garage  
8. What does John want to be? 
 1) A teacher 2) A soldier 3) An engineer 4) A student  
9. How old is Joe? 
 1) 23 2) 24 3) 25 4) 26  
10. Which one is correct? 
 1) John is Joe’s brother.  
 2) Joe is studying at a vocational college. 
 3) John is older than Joe.  
 4) Joe wants to be an engineer. 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) How fast 
   อิแวน : เครื่องบินลํานั้นบินไดเร็วแคไหน 
   แซคคารี : มันบินได 600 ไมลตอชั่วโมง 
   หากใชคําวา How ตามดวยคําคุณศัพท (Adjective) มาขึ้นตน

ประโยคคําถาม จะใชเพื่อถามคุณลักษณะของสิ่งตางๆ ที่ตองการทราบ สังเกต
ไดวาคําถามในบทสนทนาถามเกี่ยวกับเครื่องบิน และคําตอบระบุไววา 600 miles 
an hour ซึ่งเปนความเร็วที่เครื่องบินดังกลาวทําได 

  1) How far = ไกลเทาไร ไกลแคไหน ใชถามระยะทาง 
  2) How long = นานเทาใด นานแคไหน ใชถามระยะเวลา 
  4) How often = บอยเพียงใด บอยแคไหน ใชถามความถี่ของการ

กระทํา/การเกิดเหตุการณ  
2. เฉลย 2) I like the pink ones 
   แองเจลา : ถุงเทาคูไหนที่เธอชอบ 
   เบียทริซ : ฉันชอบคูสีชมพู 
   โดยทั่วไป คําวา sock จะนิยมใชเปนรูปพหูพจน เพราะมีลักษณะ

เปนคูๆ คําสรรพนามที่นํามาแทนก็ตองเปนพหูพจนดวยเชนกัน และคําวา one 
สามารถทําหนาที่เปนคําสรรพนามได แตตองใชรูปใหสอดคลองกับพจนของ
คํานามที่จะมาแทน ตัวเลือก 4) จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง เพราะ ones ซึ่งอยูใน
รูปพหูพจน นํามาแทน socks ซึ่งเปนคํานามพหูพจนได 

  1) I like that = ฉันชอบอันนั้น  
  3) I like this = ฉันชอบอันนี้ 
  4) I like the pink one = ฉันชอบขางสีชมพู ใหความหมายผิดไป

จากความเปนจริง  
3. เฉลย 3) It’s in the bin. 
   เอมี่ : แพท นั่นอะไรนะ ฉันมองไมถนัด 
   แพท : กระดาษนะ ผมเหวี่ยงๆ ไวใตโตะ 
   เอมี่ : ชวยเก็บลงถังขยะดวยนะ 
   แพท : ไดเลย เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งใหเรียบรอย 
   จากบทสนทนาขางตน จะเห็นไดวาแพทตอบตกลง (OK) วาจะทํา

ตามที่เอมี่ขอ จึงตอบไดวากระดาษลงไปอยูในถังขยะเรียบรอยแลว 
   1) It’s under the table. = อยูใตโตะ   
   2) It’s on the floor. = อยูบนพื้น 
   4) It’s in Amy’s hand. = อยูในมือเอมี่  
4. เฉลย 3) has played 
   เอ็ดดี้เปนนักเทนนิส เขาเลนเทนนิสตั้งแตอายุ 6 ป 
   since แปลวา ตั้งแต ใชแสดงจุดเริ่มตนของเวลาที่กระทํากริยา/

เกิดเหตุการณหนึ่ง พบไดบอยในประโยคที่ใช Present Perfect Tense เพื่อ
สื่อวายังทํา/เปนเชนนั้นอยูจนถึงปจจุบัน โครงสราง คือ S + has/have + V3 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense  

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

Continuous Tense   
5. เฉลย 3) am / was 
   ฉันมีความสุขกวาเมื่อวาน 
   am / was = เปน, อยู, คือ  
   คําคุณศัพท (Adjective) นอกจากจะใชวางไวหนาคํานามแลว   

ยังสามารถใชตามหลัง Verb to be ได โดยรูปของ Verb to be จะเปลี่ยน
ตามพจนและบุรุษของประธาน รวมถึงกาล (Tense) ที่ใช จากโจทย พบวาใช 
Verb to be 2 ตําแหนง เพื่อบงบอกสภาพของประธานในกาลที่ตางกัน สวน
หนาของประโยคบงบอกสภาพของประธาน I ซึ่งเปนเอกพจน บุรุษที่ 1         
ที่เปนอยูในปจจุบัน ประโยคสวนนี้ใช Present Simple Tense รูปของ Verb 
to be ที่ใชจึงเปน am ในขณะที่สวนหลังของประโยคบงบอกสภาพของประธาน
เอกพจน บุรุษที่ 1 ในอดีต โดยสังเกตจากคําวา yesterday ซึ่งเปนเวลาในอดีต 
ประโยคสวนนี้จะใช Past Simple Tense รูปของ Verb to be ที่ใชจึงเปน was  

6. เฉลย 1) is / me 
   2 กิโลเมตร เปนระยะทางที่ไกลสําหรับฉันที่จะเดิน 
   ประธานของประโยคนี้เปนคําแสดงระยะทาง ซึ่งถือเปนคํานาม

เอกพจน แมวาจะมีเลขบอกจํานวนที่มากกวาหนึ่ง และใชหนวยบอกระยะทาง
เปนรูปพหูพจนก็ตาม จึงตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และ
คําสรรพนามที่ใชตามหลังคําบุพบท จะตองอยูในรูปที่เปนกรรม (Object) 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 7-10) 
 วันนี้เปนวันอาทิตย จอหนอยูบานกับพี่ชายของเขา ชื่อวาโจ ตอนนี้พวกเขากําลัง
ดูโทรทัศนกันอยู จอหนและโจอาศัยอยูในบานหลังใหญ จอหนตัวสูง แข็งแรง และ
หลอ เขาอายุ 14 ป โจอายุมากกวาเขา 11 ป โจเปนวิศวกร จอหนอยากเปนวิศวกร
เหมือนพี่ชายของเขา แตตอนนี้เขายังเปนไมได เขากําลังเรียนอยูเกรด 9 (เทียบเทาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของประเทศไทย) ที่โรงเรียนนานาชาติแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
7. เฉลย 1) living room 
   เพราะสังเกตไดจากประโยค Now they are watching TV. และ

โดยสวนใหญ จะติดตั้งโทรทัศนไวในหองนั่งเลน/หองรับแขก 
  2) kitchen = หองครัว 
  3) bathroom = หองน้ํา 
  4) garage = โรงรถ/อูซอมรถ  
8. เฉลย 3) An engineer 
   เพราะเนื้อเรื่องระบุวาจอหนอยากเปนวิศวกรเหมือนโจ พี่ชายของเขา 
  1) A teacher = ครู อาจารย  
  2) A soldier = ทหาร 
  4) A student = นักเรียน นักศึกษา ผิด เพราะตอนนี้จอหนก็ยัง

เรียนหนังสืออยู  
9. เฉลย 3) 25 
   สังเกตไดจากประโยค He is fourteen years old. และ Joe is 

eleven years older than him. ดังนั้น 11 + 14 = 25  
10. เฉลย 1) John is Joe’s brother. 
   เพราะสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องทั้งหมดไดวาจอหนเปนนองชายของโจ 
  2) โจกําลังเรียนอยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหนึ่ง ผิด เพราะตอนนี้โจ

ทํางานเปนวิศวกรแลว 
  3) จอหนแกกวาโจ ผิด เพราะจอหนอายุนอยกวา 
  4) โจอยากเปนวิศวกร ผิด เพราะโจทําอาชีพนี้อยูแลว 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ผิด เพราะตองใชกับ 
คํานามเอกพจน 

ไมไดกลาวถึงในเนื้อเรื่อง 


