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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 3/5)  
  
Read this conversation and choose the correct answer. 
(Items 1-10)  
A : Did you go to the beach last Sunday? 
B : No, I didn’t. I went to the .........1......... with my friends. We saw 

the .........2.........  “The Little Mermaid” 
A : Do you like the mermaid? 
B : Yes, I do. .........3......... was the best. 
A : Did you go shopping after .........4.........? 
B : Yes, we had lunch at Siam Square.  Then .........5......... bought 

some books and postcards. We went home .........6......... the 
evening. What about you? 

A : Last Sunday, my .........7......... stayed at home. My mother 
cooked for .........8......... . We watched cartoon. In the afternoon, 
I played .........9......... with my sister. We had a good 
time .........10......... home. 

B : Oh! It’s 05:30. I must go now. See you tomorrow. 
A : See you.  
1. 1) zoo 2) cinema 3) museum 4) park  
2. 1) music 2) series 3) song 4) film  
3. 1) He 2) She 3) I 4) It  
4. 1) that 2) this 3) I 4) those  
5. 1) we 2) they 3) she 4) he  
6. 1) at 2) in 3) on 4) under  
7. 1) friend 2) pet 3) family 4) teacher  
8. 1) us 2) we 3) our 4) ours  
9. 1) the piano 2) the tennis 3) the bike 4) the puzzle  
10. 1) on 2) in 3) at 4) under 
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
เอ : วันอาทิตยที่แลวเธอไดไปเที่ยวที่(ชาย)ทะเลหรือเปลา 
บี : เปลาหรอก ไมไดไป ฉันไปโรงภาพยนตรกับเพื่อนๆ มา พวกเราไปดู

ภาพยนตรเรื่อง “นางเงือกนอย” กัน 
เอ : เธอชอบนางเงือกรึเปลา 
บี : ชอบสิ เธอดูดีที่สุดเลย 
เอ : แลวเธอไปซื้อของหลังจากนั้นรึเปลาละ 
บี : ไป พวกเราไปกินมื้อเที่ยงแถวสยามสแควร ตอจากนั้น พวกเราก็ไปซื้อ

หนังสือกับโปสตการด แลวพวกเราก็กลับบานกันในตอนเย็น แลวเธอละ 
(วันอาทิตยที่แลวไดไปทําอะไรมาบาง) 

 
 
 
 
 
 
 
  
เอ : วันอาทิตยที่แลว ครอบครัวฉันอยูที่บาน แมฉันทํากับขาวใหพวกเรา พวก

เราก็ดูการตูนกัน ในตอนบาย ฉันเลนเปยโนกับพี่สาว พวกเรามีชวงเวลาดีๆ 
ที่บาน 

บี : โอะ... หาโมงครึ่งแลว ฉันตองกลับแลวละ ไวเจอกันพรุงนี้ 
เอ : แลวเจอกันนะ  
1. เฉลย 2) cinema 
   เปนสถานที่ที่ฉายภาพยนตร/หนัง โดยเรียกเก็บคาเขาชม 
  1) zoo = สวนสัตว 
  3) museum = พิพิธภัณฑ 
  4) park = สวนสาธารณะ  
2. เฉลย 4) film 
   เปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะมีความหมายวา ภาพยนตร/

หนัง เชนเดียวกับคําวา movie 
  1) music = ดนตรี 
  2) series = ละครชุด (ฉายในโทรทัศน) 
  3) song = เพลง  
3. เฉลย 2) She 
   เพราะตัวละครเอกในภาพยนตรเรื่องดังกลาว (นางเงือก) เปนผูหญิง 

จึงตองใชรูปของบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ใหเหมาะกับพจน เพศ 
และบุรุษของบุคคลที่กลาวถึง ดังนั้น บุรุษสรรพนามที่เหมาะจะใชแทนนางเงือก
จึงตองเปนรูปบุรุษสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 เพศหญิง คือ She  

  1) He = เขา เปนบุรุษสรรพนามที่ใชแทนบุคคลเพศชายบุคคลเดียวที่
ผูพูดกลาวถึง (เปนเอกพจน บุรุษที่ 3) 

  3) I = ฉัน/ผม เปนบุรุษสรรพนามที่ผูพูดใชแทนตัวเอง (เปนเอกพจน 
บุรุษที่ 1) 

  4) It = มัน เปนบุรุษสรรพนามที่ใชแทนสัตวตัวเดียว สิ่งของชิ้นเดียว 
หรือสถานที่แหงเดียวที่ผูพูดกลาวถึง (เปนเอกพจน บุรุษที่ 3)  

4. เฉลย 1) that 
   เหตุการณการไปดูภาพยนตรกับเพื่อนเปนคํานามนับไมได จึงถือ

เปนเอกพจน และเหตุการณดังกลาวไดจบสิ้นลงแลวในอดีต คําที่นํามาแทนได
จะตองใชสําหรับคํานามเอกพจนที่อยูไกลจากตัวผูพูด ดังนั้น คําตอบที่ถูกตอง
จึงเปน that 

  2) this = นี้ หากจะใชระบุเหตุการณ จะใชเพื่อระบุถึงเหตุการณที่ยัง
ไมไดเกิดขึ้น (after this = หลัง/ตอจากนี้) 

  3) I = ฉัน/ผม รูปบุรุษสรรพนามนี้จะไมใชตามหลังคําบุพบท 
  4) those = เหลานั้น ไมสามารถใชเพื่อระบุเหตุการณได เพราะเปน

พหูพจน 

5. เฉลย 1) we 
   เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subjective Personal Pronoun 

หรือ Subject Pronoun) ที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 1 เพราะผูพูดใชแทนตัวเอง
รวมทั้งเพื่อนๆ อีกหลายคน 

  2) they = พวกเขา ใชแทนบุคคลหลายคนที่ผูพูดกลาวถึง จะเปน
เพศหญิงหรือเพศชายก็ได และแทนสัตวหลายตัว สิ่งของหลายชิ้น สถานที่
หลายแหง (เปนพหูพจน บุรุษที่ 3) 

  3) she = เขา/เธอ ใชแทนบุคคลเพศหญิงบุคคลเดียวที่ผูพูดกลาวถึง 
(เปนเอกพจน บุรุษที่ 3) 

  4) he = เขา ใชแทนบุคคลเพศชายบุคคลเดียวที่ผูพูดกลาวถึง (เปน
เอกพจน บุรุษที่ 3)  

6. เฉลย 2) in 
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชระบุชวงเวลา (Period of Time) 

ของวัน คือ เชา บาย เย็น 
  1) at = ที่, ตรง หากใชกับเวลา จะใชระบุเวลาตามที่ปรากฏบน

หนาปดนาฬิกา 
  3) on = บน หากใชกับเวลา จะใชระบุวันที่และวันในสัปดาห 
  4) under = ใต มักจะไมใชเพื่อระบุเวลา  
7. เฉลย 3) family 
   สังเกตไดจาก at home 
  1) friend = เพื่อน 
  2) pet = สัตวเลี้ยง 
  4) teacher = ครู, อาจารย  
8. เฉลย 1) us 
   เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Objective Personal Pronoun หรือ 

Object Pronoun) ที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 1 เพราะผูพูดใชแทนตัวเองรวมทั้ง
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว (โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่สาว) 

  2) we = พวกเรา เปนรูปบุรุษสรรพนามที่ใชเปนประธานของประโยค 
  3) our = ของพวกเรา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Adjective) ของ we 
  4) ours = ของพวกเรา เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 

(Possessive Pronoun) ของ we  
9. เฉลย 1) the piano 
   หากตองการระบุวาเลนเครื่องดนตรีชนิดใด ใหใช the นําหนา

เครื่องดนตรีเสมอ 
  2) หากตองการระบุวาเลนกีฬาชนิดใด ไมตองใช article นําหนา  
  3) และ 4) ไมเหมาะจะใชเปนกรรมของกริยา play และควรเปลี่ยนมาใช 

article ‘A’ แทน ‘the’ เพราะไมจําเปนตองระบุใหเจาะจง   
10. เฉลย 3) at 
   at home เปนสํานวน หมายถึง ที่บาน, ในครอบครัว 
  1) on = บน 
  2) in = ใน ใชในสํานวนขางตนไมได 
  4) under  = ใต 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


