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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction :  Read the story below and answer the questions.  

A Teacher of the Old School 
 My grandfather was a teacher. He was the headteacher of a 
school for boys between the ages of thirteen and eighteen. I know 
that he was kind and gentle because when I was young (and he was 
old), he gave me presents, and sat me on his knee, and told me 
stories. But I believe the boys at his school were afraid of him. 
 At school, when he walked into a room full of noisy boys, there 
was silence at once. When he looked at the boy with a certain look 
in his eyes, that boy went red in the face, and looked down at his 
shoes. If a boy brought him poor, careless work -- work that was 
not the best that he could do, my grandfather picked up the boy’s 
book and threw it across the room, shouting: “Do it all again, and 
bring it back first thing in the morning!” If the boy was late, or if he 
forgot to bring the work, he had to do it again, and again, and yet 
again. My grandfather never forgot. 
 He was a very different man at school, from the man I saw day by 
day in his own home.  
1. I knew my grandfather was kind and gentle because .................... . 
 1) he was the headteacher of a boys’ school 
 2) he gave me presents and told me stories 
 3) he told me stories about how kind he was 
 4) he let me sit on his knee and tell him stories  
2. When he looked at the boy in a certain way, that boy .................... . 
 1) went red and could not return my grandfather’s look 
 2) looked back at my grandfather’s red face 
 3) looked at his shoes to see if they were dirty 
 4) went red in the face because his shoes were dirty  
3. My grandfather did not like to receive .................... . 
 1) better work than he could do himself 
 2) work that the boys could not do 
 3) work that was not as good as that boy could do 
 4) the most careful work that he could do  
4. When my grandfather received poor work, he .................... . 
 1) shouted at the boy and threw his work across the room 
 2) went red in the face 
 3) threw the book on the floor and shouted across the room 
 4) threw the book at the boy 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. He was a different man at home because .................... . 
 1) he did not get angry at school like he did at home 
 2) he was not gentle at home 
 3) he did not throw books at school like he did at home 
 4) he did not get angry at home 
 

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 

ครูคนหนึ่งของโรงเรียนเกาแก 
 ปูของฉันเคยเปนครู เขาเคยเปนครูใหญของโรงเรียนสําหรับเด็กผูชายที่มีอายุ
ระหวาง 13-18 ป ฉันรูวาเขาใจดีและสุภาพ เพราะวาเมื่อตอนที่ฉันเปนเด็ก (และ
เขาแก) เขาใหของขวัญ และใหฉันนั่งบนเขา (นั่งตัก) ของเขา และเลาเรื่องราวตางๆ 
ใหฉันฟง แตฉันเชื่อวาเด็กผูชายทั้งหลายที่โรงเรียนของเขากลัวเขา 
 ที่โรงเรียน เมื่อเขาเดินเขาไปในหองที่เต็มไปดวยเสียง ความเงียบจะเกิดขึ้นทันที
เมื่อเขามองไปที่เด็กดวยสายตาแนวแน เด็กชายคนนั้นจะหนาแดง และกมมอง
รองเทาของเขา ถามีเด็กสงงานที่ไมดี ไมรอบคอบ งานที่ไมดีที่สุดเทาที่เขาจะทําได 
ปูของฉันจะเอาหนังสือของเด็กคนนั้นขวางขามหองไปเลย และตะโกนวา “ทํามาใหม
ทั้งหมด และนํามาสงพรุงนี้เปนอยางแรกเลย” ถาเด็กมาชา หรือถาเขาลืมทํางานมาสง 
เขาจะตองทํางานอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง ปูของฉันไมเคยลืม 
 ที่โรงเรียน เขาเปนผูชายที่แตกตางจากคนที่ฉันเห็นที่บานของเขาวันแลววันเลา
อยางมาก  
1. เฉลย 2) he gave me presents and told me stories 
   ฉันรูวาปูของฉันใจดีและสุภาพออนโยน เพราะวาเขาใหของขวัญ

แกฉัน และเลาเรื่องราวตางๆ ใหฉันฟง 
   he gave me presents and told me stories = เขาใหของขวัญ

แกฉัน และเลาเรื่องราวตางๆ ใหฉันฟง 
   สรุปไดจาก I know that he was kind and gentle because 

when I was young (and he was old), he gave me presents, and sat 
me on his knee, and told me stories.  

  1) he was the headteacher of a boys’ school = เขาเปนครูใหญ
ของโรงเรียนสําหรับเด็กผูชาย (โรงเรียนชายลวน) 

  3) he told me stories about how kind he was = เขาเลา
เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับความใจดีของเขา (วาเขาใจดีแคไหน) 

  4) he let me sit on his knee and tell him stories = เขาใหฉัน
นั่งบนเขา (ตัก) ของเขา แลวใหฉันเลาเรื่องตางๆ ใหเขาฟง  

2. เฉลย 1) went red and could not return my grandfather’s look 
   เมื่อเขามองหนาเด็กผูชายคนหนึ่งดวยสายตาอันแนวแน เด็กผูชาย

คนนั้นก็จะหนาแดงและไมกลาสบตามองปูของฉัน 
   went red and could not return my grandfather’s look = 

หนาแดงและไมกลาสบตามองปูของฉัน 

   สรุปไดจาก When he looked at the boy with a certain 
look in his eyes, that boy went red in the face, and looked down 
at his shoes. 

  2) looked back at my grandfather’s red face = มองกลับมาดู
คุณปูของฉันซึ่งหนาแดง 

  3) looked at his shoes to see if they were dirty = มองดูที่
รองเทาของเขาวาสกปรกหรือไม 

  4) went red in the face because his shoes were dirty = 
หนาแดงเพราะรองเทาของเขาสกปรก  

3. เฉลย 3) work that was not as good as that boy could do 
   ปูของฉันไมชอบไดรับงานที่ไมดีเทาที่เด็กชายคนนั้นจะทําได 
   work that was not as good as that boy could do = งานที่

ไมดีเทาที่เด็กชายคนนั้นจะทําได 
   สรุปไดจาก poor, careless work และ If the boy was late, or 

if he forgot to bring the work, he had to do it again, again, and 
yet again. 

  1) better work than he could do himself = งานที่ดีกวาที่เขาจะ
ทําไดดวยตัวเขาเอง 

  2) work that the boys could not do = งานที่เด็กๆ ทําไมได 
  4) the most careful work that he could do = งานที่รอบคอบ

ที่สุดที่เขาทําได  
4. เฉลย 1) shouted at the boy and threw his work across the room 
   เมื่อไดรับงานที่ไมดีของนักเรียน ปูของฉันตะโกนใสเด็กและขวาง

งานของเขาขามหองไป 
   shouted at the boy and threw his work across the room 

= ตะโกนใสเด็กและขวางงานของเขาขามหองไป 
   สรุปไดจาก If a boy brought him poor, careless work ... , 

my grandfather picked up the boy’s book and threw it across the 
room, shouting: ...  

  2) went red in the face = หนาแดง 
  3) threw the book on the floor and shouted across the 

room = ขวางหนังสือบนพื้น และตะโกนขามหอง 
  4) threw the book at the boy = ขวางหนังสือใสเด็กผูชาย  
5. เฉลย 4) he did not get angry at home 
   เขาเปนผูชายที่แตกตางจากเดิมเมื่ออยูบาน เพราะเขาไมเคยโกรธ

เมื่ออยูที่บาน 
   he did not get angry at home = เขาไมเคยโกรธเมื่ออยูที่บาน 
   สรุปไดจากเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง But I believe 

the boys at his school were afraid of him. จากยอหนาแรก และ
ประโยคในยอหนาสุดทาย 

  1) he did not get angry at school like he did at home = เขา
ไมโกรธเมื่ออยูที่โรงเรียนเหมือนตอนอยูที่บาน 

  2) he was not gentle at home = เขาไมออนโยนเมื่ออยูที่บาน 
  3) he did not throw books at school like he did at home = 

เขาไมขวางหนังสือที่โรงเรียนเหมือนที่เขาทําที่บาน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


