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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. You .................... eat that rambutan because it’s .................... . 
 1) can / rotten   2) can’t / rotten 
 3) could / fresh   4) couldn’t / fresh  
2. This flower is .................... .................... than yours. 
 1) more / beautiful  2) beautiful / more 
 3) much / beautiful  4) beautiful / much  
3. Tommy is a .................... driver. He drives .................... . He never 

has an accident. 
 1) careless / carelessly 2) carelessly / careless 
 3) careful / carefully 4) carefully / careful  
4. There are .................... boys in that room, but .................... aren’t 

my students. 
 1) any / he 2) any / they 3) some / he 4) some / they  
5. .................... have you been in Tokyo? 
 1) How many 2) How much 3) How far 4) How long  
6. We prefer to travel .................... plane. 
 1) on 2) in 3) with 4) by  
7. The .................... is a room under the ground in a house, used 

especially for storing things. 
 1) private room 2) attic 3) cellar 4) laboratory  
8. A : This sack is very heavy. Can you help me lift it? 
 B : ....................  
 1) That sack is too big.  
 2) My hands are wet. 
 3) Please go ask someone to help you. 
 4) Sure, I’m glad to help. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) can’t / rotten 
   คุณกินเงาะผลนั้นไมได เพราะมันเนา 
   can’t = ไมได เปนรูปปฏิเสธแบบยอของ can ซึ่งเปนคํากริยาชวย 

เพื่อบอกวาประธานทําสิ่งใดไดหรือไมได 
   rotten = เนา, เสีย, บูด เปนคําคุณศัพท (Adjective) 
   ใชรูปกริยาไดเหมาะสมและมีความหมายที่เปนเหตุเปนผลกัน 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) more / beautiful 
   ดอกไมดอกนี้สวยกวา(ดอกไม)ของคุณ 
   more = (มาก)กวา / beautiful = สวย 
   ประโยคนี้ เปนการเปรียบ เทียบโดยใช รูปคุณศัพทขั้นกว า 

(Comparative Adjective) ทําไดโดยนํา more มาวางไวหนาคําคุณศัพทที่มี 2 
พยางค (บางคํา) และ 3 พยางคขึ้นไป และนํา than มาไวหลังคําคุณศัพทคํานั้น 

  2) และ 4) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  3) ผิด เพราะ much ไมใชเพื่อเปรียบเทียบ   
3. เฉลย 3) careful / carefully 
   ทอมมี่เปนคนขับรถที่รอบคอบ เขาขับรถอยางระมัดระวัง เขาไม

เคยประสบอุบัติเหตุ 
   careful = รอบคอบ เปนคําคุณศัพท (Adjective) ทําหนาที่ขยาย

คํานาม driver 
   carefully = อยางระมัดระวัง เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb)    

ทําหนาที่ขยายคํากริยา drives 
  1) careless = ประมาท เปนคํา 
 คุณศัพท (Adjective) ขยายคํานามได 
   carelessly = อยางประมาท 
 เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ขยายคํากริยาได 
  2) carelessly = อยางประมาท เปนคํากริยาวิเศษณ ขยายคํานามไมได 
   careless = ประมาท เปนคําคุณศัพท ขยายคํากริยาไมได 
   4) carefully = อยางระมัดระวัง เปนคํากริยาวิเศษณ ขยายคํานามไมได 
   careful = รอบคอบ เปนคําคุณศัพท ขยายคํากริยาไมได  
4. เฉลย 4) some / they 
   มีเด็กผูชายบางคนอยูในหองนั้น แตพวกเขาไมใชนักเรียนของฉัน 
   some = บาง, บาง เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชกับคํานาม

นับไดพหูพจน (Plural Countable Noun) และคํานามนับไมได (Uncountable 
Noun) ในประโยคบอกเลา 

   they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่ใช
แทนคํานามนับไดพหูพจนที่ผูพูดกลาวถึง (ในที่นี้ คือ boys) เพื่อนํามาทําหนาที่
ประธาน (Subject) พหูพจน บุรุษที่ 3 ในประโยค 

  1) any = บาง, ไม...เลย เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชกับ
คํานามนับไดพหูพจน (Plural Countable Noun) และคํานามนับไมได 
(Uncountable Noun) ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ 

   he = เขา เปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่ใชแทน
บุคคลเพศชายหนึ่งคนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อนํามาทําหนาที่ประธานเอกพจน บุรุษ
ที่ 3 ในประโยค 

  2) any ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมไดในประโยคคําถาม
และประโยคปฏิเสธ 

   they เปนสรรพนามพหูพจน บุรุษที่ 3 ใชแทนคํานามพหูพจนที่
เปนประธานของประโยค 

  3) some ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมไดในประโยค
บอกเลา 

   he เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 ใชแทนผูชายหนึ่งคนที่เปน
ประธานของประโยค   

5. เฉลย 4) How long 
   คุณอยูในโตเกียวนานเทาไร 
   How long = นานเทาไร 
   โดยปกติ How เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชขึ้นตน

คําถามเพื่อถามลักษณะของนามหรือสรรพนาม และวิธีการกระทํากริยา แตเมื่อ
นําคุณศัพท (Adjective) วางไวหลัง How จะใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามลักษณะ
ของนามหรือสรรพนามในเชิงปริมาณ อาทิเชน เมื่อนําคุณศัพท long วางไวหลัง 
How ก็จะนํามาถามความนานของระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ/กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  1) How many = เทาไร ใชถามจํานวนของนามนับได 
  2) How much = เทาไร ใชถามปริมาณของนามนับไมได 
  3) How far = ไกลเทาไร ใชถามระยะทาง  
6. เฉลย 4) by 
   พวกเราชอบเดินทางทองเที่ยวโดยเครื่องบิน 
   by = โดย 
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชบอกวิธีการเดินทาง ใชวางไวหนา

ชนิดของพาหนะ โดยไมตองมีคํานําหนาคํานาม (Article) มาคั่นไว 
  1) on = บน 
  2) in = ใน 
  3) with = ดวย, กับ  
7. เฉลย 3) cellar 
   หองใตดิน คือ หองที่อยูใตพื้นดินภายในบาน ใชสําหรับเก็บสิ่งตางๆ 

โดยเฉพาะ 
   cellar = หองใตดิน 
   เพราะโจทยเปนคําอธิบายความหมายของศัพทคํานี้ 
  1) private room = หองสวนตัว 
  2) attic = หองใตหลังคา 
  4) laboratory = หองปฏิบัติการ  
8. เฉลย 4) Sure, I’m glad to help. 
   เอ : กระสอบใบนี้หนักมาก คุณชวยฉันยกหนอยไดไหม 
   บี : ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   Sure, I’m glad to help. = ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) That sack is too big. = กระสอบใบนั้นใหญเกินไป 
  2) My hands are wet. = มือของฉันเปยก 
  3) Please go ask someone to help you. = ไปตามคนอื่นมาชวยคุณ 
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