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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 3/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer.   
1. There are more accidents on this road because it is .................... 

than others. 
 1) the most narrow  2)  the narrowest  
 3)  as narrow   4)  narrower  
2. Hundreds of people ................... in the train accident last week.  
 1) will be injured  2) have been injured 
 3) are injured   4) were injured  
3.  If I .................... you, I would work very hard .................... I could 

earn more money. 
 1)  were / so that  2)  been / so 
 3)  be / so that   4)  am / so  
4. My favorite ................... are Geography and Mathematics. 
 1) occupations 2) jobs 3) sports 4) subjects  
5. His father wanted his children to look after .................... and do 

what they wanted. 
 1) their 2)  them 3)  themselves 4)  weren’t they  
6. My house is .................... the bookshop and the gas station. 
 1) between 2)  during 3)  next 4) in  
7. You are two close friends. Please do not .................... about such 

small things. 
 1)  gossip 2)  describe 3)  be bored 4)  quarrel  
8. ................... is a letter you send via computer. 
 1) Password 2) E-mail 3) Virus 4) Keyboard  
9. .................... activities have the same meaning as the free time 

activities. 
 1)  Busy 2)  Leisure 3)  Rush hour 4)  Independent  
10. Bob and Tim have ................... decided where they are going on 

vacation. 
 1) already 2) yet 3) had to 4) could  
11. Kathy never learnt Spanish ................... she lived in Spain for many 

years. 
 1) although 2) despite 3) because 4) so  
12. The book ................... is about Japanese culture is very interesting. 
 1) whose 2) who 3) where 4) which  
13. Which word does not belong in the group? 
 1)  big 2) great 3) huge 4) little 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) narrower 
   มีอุบัติเหตุมากขึ้นบนถนนเสนนี้ เนื่องจากเปนถนนที่แคบกวาถนน

เสนอื่นๆ 
   narrower = แคบกวา 
   เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) แสดงการ

เปรียบเทียบขั้นกวา คําวา narrow เปนคําคุณศัพทสองพยางคที่ลงทายดวย 
ow ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนรูปเปนขั้นกวา ก็จะเติม er ตอทาย  

2. เฉลย 4) were injured 
   ผูคนนับรอยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนรถไฟเมื่อสัปดาหที่แลว 
   were injured = ไดรับบาดเจ็บ 
   เปนรูปแบบประโยคที่แสดงวาประธานเปนผูถูกกระทํา (Passive 

Voice) มีโครงสราง คือ Subject + Verb to be + V3 หากกลาวถึงเหตุการณ
ในอดีต (ในที่นี้คือ เมื่อสัปดาหที่แลว) ก็ตองผัน Verb to be ใหเปนรูปกริยา
ชองที่ 2 ประโยคในโจทยมีประธานเปนพหูพจน ดังนั้น จึงใชรูปกริยาเปน were  

3. เฉลย 1) were / so that 
   ถาฉันเปนคุณ ฉันจะขยันทํางานใหมาก เพื่อที่ฉันจะสามารถหาเงิน

ไดมากขึ้น 
   were = เปน / so that = เพื่อที่ 
   เปนประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 2 ใชกลาวถึงเหตุการณที่ไมเปนจริง

ในปจจุบัน โครงสราง คือ If + Past Simple Tense, S + would + V1     
อนุประโยคแสดงเงื่อนไขจึงใชคํากริยาในรูป Past Tense (รูปกริยาชองที่ 2) 
ซึ่งถาคํากริยาดังกลาวเปน Verb to be จะใช were เทานั้น ไมวาประธานจะ
เปนเอกพจนหรือพหูพจน สวนคําเชื่อม so that ใชเพื่อบอกวัตถุประสงค  

4. เฉลย 4)  subjects 
   วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือวิชาภูมิศาสตรและวิชาคณิตศาสตร 
   subjects = วิชา 
  1) occupations = อาชีพ 
  2) jobs = งาน 
  3) sports = กีฬา  
5. เฉลย 3) themselves 
   พอของเขาตองการใหลูกๆ ดูแลตัวเองและทําสิ่งที่พวกเขาตองการ 
   themselves = ตัวเอง 
   เปน Reflexive Pronoun หมายถึง คําสรรพนามที่มีความหมาย

สะทอนกลับไปยังประธานหรือกรรม ในที่นี้คือ ตัวของลูกๆ เอง จึงใช themselves 
เพื่อใหสอดคลองกับ children ซึ่งเปนคํานามพหูพจน  

6. เฉลย 1)  between 
   บานของฉันอยูระหวางรานหนังสือกับสถานีบริการน้ํามัน (ปม) 
   between = ระหวาง 
   เปนคําบุพบทที่ใชเมื่อมีสิ่งของสองสิ่งหรือคนสองคนขนาบอยู และ

ใชคูกับ and ได 

  2)  during = ระหวาง (ใชกับระยะเวลาที่ตอเนื่องกัน/ชวงเวลาที่เกิด
เหตุการณหนึ่งๆ) 

  3)  next = ถัดไป 
  4)  in = ใน  
7. เฉลย 4) quarrel 
   คุณสองคนเปนเพื่อนสนิทกัน ขออยาไดทะเลาะกันดวยเรื่องเพียง

เล็กๆ นอยๆ เลย 
   quarrel = ทะเลาะ 
  1)  gossip = ซุบซิบนินทา 
  2)  describe = พรรณนา 
  3)  bored = รูสึกเบื่อ  
8. เฉลย 2) E-mail 
   อีเมลคือจดหมายที่คุณสงผานทางคอมพิวเตอร 
   E-mail = อีเมล 
  1) Password = รหัสผาน 
  3) Virus = ไวรัส 
  4) Keyboard = แปนพิมพ  
9. เฉลย 2) Leisure 
   กิจกรรมยามวางมีความหมายเดียวกันกับกิจกรรมในเวลาวาง 
   Leisure = ยามวาง 
  1)  Busy = ยุง 
  3)  Rush hour = ชั่วโมงเรงดวน 
  4)  Independent = อิสระ  
10. เฉลย 1) already 
   บอบและทิมไดตัดสินใจเรียบรอยแลววาจะไปพักผอนในชวงวันหยุด

ที่ไหน 
   already = เรียบรอยแลว 
   เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ที่เหมาะสม มักปรากฏในประโยคที่

ใช Present Perfect Tense เพื่อแสดงเหตุการณที่ไดกระทํา/เกิดขึ้นเรียบรอยแลว  
11. เฉลย 1)  although 
   เคธี่ไมเคยเรียนภาษาสเปน ถึงแมวาเธอจะอาศัยอยูที่ประเทศสเปนมา

เปนเวลาหลายปแลวก็ตาม 
   although = ถึงแมวา 
   ใชเชื่อมประโยค หรืออนุประโยค (Clause) ที่มีใจความขัดแยงกัน  
12. เฉลย 4)  which 
   หนังสือซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนนาสนใจ 
   which = ซึ่ง 
   เปนประโยคความซอนที่ใช Relative Clause เพื่อใหรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคํานาม ซึ่งจะตองมีคําเชื่อมที่เรียกวา Relative Pronoun   
จากโจทย พบวา The book เปนสิ่งของ ดังนั้น Relative Pronoun ที่เหมาะสม 
จึงเปน which  

13. เฉลย 4)  little 
   โจทยถามวา คําใดที่ไมเขาพวก 
   little = เล็ก, เล็กนอย 
  1) big = ใหญ 
  2) great = ยิ่งใหญ เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
  3) huge = มหึมา  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


