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วิชา ภาษาอังกฤษ (9 วิชาสามัญ) 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/3)  
  
Direction : Choose the number that indicates the mistake 

in each item.  
1. Felling trees for wood or agricultural land remain a big problem  
 1) 2) 3) 4) 
 in Thailand.  
2. He had failed to win the race to the pole, but the remarkable  
 1) 2) 
 courage showing by Captain Scott and his men made them into  
 3) 4) 
 heroes.   
3. Oil prices show little movement yesterday as traders watched the  
 1) 2) 3) 
 continue violence in the Middle East. 
 4)  
4. No other beverage even comes close to rival coffee as the 
 1) 2) 
 more widely drunk refreshment in the world. 
 3) 4)  
5. When dealing with the press, we have to be carefully and 
 1) 2) 
 when asked, respond quickly and politely. 
 3) 4)  
6. Living happily and successfully require not only intelligence  
 1) 2) 3) 
 quotient but also emotional quotient. 
 4)  
7. Today’s modern digital cameras require only a few light as 
 1) 2)  
 compared with ones of earlier models. 
 3) 4)  
8. Over fifty years ago, Helen Koch’s outstanding contributions as a  
 1) 
 settlement organizer catch the attention of President Franklin  
 2) 
 Roosevelt, who appointed her to his advisory committee on  
 3) 4) 
 economic security.  
9. Archaeologists learn about the ancient civilizations by studying  
 1) 2) 3)  
 their artifacts, for examples, arrowheads, spears, pottery, and tools. 
   4)  
10. Television violence is only acception to viewers if it is “fair and  
 1) 2) 
 justified,” according to research published by Leeds University  
 3) 4) 
 yesterday. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) remain 
   ตองแก remain เปน remains 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Felling เปน gerund (กริยาที่

เติม ing ตอทาย สามารถทําหนาที่ในประโยคไดเสมือนนาม) ซึ่งถือวาเปนนาม
นับไมได จัดวาเปนเอกพจน ตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
เสมอ ในขณะที่ trees for wood or agricultural land เปนวลีที่ทําหนาที่เปน
สวนขยาย (trees ซึ่งเปนพหูพจน เดิมทําหนาที่เปนกรรมของกริยา fell ซึ่งได
เปลี่ยนรูปเปน gerund ไปแลว) ดังนั้น เมื่อประธานประโยคที่ใช Present 
Simple Tense เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 กริยาตองเติม s ตอทาย  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา การโคนตนไมเพื่อนํา
เนื้อไมมาใชหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยังคงเปนปญหาใหญอยางหนึ่งใน
ประเทศไทย  

2. เฉลย 3) showing 
   ตองแก showing เปน showed 
   เพราะ courage เปนนามธรรม ตองถูกแสดงออกมา ไมสามารถ

ทํากริยาแสดงเองได จึงตองใชรูปแบบ Passive Voice และเนื่องจากสวนนี้
ของประโยคซึ่งใชรูปแบบ Passive Voice เปน relative clause ทําหนาที่
ขยายใจความโดยใหขอมูลเพิ่มเติม จึงสามารถลดทอนรูปกริยาที่ผันตามกาลให
เหลือเพียง Past Participle (V3) ได 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา เขาเอาชนะการแขงขัน
เพื่อไปยังขั้วโลกไมได แตความกลาหาญที่โดดเดนซึ่งกัปตันสกอตตและผูรวม 
งานของเขาไดแสดงออกมาก็ทําใหพวกเขากลายเปนวีรบุรุษ  

3. เฉลย 4) continue 
   ตองแก continue เปน continual 
   เพราะ continue เปนคํากริยา (Verb) ใชขยายคํานาม violence 

ไมได จึงตองเปลี่ยนเปน continual ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ราคาน้ํามันปรับขึ้น-ลง

เพียงเล็กนอยเมื่อวานนี้ เพราะผูคา/นักลงทุนตางก็จับตามองเหตุการณความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในแถบตะวันออกกลาง  

4. เฉลย 3) more widely 
   ตองแก more widely เปน the most wildly 
   สังเกตไดจากวลี in the world ซึ่งจะใชรวมกับคุณศัพทขั้นสูงสุด 

(Superlative adjective) หรือกริยาวิเศษณขั้นสูงสุด (Superlative adverb) เสมอ 
ไมใชคุณศัพทขั้นกวา (Comparative adjective) และกริยาวิเศษณขั้นกวา 
(Comparative adverb)  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ไมมีเครื่องดื่มชนิดอื่นใด
จะเทียบเคียงกับกาแฟในฐานะเครื่องดื่มที่ดื่มกันอยางแพรหลายที่สุดในโลกไดเลย  

5. เฉลย 2) carefully 
   ตองแก carefully เปน careful 
   เพราะ be เปนกริยาแทของประโยค ตองตามดวยคุณศัพท 

(Adjective) ไมใชกริยาวิเศษณ (Adverb)  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา เมื่อตองพบปะกับ
สื่อมวลชน เราจะตองระมัดระวัง และเมื่อถูกสัมภาษณ/ถาม ใหตอบโดยรวดเร็ว
และสุภาพ  

6. เฉลย 2) require 
   ตองแก require เปน requires 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Living เปน gerund ถือเปน

นามนับไมได ตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา การใชชีวิตใหมีความสุข
และประสบความสําเร็จไมไดอาศัยเพียงแคระดับเชาวนปญญาเทานั้น แตยัง
อาศัยความมั่นคงทางอารมณอีกดวย  

7. เฉลย 2) a few 
   ตองแก a few เปน a little 
   เพราะ a few เปนคําบอกปริมาณ (quantifier) ที่ใชกับคํานาม  

นับไดพหูพจน ในขณะที่ light เปนคํานามนับไมได จึงตองใช a little 
  เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา กลองถายรูปดิจิทัล
สมัยใหมที่ใชกันอยูในปจจุบันตองการแสงเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับกลองถายรูป
รุนกอนๆ   

8. เฉลย 2) catch 
   ตองแก catch เปน caught  
   เพราะ Over fifty years ago จะใชกลาวถึงการกระทําที่จบสิ้นลง

แลว หรือเหตุการณที่ผานมาแลว แสดงวาประโยคนี้เปน Past Simple Tense 
กริยาจึงตองอยูในรูป Past Tense (V2)  

   เมื่อเปลี่ยนคําในประโยคใหถูกตองแลว จะแปลไดวา กวาหาสิบป
กอน ผลงานที่โดดเดนของเฮเลน คอค ในฐานะผูจัดระบบการชําระหนี้ ไดตรึง
ความสนใจของประธานาธิบดีแฟรงคลิน โรเซอเวลท ผูแตงตั้งใหเธอเปนกรรมการ
ที่ปรึกษาดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสมัยของเขา  

9. เฉลย 4) for examples 
   ตองแก for examples เปน for example 
   เพราะวลี for example ซึ่งใชเพื่อยกตัวอยางประกอบ จะตองไมมี 

s ตอทายคําวา example แมวาสิ่งที่นํามายกตัวอยางจะมีหลายชนิดก็ตาม 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา นักโบราณคดีเรียนรู

เกี่ยวกับอารยธรรมตางๆ ในสมัยโบราณโดยศึกษาจากสิ่งประดิษฐทั้งหลายใน
สมัยนั้นที่พวกเขาขุดพบ ตัวอยางเชน หัวลูกศร/ธนู หอก เครื่องปนดินเผา  
และเครื่องมือตางๆ   

10. เฉลย 2) acception 
   ตองแก acception เปน accepted  
   เพราะประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) 

สังเกตไดวาอนุประโยคทั้งสองสวนตางก็มี Verb to be โดยอนุประโยคหลัก 
(Main Clause) มี Television violence (ความรุนแรงที่ปรากฏใหเห็นใน
โทรทัศน) เปนประธาน แตยังขาดกริยาหลัก อีกทั้ง acception ก็ไมใชคําที่มีใช
ในภาษาอังกฤษ สวนอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-clause) มีคุณศัพทตามหลัง
กริยา be แสดงวาอนุประโยคหลักใชรูปแบบประโยคเปน Passive Voice 
กริยาหลักของอนุประโยคดังกลาวจึงตองอยูในรูป Past Participle (V3)   

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ภาพความรุนแรงในที่
ปรากฏในโทรทัศนจะเปนที่ยอมรับในกลุมผูชม หากภาพที่เห็นนั้น “ยุติธรรม
และสมเหตุสมผล” คํากลาวขางตนนี้มาจากงานวิจัยที่ตีพิมพโดยมหาวิทยาลัยลีดส
เมื่อวานนี้  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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