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Writing : Items 1-5 
Direction : Choose the alternative which best completes 

the sentence.  
1. I wish Janet .................... to the meeting this afternoon. 
 1) came   2) will come 
 3) can come   4) would come  
2. Shallow, sheltered channels that have currents .................... bryozoas 

from severe waves are their typical habitats. 
 1) protected   2) are protected 
 3) but protect   4) they are protected  
3. Presley, the male Spix’s macaw, will be paired with a female 

parrot, housed in the perfect climate and fed a diet that matches 
closely what birds .................... in the wild. 

 1) should have eaten 2) ate 
 3) would have eaten 4) eat  
4. It’s nice that the university is taking care of us, .................... that 

our freedom is being limited because of some militant group. 
 1) and therefore it is unpleasant 
 2) and furthermore, it is miserable 
 3) but however, it is pleasurable 
 4) but on the other hand, it is absurd  
5. My family .................... from Chicago in 1985 and .................... in 

Bangkok since then. 
 1) have moved / were living 2) moving / living 
 3) moved / have been living 4) moved / had lived 
 
Speaking : Items 6-7 
Direction :  Choose the best phrases to complete the dialogue.  
Shop Manager : The counter is such a mess! 
Shop Assistant : ..........6..........  
Shop Manager : Good. Please keep it tidy or the customer will 

find it unpleasant. 
Shop Assistant : ..........7..........  
6. 1) Yes. I can see it is. 2) Why do you think so? 
 3) It will be tidier next time. 4) I will clear it now.  
7. 1) I will.   2) Yes, I agree. 
 3) I will please them. 4) Please help me do it too. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) would come 
   ฉันปรารถนาวาแจเนทจะมาเขาประชุมบายวันนี้ 
   would come = จะมา 
   ประโยคนี้แสดงความปรารถนาใหเกิดเหตุการณในอนาคต สังเกต

ไดจาก this afternoon ดังนั้น หากตองการแสดงความปรารถนาใหเกิด/ที่จะ
ทําสิ่งใดในอนาคต ตองใชโครงสราง wish + S + would + V1 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชแสดงความปรารถนาใหเกิดในปจจุบัน 
  2) ใชแสดงความปรารถนาไมได 
  3) ตองเปลี่ยน can เปน could จึงจะนํามาใชแสดงความปรารถนาได  
2. เฉลย 3) but protect 
   ชองแคบตื้นและมีที่กําบังซึ่งมีกระแสน้ําไหลผาน แตปกปองไบรโอซัว

จากคลื่นที่รุนแรง เปนแหลงที่อยูอาศัยเฉพาะอยางของพวกมัน 
   but protect = แตปกปอง 
   ใชคําสันธานไดเหมาะสม เพราะแสดงใจความที่ขัดแยงกันวาบริเวณที่

มีกระแสน้ํากลับชวยปกปองไมใหสัตวที่อาศัยอยูในนั้นไดรับอันตรายจากคลื่นที่
รุนแรง และใชรูปกริยาไดถูกตอง เพราะกลาวถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และ
ประธานของประโยค (ในที่นี้ คือ channels) เปนคํานามพหูพจน รูปกริยาที่ใช
ในอนุประโยคใหขอมูลเพิ่มเติมจึงตองเปนกริยาชองที่ 1 ซึ่งใชใน Present 
Simple Tense รูปแบบ Active Voice 

  1) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 2 และ 3 
  2) ผิด เพราะประธานเปนผูกระทํากริยาไดเอง จึงไมตองใชรูปแบบ 

Passive Voice  
  4) ผิด เพราะไมใช Passive Voice และประโยคนี้มีประธานแลว จึง

ไมตองมีประธานเขามาเพิ่มในอนุประโยคที่ใชขยายความอีก  
3. เฉลย 4) eat 
   เพรสลีย นกมาคอวสปกซ (นกแกวหางยาวขนสีฟา) ตัวผู จะถูก

จับคูกับนกแกวตัวเมียหนึ่งตัว นําไปอาศัยในสภาพอากาศที่เหมาะสม และให
อาหารที่มีลักษณะใกลเคียงกับอาหารที่นกในปาตามธรรมชาติกิน 

   eat = กิน 
   เพราะอนุประโยค what birds ... in the wild ที่นํามาขยาย

ลักษณะของอาหารนกเปนสิ่งที่สอดคลองกับขอเท็จจริงตามธรรมชาติ และ
ประธานของอนุประโยคนี้ คือ birds ซึ่งเปนนามพหูพจน จึงตองใช Present 
Simple Tense โดยใชรูปกริยาชองที่ 1 สําหรับประธานพหูพจน  

  1) ควรไดกิน ใชไดในประโยคที่เปน Present Simple Tense  
  2) กิน เปน Past Tense (รูปกริยาชองที่ 2) ซึ่งใชใน Past Simple Tense  
  3) จะไดกิน ใชอนุประโยคหลักของประโยคเงื่อนไข (Conditional 

Sentence) รูปแบบที่ 3  
4. เฉลย 4) but on the other hand, it is absurd 
   เปนเรื่องดีที่ทางมหาวิทยาลัยเอาใจใสพวกเรา แตในทางกลับกัน  

ก็ชางไรเหตุผลที่เสรีภาพของพวกเราถูกจํากัดโดยกลุมคนหัวรุนแรงบางกลุม 
   but on the other hand, it is absurd = แตในทางกลับกัน    

ก็ชางไรเหตุผล 
   absurd แปลวา ไมมีเหตุผลที่ดี นาหัวเราะเยาะ มีความหมายเชิงลบ 

   on the other hand แปลวา ในทางกลับกัน ใชเชื่อมขอความที่
ขัดแยงของสองประโยค และ but เชื่อมประโยคขัดแยงสองประโยคเขาดวยกัน 
ถาประโยคหลังขึ้นตนดวย On the other hand โดยไมมี but นําหนา ตองใช
เครื่องหมาย . หรือ ; จบประโยคแรก (ถาไมมี and หรือ but นําหนา
คําเชื่อมในตัวเลือก 1), 2) และ 3) ก็ตองเขียนประโยคในลักษณะดังกลาว
เชนกัน) 

   ประโยคแรกมีความหมายเชิงบวก สวนประโยคที่สองมีความหมาย
เชิงลบ ดังนั้น อนุประโยคที่เปนคําตอบจะตองมีขอความหรือคําเชื่อมแสดง
ใจความที่ขัดแยงกัน 

  1) และ 2) ผิด เพราะ unpleasant (ไมนาพอใจ) และ miserable 
(เปนทุกข,  นาหดหู) มีความหมายเชิงลบ จะใชรวมกับ and therefore (และ
เพราะฉะนั้น) หรือ and furthermore (และนอกจากนี้) ซึ่งเชื่อมประโยคที่มี
ใจความสอดคลองกันไมได 

  3) ผิด เพราะ pleasurable (นาพึงพอใจ) มีความหมายเชิงบวก     
ใชรวมกับ but however (แตอยางไรก็ดี) ซึ่งเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยง
กันไมได  

5. เฉลย 3) moved / have been living 
   ครอบครัวของฉันยายจากเมืองชิคาโกเมื่อ พ.ศ. 2528 แลวมาอาศัย

อยูในกรุงเทพมหานครตั้งแตนั้นเปนตนมา 
   moved = ยาย / have been living = อาศัยอยู 
   ขอนี้วัดความรูเรื่องการใช Tense  จะเห็นวาประโยคแรกกลาวถึง

เหตุการณที่จบลงแลว ชองวางแรกตองเปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple 
Tense โดยสังเกตจากป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ซึ่งผานพนมาแลว สวน
ประโยคหลังตองใช Tense บงบอกเหตุการณ/การกระทําที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีต 
และสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยสังเกตไดจากคําวา since then ฉะนั้น 
Tense ที่เหมาะสมที่สุดจึงเปน Present Perfect Tense แตในตัวเลือกที่
กําหนดใหทั้งหมด ไมมีรูปกริยาที่ใชใน Tense ดังกลาวเลย มีเพียงแตรูปกริยา
ที่ใชใน Present Perfect Continuous Tense (has/have + been + Ving) 
เทานั้น ซึ่งรูปกริยาของ Tense ขางตนนี้ที่ปรากฏอยูในตัวเลือก 3) ก็สอดคลอง
กับ family ซึ่งถือเปนประธานพหูพจน จึงนํามาเติมลงในชองวางที่สองได 

  1) ผิด เพราะเหตุการณที่ใช Present Perfect Tense จะตองเกิด
หลังเหตุการณที่ใช Past Continuous Tense  

  2) ผิด เพราะกริยาที่อยูในรูป Present Participle จะอยูในประโยค
ตามลําพังไมได ตองใชรวมกับ Verb to be ที่ผันตาม Tense แลว  

  4) ผิด เพราะเหตุการณที่ใช Past Simple Tense จะตองเกิดหลัง
เหตุการณที่ใช Past Perfect Tense   

คําแปลบทสนทนา (ขอ 6-7) 
ผูจัดการราน : เคานเตอรรกจัง 
พนักงานราน : ผม/ดิฉันจะจัดการใหเรียบรอยเดี๋ยวนี้ 
ผูจัดการราน : ดีเลย จัดซะใหเปนระเบียบนะ ไมอยางนั้น ลูกคาจะไมพอใจเอาได 
พนักงานราน : ไดครับ/คะ  
6. เฉลย 4) I will clear it now. 
   I will clear it now. = ผม/ดิฉันจะจัดการใหเรียบรอยเดี๋ยวนี้ 
   เพราะผูจัดการรานบนวาเคานเตอรรก เปนการบอกกลายๆ วาควร

จะจัดใหเปนระเบียบไดแลว 
  1) ใช ฉันก็เห็นวาเปนอยางนั้น 
  2) ทําไมคุณถึงคิดเชนนั้น 
  3) จะเปนระเบียบยิ่งขึ้นในโอกาสหนา   
7.  เฉลย 1) I will. 
   I will. = ไดครับ/คะ 
   เหมาะจะใชตอบรับคําสั่งไดดีที่สุด 
  2) ใช ฉันเห็นดวย 
  3) ฉันจะทําใหพวกเขาพอใจ 
  4) โปรดชวยฉันทําดวย  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


