
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ (ONET) 

 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/5)  
 
 
Direction : Choose the number which indicates the mistake 

in each item.  
1. The initial investigation failed to uncover a number of important fact. 
  1) 2) 3) 4)  
2. Many animals of the sea make noises. A fish calls the sea robin, for  
  1) 2) 
 instance, sounds like a chattering monkeys. 
  3) 4)  
3. How many people know that the Brooklyn Bridge, built in 1869, 
  1) 2) 
 were the world’s first suspension bridge? 
  3) 4)  
4. Steel manufacturing in Thailand involves a handful of productions  
  1) 2) 3) 
 who do not process specialty products, which are vital to the  
    4) 
 automotive, electronic and electrical, and construction sectors.  
5. The choice of “Stretch and Relax” is an exceeding good one, but  
  1) 2) 3) 
 what you need is encouragement. 
  4)  
6. The government must always keep changed the bills 
  1) 2) 
 to stop people from counterfeiting. 
  3) 4)  
7. Techniques for improving memory are only worked well 
  1) 2) 
 for remembering things that happen to you personally. 
  3) 4)  
8. Astronauts hope to land the space shuttle Discovery Tuesday, after 
  1) 
 cloud weather forced NASA to abandon two landing attempts on 
  2) 3) 4) 
 Monday. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) fact  
   ตองเปลี่ยนเปน facts 
   เพราะ a number of แปลวา จํานวนมาก ตองใชกับนามนับได

พหูพจน 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา การสืบสวนในเบื้องตน

ลมเหลวที่จะคนพบขอมูลที่สําคัญจํานวนมาก 
  1) ถูก เพราะเปนคุณศัพท (Adjective) จึงนํามาขยาย investigation ได  

 
 
 
 
 
 
 
  
  2) ถูก เพราะใชรูปกริยาไดเหมาะสมกับกาล (Tense) หากตองการ

กลาวถึงอดีตโดยใช Past Simple Tense  
  3) ถูก เพราะกริยาที่ตามหลัง fail ไดตองอยูในรูป to-infinitive  
2. เฉลย 2) calls 
   ตองเปลี่ยนเปน called  
   เพราะวลีที่ตามหลัง A fish เปน Past Participial Phrase ซึ่ง

นํามาใชเพื่อขยายนามหรือสรรพนามไดเสมือนคุณศัพท วลีชนิดนี้จะขึ้นตนดวย 
Past Participle (รูปกริยาชองที่ 3) เพื่อสื่อความวานามหรือสรรพนามที่
ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นถูกกระทําใหเปนเชนไรหรือถูกกระทําใน
ลักษณะใด โดย called ในที่ นี้ลดทอนมาจาก which is called ซึ่ ง เปน 
Relative Clause ที่ใชรูปกริยาสําหรับ Passive Voice ใน Present Simple 
Tense หมายถึง ที่(ถูก)เรียกวา ... /มีชื่อเรียกวา ...  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา สัตวทะเลหลายชนิดสง
เสียงได ยกตัวอยางเชน ปลาชนิดหนึ่งที่เรียกวา sea robin จะสงเสียงคลาย
กับเสียงของลิงที่รองจอแจ 

  1) ถูก เพราะรูปกริยานี้สอดคลอง (agree) กับ Many animals     
ซึ่งเปนประธานพหูพจน 

  3) ถูก เพราะเปนคําที่นํามาใชไดเมื่อยกตัวอยาง 
  4) ถูก เพราะรูปกริยานี้สอดคลองกับ A fish ซึ่งเปนประธานเอกพจน  
3. เฉลย 3) were 
   ตองเปลี่ยนเปน is 
   เพราะเปนกริยาที่ตามหลัง Brooklyn Bridge ซึ่งเปนวิสามานยนาม

หรือนามที่เปนชื่อเฉพาะ (Proper Noun) ถือเปนนามเอกพจน อีกทั้งสะพาน
แหงนี้ยังคงมีอยูและยังเปดใชมาจนถึงปจจุบัน แสดงวายังคงเปนสิ่งของที่อยูใน
อันดับแรก จึงใช Present Simple Tense 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา จะมีสักกี่คนที่ทราบวา
สะพานบรูคลิน ซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1869 เปนสะพานแขวนแหงแรกของโลก 

  1) ถูก เพราะรูปกริยานี้สอดคลองกับประธาน คือ people ซึ่งเปนนาม
นับไดพหูพจน 

  2) ถูก เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 3 ใชเพื่อขึ้นตน Past Participial 
Phrase 

  4) ถูก เพราะใช apostrophe-s เพื่อแสดงความเปนเจาของไดเหมาะสม  
4. เฉลย 3) productions 
   ตองเปลี่ยนเปน producers 
   สังเกตไดจาก who แสดงวาคําที่อยูขางหนาตองเปนคํานามที่เปน

บุคคล ซึ่งในที่นี้เปนประธานของอนุประโยค do not process specialty process 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา การผลิตเหล็กกลาใน

ประเทศไทยมีผูผลิตที่ไมไดผลิตสินคาที่เปนผลิตภัณฑพิเศษรวมอยูเปนจํานวน
นอย ซึ่งจําเปนตอภาคยานยนต ภาคไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาคกอสราง 

  1) ถูก เพราะใช Gerund (นามที่ไดจากการเติม ing ตอทายกริยา) 
และคําขยายไดเหมาะสม 

  2) ถูก เพราะรูปกริยานี้สัมพันธกับประธาน คือ (Steel) manufacturing 
ซึ่งเปนนามนับไมได 

  3) ถูก เพราะเปนรูปกริยาของ Relative Clause ที่สอดคลองกับนาม
นับไดพหูพจนที่อยูกอนหนา คือ products  

5. เฉลย 3) exceeding 
   ตองเปลี่ยนเปน exceedingly 
   เพราะเปนตําแหนงของคําที่ทําหนาที่ขยาย good ซึ่งเปนคุณศัพท  

และคําที่นํามาขยายคุณศัพทไดตองเปนกริยาวิเศษณ (Adverb) 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา ทางเลือกที่วา “ยืด

เหยียดและผอนคลาย” เปนทางเลือกที่ดีมากอยางหนึ่ง แตสิ่งที่จําเปนตอคุณก็
คือกําลังใจ 

  1) ถูก เพราะใชคํานําหนานาม (Article) เพื่อระบุนามใหเจาะจง 
  2) ถูก เพราะวางไวหนาคําที่ขึ้นตนดวยเสียงสระ 
  4) ถูก เพราะใชปจจัย (Suffix) เพื่อเปลี่ยนประเภทของคํา (Part of 

Speech) ใหเปนนามไดเหมาะสม  
6. เฉลย 1) The government must always keep changed 
   ตองเปลี่ยน changed ในขอความขางตนใหเปน changing 
    เพราะหากตองการสื่อวากระทําสิ่งใดตอเนื่องไปเรื่อยๆ กริยาที่ตามหลัง 

keep ตองอยูในรูป Ving  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา รัฐบาลตองเปลี่ยนแบบ

ของธนบัตรอยูเสมอ เพื่อปองกันมิใหผูคนปลอมแปลงได 
  2) ถูก เพราะใชนามและคํานําหนานามไดเหมาะสม 
  3) ถูก เพราะ to-infinitive ใชเมื่อตองการบอกวัตถุประสงค 
  4) ถูก เพราะใชโครงสรางตามหลักไวยากรณ ดังนี้ stop + Object + 

from + Ving   
7. เฉลย 2) are only worked well 
   ตองเปลี่ยนเปน only work well 
   เพราะ Techniques ซึ่งเปนประธานของประโยคนี้ กระทํากริยา 

(มีสภาพ) work เองได จึงตองใชรูปแบบประโยค Active Voice 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา วิธีที่ชวยใหจําไดดียิ่งขึ้น

จะไดผลดีเฉพาะการจดจําสิ่ง/เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองโดยตรง 
  1) และ 3) ถูก เพราะกริยาที่ตามหลังบุพบท for ตองอยูในรูป Ving  
  4) ถูก เพราะใช that เปน Relative Pronoun ได  
8. เฉลย 2) cloud 
   ตองเปลี่ยนเปน cloudy 
   เพราะเปนคุณศัพทที่เหมาะจะทําหนาที่ขยายนาม weather ได 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว จะแปลไดวา นักบินอวกาศหวังจะนํา

กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีลงจอดในวันอังคาร หลังจากสภาพอากาศที่มีเมฆ
มากไดทําใหนาซาลมเลิกความพยายามที่จะลงจอดทั้งสองครั้งเมื่อวันจันทร 

  1) ถูก เพราะรูปกริยานี้สอดคลองกับประธาน คือ Astronauts     
ซึ่งเปนนามพหูพจน 

  3) ถูก เพราะประโยคที่ตามหลัง after เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน 
กริยาจึงตองอยูในรูปที่ใชในกาลที่แสดงอดีต อาทิเชน Past Tense (รูปกริยา
ชองที่ 2) 

  4) ถูก เพราะเปนนามที่นํามาทําหนาที่เปนคุณศัพทเพื่อขยาย attempts 
ซึ่งเปนนามดวยกันได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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