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Direction : Choose the best alternative to complete the 

missing part. 
UK faces “global warming disaster” 

 Homes and businesses in Britain ..........1.......... by devastating 
flooding as global warming takes hold, it has been claimed. And the 
government must encourage motorists to abandon their 
cars ..........2.......... it wants to make any impact ..........3.......... the 
causes of global warming, a report by the Energy Savings Trust is 
said to show. The study into ..........4.......... seas and increased rainfall 
concludes five million people and most of the country’s best farmland 
are at risk, says the Independent on Sunday. The report’s findings 
have been revealed to the government as Europe recovers from some 
of its worst ever floods. And parts of the UK suffered flash floods last 
week ..........5.......... submerged homes in Inverness, Glasgow and the 
East Midlands. 
 The report calls for increased energy efficiency to cut carbon 
dioxide emissions. And in what the paper claims is the most 
controversial recommendation, the study ..........6.......... the government 
to encourage people to give up ..........7.......... cars. UK scientists say 
weather records show prolonged spells of heavy winter rain are 
becoming ..........8.......... frequent. Yorkshire has been particularly 
badly hit, and the River Ouse reached its ..........9.......... level since 
records began in November 2000. At the Earth Summit in South 
Africa earlier this month, Prime Minister Tony Blair warned the 
whole world had to face up to climate change. He rebuked countries 
like America which failed to sign up to the Kyoto treaty on climate 
change. Russia became the latest signatory, which means enough 
big ..........10.......... of greenhouse gases have signed up to bring the 
treaty into effect.  
1. 1) are threatened  2) threaten 
 3) threatening   4) threatened  
2. 1) as 2) which 3) if 4) since  
3. 1) for 2) on 3) with 4) at  
4. 1) rose 2) risen 3) rise 4) rising  
5. 1) which 2) where 3) when 4) while  
6. 1) urge 2) urges 3) is urged 4) urged  
7. 1) its 2) those 3) their 4) whose  
8. 1) so 2) much 3) too 4) more  
9. 1) highest 2) as high as 3) higher 4) the highest  
10. 1) production 2) products 3) producers 4) producing 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) are threatened 
   ประโยคนี้ตองการกริยาหลัก (Main Verb) สําหรับประธาน 

Homes and businesses in Britain ซึ่งกระทําอาการ threaten ไมได 
ดังนั้น ตองใชรูปกริยาเปน Verb to be + V3 จึงจะทําใหประโยคมีรูปแบบเปน 
Passive Voice เพื่อสื่อความหมายวาประธานเปนผูถูกกระทํา 

  2) ผิด เพราะใช Active Voice ในขณะที่ประโยคนี้ตองมีความหมาย
วาประธานเปนผูถูกกระทํา  

  3) ผิด เพราะหากใช Present Participle (Ving) ในตําแหนงนี้ จะทํา
ใหเกิด Participial Phrase ที่ทําใหประโยคนี้ผิดความหมายและผิดไวยากรณ 

  4) ผิด เพราะหากใชกริยาที่อยูในรูป Past Tense (V2) หรือ Past 
Participle (V3) ในตําแหนงนี้ จะทําใหประโยคนี้ผิดไวยากรณ  

2. เฉลย 3) if 
   ใช if เพราะวาเปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) โดย

ประโยค And the government ... the causes of global warming เปน
ประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 ชนิด zero conditional มีโครงสราง คือ S + V1 
+ if + S + V1  

  1) และ 4) ผิด เพราะเปนคําสันธานที่ใชเชื่อมประโยคความรวม 
(Compound Sentence) ที่มีใจความเปนเหตุเปนผลกัน 

  2) ผิด เพราะเปนประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) ที่สามารถ
ใชกริยาวลีตามหลังไดทันที โดยไมตองมีนามหรือสรรพนามกํากับอยู  

3. เฉลย 2) on 
   เพราะคําบุพบท (Preposition) ที่เหมาะจะใชตามหลัง impact ใน

บริบทนี้ได คือ on 
  1) และ 4) ผิด เพราะไมสามารถใชรวมกับ impact ได 
  3) ผิด เพราะจะใชรวมกันไดในกรณีที่ impact ทําหนาที่เปนคํากริยา 

(แปลวา กระทบ, กระแทก) เทานั้น  
4. เฉลย 4) rising 
   เพราะประโยคนี้มีกริยาแทอยูแลว คือ conclude และไมปรากฏ

คําสันธาน (Conjunction) ทั้งในประโยค และตัวเลือกทั้งสี่ อีกทั้ง seas 
สามารถกระทําอาการ rise ได หากตองการใชคุณศัพทที่เปลี่ยนรูปมาจากกริยา
เพื่อขยายความ จะตองใช Present Participle (Ving)  

  1) และ 3) ผิด เพราะเปนกริยาแท นํามาขยายนามไมได 
  2) ผิด เพราะในที่นี้ seas กระทําอาการ rise ได จึงนํา Past 

Participle (V3) มาใชขยายไมได  
5. เฉลย 1) which 
   เปนประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) ที่เหมาะสมจะนํามา

แทนนามวลี parts of the UK suffered flash floods เพราะแมจะเปนคํานาม
ที่บอกสถานที่ แตสวนที่ตามหลังมาเปนเพียงวลี ไมใชประโยคที่สมบูรณ ฉะนั้น 
which submerged homes in Inverness, Glasgow and the East 

Midlands จึงมีความหมายเหมือนกับ parts of the UK suffered flash 
floods submerged homes in Inverness, Glasgow and the East 
Midlands 

  2) ผิด เพราะจะใชไดก็ตอเมื่อสวนที่ตามมาเปนประโยคที่สมบูรณ (ซึ่ง
ประกอบดวยนามหรือสรรพนาม และกริยาแท) เทานั้น 

  3) ผิด เพราะใชเชื่อมประโยคเพื่อบงบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ/เริ่มกระทํา  
  4) ผิด เพราะใชเชื่อมประโยคเพื่อบงบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ/เริ่มกระทํา 

หรือเพื่อแสดงใจความที่ขัดแยงกัน  
6. เฉลย 2) urges 
   ขอความนี้ตองการกริยาหลัก (Main Verb) สําหรับประธาน the 

study ซึ่งสามารถกระทําอาการ urge ได  
  1) ผิด เพราะใชรูปกริยาไมสอดคลองกับพจน (Number) ของ

ประธาน 
  3) ผิด เพราะประโยคนี้ไมใช Passive Voice 
  4) ผิด เพราะใชรูปกริยาไมสัมพันธกับกาล (Tense) ตามบริบท  
7. เฉลย 3) their 
   เพราะ their cars ในที่นี้หมายถึง people’s cars 
  1) ผิด เพราะใชคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 

Adjective) ไมเหมาะสมกับคํานามที่เปนเจาของ นั่นคือ people ซึ่งถือเปน
คํานามพหูพจน 

  2) ผิด เพราะประโยคไมตองการระบุวาเปนรถยนตกลุมไหน หรือ
รถยนตประเภทใด 

  4) ผิด เพราะถึงแมจะเปนประพันธสรรพนามที่นํามาแทนคํานามที่เปน
เจาของของสิ่งหนึ่ง แตจะตองตามดวยประโยคที่สมบูรณเสมอ จะใชคํานามซึ่ง
เปนของบุคคลนั้นๆ เพียงอยางเดียวไมได  

8. เฉลย 4) more 
   เมื่อเติมลงในชองวางแลว จะไดวลี are becoming more 

frequent หมายถึง บอยขึ้น โดยสังเกตไดจากคําวา prolong (ยืด, ตอ) ที่บงบอก
วาคําที่ใชตอมาตองสื่อความหมายใกลเคียงกัน (หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา 
prolong สัมพันธกับ more)  

9. เฉลย 1) highest 
   ใช highest เพราะเปนคุณศัพทขั้นสูงสุด เพื่อขยายคําวา level ซึ่ง

จะแปลความหมายไดวา ระดับน้ําในแมน้ําอูซ (River Ouse) ขึ้นสูงที่สุด ตั้งแต
เริ่มมีการบันทึกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) เปนตนมา 

  2) และ 3) ผิด เพราะไมมีการเปรียบเทียบระหวางคํานามตั้งแต 2 คํา
ขึ้นไป จึงไมสามารถใชรูปคุณศัพททั้งสองรูปนี้ได 

  4) ผิด เพราะมี the ซึ่งจะซ้ําซอนกับคําวา its ที่นําหนาคําวา level 
อยูแลว   

10. เฉลย 3) producers 
   producers (n.) = ผูผลิต 
   เพราะ producers ในที่นี้หมายถึงประเทศที่ปลอยแกสที่เปนสาเหตุ

ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse gases)  
  1) production (n.) = การผลิต 
  2) products (n.) = ผลผลิต 
  4) producing (v.) = ผลิต 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


