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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. Immigration official : Good morning. Can I see your passport, 

please? 
  Joseph  : ............................. 
 1) No, you can’t.   2) You’re welcome. 
 3) Here you are.   4) I’m sorry.  
2. Nancy : What shall we do this weekend? 
 George : ............................. 
 1)  We don’t like Pattaya.  2)  I won’t do anything.  
 3)  Why don’t we go on a picnic? 4)  Why not?  
3. Which one has the same meaning as “difficult”? 
 1) diligent 2) soft 3) easy 4) hard  
4. A looking glass where you can see your own reflection is more 

commonly called a/an .................... . 
 1)  mirror 2)  metal 3)  aluminium 4) tin  
5. I haven’t got .................... tea. Can you go to store and buy some 

more? 
 1) some 2) every 3) the  4) any  
6. She is lucky. She has .................... problems. 
 1) a little 2) little 3) a few 4) few   
7. Micky fell off the ladder while he .................... the ceiling. 
 1)  was painting   2)  painted 
 3)  has painted   4)  paints   
8. It was a very .................... situation and everybody seemed .................... . 
 1) confused / confusing 2) confusing / confused 
 3) confusing / confusing 4) confused / confused 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Here you are. 
   เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง : อรุณสวัสดิ์ครับ ขอดูหนังสือ

เดินทางของคุณหนอยครับ 
   โจเซฟ  : นี่ครับ 
   Here you are. = นี่ครับ 
   ใชเมื่อยื่นสิ่งของเพื่อมอบใหผูอื่นหรือเพื่อใหผูอื่นดู 
  1) No, you can’t. = ไม คุณทําไมได 
  2) You’re welcome. = ดวยความยินดี, ไมเปนไร 
  4) I’m sorry. = ฉัน/ผมขอโทษ  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 3) Why don’t we go on a picnic? 
   แนนซี่ : พวกเราควรจะทําอะไรกันดีในชวงวันสุดสัปดาหนี้ 
   จอรจ : ทําไมพวกเราไมไปปกนิกกันละ 
   Why don’t we go on a picnic? = ทําไมพวกเราไมไปปกนิก

กันละ 
   Why don’t ...? เปนสํานวนที่ใชในการแนะนํา/เสนอความคิดเห็น 
  1) We don’t like Pattaya. = พวกเราไมชอบพัทยา 
  2) I won’t do anything. = ฉันจะไมทําอะไรเลย 
  4) Why not? = ทําไมไมละ   
3. เฉลย 4) hard 
   โจทยถามวา ขอใดมีความหมายเหมือนกับคําวา “difficult” 
   hard = ยาก 
   hard เปนไดทั้งคําคุณศัพท (Adjective) และคํากริยาวิเศษณ 

(Adverb) เมื่อใชเปนคําคุณศัพท จะแปลวา แข็ง, ยาก จึงมีความหมาย
เชนเดียวกับ difficult ซึ่งแปลวา ยาก 

  1) diligent = ขยัน 
  2) soft = นิ่ม, ออนนุม 
  3) easy = งาย  
4. เฉลย 1) mirror 
   กระจกที่คุณสามารถมองเห็นภาพสะทอนของตัวคุณเองมักเรียก

กันโดยทั่วไปวากระจกเงา 
   mirror = กระจกเงา 
   กระจกเงาเปนแผนกระจกที่ฉาบดานหลังดวยปรอทหรือโลหะอื่นๆ 

ที่เปนสีเงิน จึงสะทอนภาพของวัตถุที่อยูตรงหนาไดชัดเจน นํามาใชประโยชน
เพื่อการมองเห็นได อาทิเชน สองใบหนา 

  2) metal = โลหะ 
  3) aluminium = อะลูมิเนียม 
  4) tin = ดีบุก  
5. เฉลย 4) any 
   ฉันไมมีชาเลย คุณชวยไปที่รานชํา แลวซื้อมาเพิ่มใหหนอยไดไหม  
   any = ไม ... เลย 
   ประโยคแรกในโจทยขอนี้เปนประโยคปฏิเสธ และ tea เปนคํานามนับ

ไมได ดังนั้น คําบอกปริมาณ (Quantifier) ที่ใชไดจึงเปน any เพื่อบอกปริมาณวา
ไมมีเหลืออยู 

  1) some = บาง, บาง ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมได
ในประโยคบอกเลา รวมถึงประโยคเสนอสิ่งของที่ใชโครงสรางประโยคคําถาม 

  2) every = ทุก ใชกับคํานามนับไดเอกพจน สวนใหญใชในประโยค
บอกเลา 

  4) the เปนคํานําหนาคํานามแบบชี้เฉพาะ (Definite article) ใช
นําหนาคํานามเพื่อใหเจาะจงวาเปนใครหรือสิ่งใด แตไมใชเพื่อบอกจํานวนหรือ
ปริมาณ ใชไดทั้งกับคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไดพหูพจน และคํานาม
นับไมได  

6. เฉลย 4) few 
   เธอโชคดี เธอแทบจะไมมีปญหาเลย 
   few = แทบจะไมมี 
   few เปนคําบอกปริมาณ แปลวา นอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน 

โดยใหความหมายวานอยมากหรือแทบจะไมมี 
  1) a little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได ใหความหมายวาพอจะ

มีอยูบาง 
  2) little = นอย ใชกับคํานามนับไมได ใหความหมายวานอยมากหรือ

แทบจะไมมี 
  3) a few = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน ใหความหมายวาพอจะ

มีอยูบาง  
7. เฉลย 1) was painting 
   มิกกี้ตกบันไดขณะที่เขากําลังทาสีเพดาน 
   was painting = กําลังทาสี 
   Past Continuous Tense มีโครงสราง คือ Subject + was/ 

were + Ving ใชเพื่อกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในอดีต 
แลวมีการกระทําอีกอยางหนึ่งหรืออีกเหตุการณหนึ่งเกิดแทรก การกระทําหรือ
เหตุการณที่เกิดแทรกจะใช Past Simple Tense อนุประโยคหลังในโจทยขอนี้
มี he เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และเปนบุคคลเดียวกับ Micky ซึ่งเปน
ประธานของอนุประโยคแรกในโจทย อนุประโยคแรกกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
แทรก โดยใช fell ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ fall สวนอนุประโยคหลัง
กลาวถึงการกระทําที่กําลังทําอยูในอดีต จึงใชรูปกริยาเปน was painting 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Perfect Tense เมื่อประธานของ

ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 
  4) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อประธานของ

ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3  
8. เฉลย 2) confusing / confused 
   มันเปนสถานการณที่นาสับสนมาก และทุกคนดูเหมือนวารูสึกสับสน 
   confusing = นาสับสน / confused = รูสึกสับสน 
   เปนการใชคําคุณศัพทที่มาจากคํากริยาบงบอกสภาพอารมณและ

ความรูสึก (Emotional responsive verb) เติม -ing หรือ -ed ตอทาย     
โดยคําคุณศัพทที่ลงทายดวย -ed แปลวา รูสึก ... สวนคําคุณศัพทที่ลงทายดวย 
-ing แปลวา นา ... คําคุณศัพทที่ลงทายดวย -ed ซึ่งเปนคําที่ใชบงบอกอารมณ/
ความรูสึก จะตองใชกับประธานที่เปนคนหรือสิ่งมีชีวิตเทานั้น 

   จากโจทย จะเห็นไดวาชองวางแรกเกี่ยวของกับ situation ซึ่งเปน
สิ่งไมมีชีวิต สวนชองวางที่สองเกี่ยวของกับ everybody ซึ่งเปนคําสรรพนามที่
ใชแทนคน รูปของคําคุณศัพทจําพวกนี้ที่นํามาเติมลงในชองวางทั้งสองไดจึงเปน 
confusing และ confused ตามลําดับ 
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