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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Direction :  Choose the best answer. (Items 1-4)  
1. Anna is going to paint her new house .................... . 
 1) yesterday   2) tomorrow 
 3) at this moment  4) last week  
2. Does the baby .................... up for milk at night? 
 1) wake 2) woke 3) waking 4) wakes  
3. These comics belong to .................... . They are .................... . 
 1) them / their   2) they / their 
 3) them / theirs   4) they / theirs  
4. Judy gets .................... rate of salary .................... her sister’s. 
 1) as / same   2) same / as 
 3) as / the same   4) the same / as 
 
Direction :  Choose the incorrect part in each sentence. 

(Items 5-9)  
5. He shouted angry at a group of latecomers. 
   1) 2) 3) 4)  
6. Some of the guests danced, others watch. 
 1) 2)   3) 4)  
7. My mother can gives you some food. 
 1)  2)  3) 4)  
8. How dare you speak to I like that! 
  1) 2) 3) 4)  
9. Do you enjoy have a summer holiday on the beach? 
 1)  2) 3)  4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) tomorrow 
   แอนนากําลังจะทาสีบานหลังใหมของเธอพรุงนี้ 
   tomorrow = พรุงนี้ 
   โครงสราง be going to (Subject + is/am/are + going + to + V1 

แปลไดวา กําลังจะ) เปนโครงสรางประโยครูปแบบหนึ่งที่ใชใน Future Simple 
Tense ใชเมื่อมีสิ่งบงชี้วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณในอนาคตอันใกล ประโยคนี้
จึงใช tomorrow ซึ่งเปนคําบอกเวลาที่แสดงถึงอนาคต 

  1) yesterday = เมื่อวานนี้ 
  3) at this moment = ในขณะนี้ 
  4) last week = สัปดาหที่แลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) wake 
   เด็กทารกตื่นนอนเพื่อดื่มนมตอนกลางคืนหรือเปลา 
   wake = ตื่นนอน 
   ประโยคคําถามนี้ใช Present Simple Tense โดยมีโครงสราง คือ 

Do/Does + Subject + V1? สังเกตไดวาใช Does ขึ้นตนประโยค แสดงวาได
ผัน (เปลี่ยนรูป) Verb to do ซึ่งเปนกริยาชวย ตามประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
แลว จึงไมตองผัน wake ซึ่งเปนกริยาหลัก อีก แมวาประโยคคําถามนี้จะมี 
the baby ซึ่งเปนคํานามเอกพจน ทําหนาที่เปนประธานก็ตาม 

  2) เปนรูปกริยาชองที่ 2 (เรียกวา Past Tense) ใชใน Past Simple 
Tense ในกรณีที่เปนประโยคบอกเลา 

  3) เปนรูปกริยาที่เรียกวา Present Participle ใชตามหลัง is/am/are 
(Verb to be) ใน Present Continuous Tense 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple 
Tense เปนเอกพจน บุรุษที่ 3  

3. เฉลย 3) them / theirs 
   หนังสือการตูนเหลานี้เปนของพวกเขา พวกมันเปนของพวกเขา 
   them = พวกเขา / theirs = ของพวกเขา  
   them เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) พหูพจน 

บุรุษที่ 3 ใชแทนบุคคลมากกวา 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อทําหนาที่เปนกรรม
ของประโยค 

   theirs เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive 
Pronoun) ของประธานหรือกรรมที่เปนพหูพจน บุรุษที่ 3 นํามาใชเปนประธาน
หรือกรรมของประโยคได โดยไมตองมีคํานามตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานาม 
(ในที่นี้ คือ comics) มากอนหนานี้แลว 

  1) them = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) 
พหูพจน บุรุษที่ 3 

   their = ของพวกเขา เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) ของประธานหรือกรรมพหูพจน บุรุษที่ 3 ตองใช
คํานามตามหลัง 

  2) they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun) 
ใชแทนบุคคลมากกวา 1 คนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อทําหนาที่เปนประธานของประโยค 

   their = ของพวกเขา เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) 

  4) they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun)  
   theirs = ของพวกเขา เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 

(Possessive Pronoun) 

4. เฉลย 4) the same / as 
   จูดี้ไดรับเงินเดือนอัตราเดียวกับนองสาวของเธอ 
   the same = เดียวกัน / as = กับ  
   ใชกับคํานามเพื่อเปรียบเทียบวาเหมือนกันหรือมีจํานวนเทากัน โดย

ใชคําไดถูกตองและตรงตําแหนง 
  1) และ 3) วางคําผิดตําแหนง 
  2) ผิด เพราะถาตองการเปรียบเทียบคํานามในลักษณะนี้ ตองใช the 

นําหนา same  
5. เฉลย 1) angry 
   ตองเปลี่ยน angry เปน angrily 
   เพราะ shouted เปนคํากริยา (Verb) จึงตองขยายดวย angrily 

ซึ่งเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) จะนํา angry ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) 
มาขยายคํากริยาไมได 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เขาตะโกนใส
กลุมคนที่มาสายอยางโกรธเกรี้ยว  

6. เฉลย 4) watch 
   ตองเปลี่ยน watch เปน watched  
   เนื่องจาก danced ซึ่งเปนกริยาหลักของอนุประโยค (Clause) แรก 

เปนรูปกริยาชองที่ 2 แสดงวาประโยคนี้ใช Past Simple Tense เพื่อกลาวถึง
การกระทํา/เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อตองการใหอนุประโยคหลังแสดงถึง
อดีตในชวงขณะเดียวกัน ก็ตองใช Past Simple Tense เชนกัน 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา แขกบางสวน
เตนรํา สวนที่เหลือก็มองดู  

7. เฉลย 2) gives 
   ตองเปลี่ยน gives เปน give 
   กริยาที่อยูหลัง can ตองอยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมที่

ไมมี to นําหนา) เสมอ ไมวาประธานของประโยคจะเปนพจนใดและบุรุษใดก็ตาม  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา แมของฉันนํา

อาหารมาใหเธอได  
8. เฉลย 3) I 
   ตองเปลี่ยน I เปน me  
   เนื่องจากเปนคําสรรพนามที่ตามหลังคํากริยา speak และคําบุพบท 

to แสดงวาเปนกรรมของคํากริยาและคําบุพบท จึงตองใชบุรุษสรรพนามรูปกรรม 
(Object Pronoun) เพื่อทําหนาที่เปนกรรมในประโยค 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา คุณกลาดี
อยางไรถึงมาพูดกับฉันแบบนั้น  

9. เฉลย 3) have 
   ตองเปลี่ยน have เปน having 
   เพราะ enjoy ตองตามดวยคํานาม แตถาตองการใชคํากริยาตามหลัง 

ตองทําใหคํากริยากลายเปนคํานาม โดยเติม ing ตอทายคํากริยานั้นๆ ซึ่ง Ving 
ลักษณะนี้เรียกวา Gerund  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา คุณสนุกกับ
การพักผอนบนชายหาดในชวงวันหยุดฤดูรอนไหม 
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