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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Choose the best alternative. (Items 1-5)  
1. Rome is a great place to visit, .................... its traffic problems. 
 1) however 2) despite 3) moreover 4) although  
2. If you don’t explain the situation to her soon, she .................... very 

angry. 
 1) have been 2) was being 3) are being 4) will be  
3. You meet an old friend at a new school. What would you say? 
 1) Mary, what do you do? 
 2) Mary, are you OK? 
 3) Mary, how have you been? 
 4) Mary, what’s matter with you?  
4. Which is the correct order to form a proper sentence? 
 a. that children should listen b. to them 
 c. it’s necessary   d. when adults speak 
 1) d-b-a-c 2) c-a-d-b 3) d-c-b-a 4) c-b-d-a  
5. 

  
 What might be offered in this advertisement? 
 1) meal 2) magazine 3) computer 4) movies 
 
Choose the underlined word or phrase which is grammatically 
incorrect. (Items 6-8)  
6. We have to do it ours as there are not enough workers to finish it 
  1) 2) 3)  
 on time. 
  4)  
7. The students’ actions toward the substitute teacher was 
   1)  2) 3) 4) 
 distasteful.  
8. Unless you finish all your homework, you can watch television. 
  1) 2) 3) 4)  

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) despite 
   กรุงโรมเปนสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะไปเยือน แมวาจะมีปญหา

การจราจร 
   despite = แมวา 
   despite และ in spite of เปนคําบุพบทที่ใชเชื่อมขอความเพื่อ

แสดงใหเห็นใจความที่ขัดแยงกัน มีโครงสรางการใช คือ despite/in spite of + 
Noun/Gerund (Ving = Noun) 

  1) however = อยางไรก็ตาม นิยมใชขึ้นตนประโยคถัดไป เพื่อแสดง
ใจความที่ขัดแยงกับประโยคกอนหนา 

  3) moreover = นอกจากนี้, ยิ่งกวานั้น ใชในกรณีที่ไดกลาวประโยค
แรกจบไปแลว แตตอมานึกเรื่องหรือประเด็นเพิ่มขึ้นไดอีก จึงใชกลาวขึ้นตน
ประโยคที่ตองการกลาวเพิ่มเติม 

  4) although = แมวา เปนคําสันธาน ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความ
ขัดแยงกันใหกลายเปนประโยคความซอน (Complex Sentence)  

2. เฉลย 4) will be 
   ถาคุณไมรีบอธิบายเธอเกี่ยวกับเหตุการณนี้ เธอจะโกรธมาก 
   will be = จะ 
   ใชประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 เพื่อสมมติเหตุการณที่อาจเปนไปได

ในอนาคต มีโครงสราง คือ If + Subject + V1, Subject + will + V1  
  จะเห็นไดวาอนุประโยคแสดงเงื่อนไข ซึ่งเปนสวนของประโยคที่
ตามหลัง If ในประโยคเงื่อนไขรูปแบบนี้ ตองใช Present Simple Tense   
และอนุประโยคหลักตองใช Future Simple Tense รูปกริยาในตัวเลือก 4) 
จึงถูกตอง 

  1) เปนรูปกริยาใน Present Perfect Tense ที่ไมสอดคลองกับพจน
และบุรุษของประธาน 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Continuous Tense  
  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Continuous Tense   
3. เฉลย 3) Mary, how have you been? 
   คุณพบเพื่อนเกาที่โรงเรียนแหงใหม คุณจะพูดวาอยางไร 
   Mary, how have you been? = แมรี่ เธอเปนอยางไรบาง  
   เพราะ How have you been? ใชถามทุกขสุขของเพื่อน ญาติ หรือ

คนรูจักที่ไมไดพบกันมานานแลว 
  1) Mary, what do you do? = แมรี่ เธอทํางานอะไร 
  2) Mary, are you OK? = แมรี่ เธอปกติดีไหม ใชถามเมื่อตองการ

ทราบวาเขาปวย บาดเจ็บ หรือมีความสุขดีอยูหรือไม 

  4) Mary, what’s matter with you? = แมรี่ เกิดอะไรขึ้นกับเธอ 
ใชพูดเมื่อเห็นวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผูอื่น  

4. เฉลย 2) c-a-d-b 
   เมื่อเรียงลําดับวลีที่กําหนดใหใหม โดยเริ่มจากวลี c ตามดวยวลี a 

วลี d และวลี b แลว จะไดประโยค It’s necessary that children should 
listen when adults speak to them. ซึ่งแปลวา จําเปนที่เด็กๆ ควรจะฟง
เมื่อผูใหญพูดกับพวกเขา  

5. เฉลย 1) meal 
   โจทยถามวา สิ่งใดอาจเสนอไวในโฆษณานี้ 
   meal = มื้ออาหาร 
   สังเกตไดจากภาพอาหารที่ใชประกอบ และประโยค Picture beef 

on your table tonight. ซึ่งแปลวา ลองนึกภาพวามีเนื้อโคบนโตะอาหารของ
คุณคืนนี้ดูสิ จึงเปนไปไดสูงวานี่เปนโฆษณาของบริการสงอาหารตามบาน  

6. เฉลย 1) ours 
   ตองเปลี่ยน ours เปน ourselves  
   ours เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 

ใชแสดงความเปนเจาของของนาม โดยไมตองมีนามตามหลัง ทําหนาที่เปน
ประธานหรือกรรมของประโยคก็ได แตประโยคนี้มีกรรมอยูแลว คือ it จึงตอง
ใช ourselves ซึ่งเปนสรรพนามสะทอนกลับ (Reflexive Pronoun) แทน โดยวาง
ไวหลังกริยา รวมถึงกรรมของกริยา เพื่อเนนวาประธานเปนผูกระทําสิ่งหนึ่งเอง 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา พวกเราตอง
ทํามันดวยตัวเอง เพราะมีคนงานไมเพียงพอที่จะทําใหเสร็จตรงเวลา  

7. เฉลย 4) was 
   ตองเปลี่ยน was เปน were  
   เพราะประธานตัวจริง (Head Subject) ของประโยคนี้ คือ students’ 

actions ซึ่งเปนพหูพจน ไมใช substitute teacher ซึ่งเปนเอกพจน ใหสังเกต
วาในกรณีที่ประธานประกอบดวยคําหลายๆ คํา ประธานตัวจริงมักเปนนามที่อยู
หนาบุพบท อยางเชนในประโยคนี้ students’ actions เปนนามที่อยูหนาบุพบท 
toward 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลวา การกระทําตางๆ 
ของนักเรียนที่ปฏิบัติตอครูที่มาสอนแทนนั้นย่ําแย  

8. เฉลย 4) can 
   ตองเปลี่ยน can เปน can’t 
   เนื่องจากเปนประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 มีโครงสราง คือ If + 

Subject + V1, Subject + will/shall/can + V1 ที่ใช Unless ซึ่งแปลวา    
ถาไม แทน If เพื่อสรางเงื่อนไขที่เปนปฏิเสธ จึงตองเปลี่ยน can ในอนุประโยคหลัก 
ใหเปน can’t ซึ่งเปนรูปยอของ cannot เพื่อใหใจความทั้งหมดของประโยค
สอดคลองกัน 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา ถาเธอทํา
การบานทั้งหมดไมเสร็จ เธอก็ดูโทรทัศนไมได 
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