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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 4/5)  
  
Direction : Choose the best answer.  
1. The Commerce Minister .................... price increases for 60 

consumer products to reflect higher manufacturing costs. 
 1) inspired   2) hesitated  
 3) approved   4) challenged 
2. The higher up we climb, .................... oxygen we’re going to need. 
 1) the more   2) more  
 3) the most   4) more and more   
3. A shortage of water is a problem in many parts of the world. In 

some areas, water .................... from the ground faster than nature 
can supply. 

 1) is being taken  2) is taking 
 3) has taken   4) has been taking   
4. I find that yoga .................... me. 
 1) relax   2) relaxing 
 3) is relaxing   4) relaxes  
5. Thailand, .................... the land of smile, attracts many tourists every 

year. 
 1) known as   2) is 
 3) is known as   4) that is known as  
6. Your communication skills are excellent and your analytical 

powers are sharp. ...................., things are going great. 
 1) By the way   2) In short 
 3) In terms of   4) Due to  
7. “I left a cookie on the table, but now it’s gone. What happened to it?” 
 “I don’t know. One of our students .................... it.” 
 1) could eat   2) should have eaten 
 3) had to eat   4) may have eaten 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) approved 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเห็นชอบ/อนุมัติใหขึ้นราคาสินคา

อุปโภคบริโภค 60 รายการ เพื่อสะทอนใหทราบถึงตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
   approved (v.) = เห็นชอบ, อนุมัติ 
   ใชกริยาที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบท และมีรูปที่ถูกตองกับ

กาล คือ Past Simple Tense 
  1) inspired (v.) = ดลใจ, กระตุนใหทํา 
  2) hesitated (v.) = ลังเลใจ 
  4) challenged (v.) = ทาทาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) the more 
   ยิ่งพวกเราปนขึ้นไปสูงแคไหน  พวกเราก็ยิ่งตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น

เทานั้น 
   โครงสราง The + more/adj. ขั้นกวา + ประโยคความเดียว, the + 

more/adj. ขั้นกวา + ประโยคความเดียว ใชแสดงความสัมพันธของขอความที่เปน
เหตุเปนผลกัน โดยขอความในสวนหลังจะแสดงผลที่แปรตามเหตุที่ระบุไวตรง
ขอความในสวนหนา ใหความหมายวา ยิ่ง... (เทาไร) ก็ยิ่ง... (เทานั้น)  

  2) ตองมี the นําหนา จึงจะนํามาใชในโครงสรางขางตนได 
  3) จะใชเพื่อบงบอก/เปรียบเทียบลักษณะที่เปนที่สุด 
  4) จะใชแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหนึ่งที่เกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่อง สวนใหญจะใชทายประโยค ใหความหมายวา ... ขึ้นๆ หรือ ... ขึ้นเรื่อยๆ  
3. เฉลย 1) is being taken 
   การขาดแคลนน้ําเปนปญหาในหลายแหงของโลก ในบางพื้นที่ น้ํา

กําลังถูกนําขึ้นจากพื้นดินเร็วเกินกวาธรรมชาติจะสามารถชดเชยได 
   ใช Passive Voice เพื่อสื่อวาประธานเปนผูถูกกระทํา มีโครงสราง 

คือ Verb to be + V3 ซึ่ง Verb to be ในประโยคที่เปน Passive Voice จะ
เปลี่ยนรูปไปตามกาล (Tense) ที่ตองการใช รวมถึงพจนและบุรุษของประธาน 
ประโยคหลังของโจทยขอนี้มี water ซึ่งเปนคํานามนับไมได เปนประธาน ตอง
ใชรูปกริยารูปเดียวกับที่ใชสําหรับคํานามเอกพจน และคําสรรพนามเอกพจน 
บุรุษที่ 3 จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวาตัวเลือก 1) ใชรูปของ Verb to be ได
สอดคลองกับประธาน และใชรูปประโยค Passive Voice ใน Present 
Continuous Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ is/am/are + being + V3 ไดถูกตอง 

  2) ใชรูปของ Verb to be ไดสอดคลองกับประธาน แตไดประโยคที่
เปนรูปแบบ Active Voice จึงสื่อความหมายไมตรงตามที่ตองการ 

  3) ใช Present Perfect Tense ซึ่งเปนกาลที่เหมาะสมสําหรับบริบท
นี้เชนเดียวกับ Present Continuous Tense โดยใชกริยาชวย Verb to have 
ไดสอดคลองกับประธาน แตควรเปลี่ยนรูปแบบประโยคใหเปน Passive Voice 
โดยเพิ่ม Past Participle (V3) ของ Verb to be คือ been 

  4) ใชรูปประโยค Active Voice ใน Present Perfect Continuous 
Tense ซึ่งไมเหมาะจะสื่อความหมายตามบริบทนี้ ควรเปลี่ยนกริยาหลักที่อยูใน
รูป Ving ใหเปนกริยาชองที่ 3 หรือ Past Participle เพื่อใหกลายเปน 
Passive Voice ใน Present Perfect Tense แทน  

4. เฉลย 4) relaxes 
   ฉันพบวาโยคะทําใหฉันผอนคลาย 
   relax เปนคํากริยาที่มีวิธีใชเชนเดียวกับคํากริยาที่บงบอกสภาวะของ

อารมณความรูสึก (Emotional Responsive Verb) กลาวคือ สามารถใชเปน
กริยาแทในประโยคไดทันที หรือเปลี่ยนรูปใหกลายเปนคุณศัพท โดยเติม ed 
หรือ ing ทายคํา แลวใชรวมกับ Verb to be หรือใชขยายนามก็ได 

   จากโจทย พบวา that-clause (อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย that ใช
เพื่อขยายความ) มี yoga ซึ่งเปนนามนับไมได เปนประธาน และ me ซึ่งเปน
บุรุษสรรพนาม เปนกรรม แสดงวา relax ทําหนาที่เปนกริยา โดยตองผันให
สอดคลองกับประธาน หากประธานเปนนามนับไมได นามเอกพจน หรือบุรุษ
สรรพนาม he she it ในที่นี้ กริยาลงทายดวย x จึงตองเติม es ตอทายกริยา  

5. เฉลย 1) known as 
   ประเทศไทย ซึ่งเปนที่รูจักในนามของดินแดนแหงรอยยิ้ม ดึงดูด

นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากทุกป 
   ประโยคนี้ใช Past Participial Phrase เพื่อใหรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand อยางเฉพาะเจาะจง Past Participial Phrase 
เปนวลีที่ขึ้นตนดวย Past Participial (V3) ซึ่งลดทอนมาจากประโยคที่อยูใน
รูปแบบ Passive Voice (Verb to be + V3) เพื่อใชขยายความแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่จําเพาะของนามที่ตองการ Past Participial Phrase จะ
วางไวในตําแหนงใดของประโยคก็ได แตนิยมวางไวกลางประโยคหรือขึ้นตน
ประโยค ในกรณีนี้ หากตองการใช Past Participial Phrase ขึ้นตนประโยค 
จะเขียนไดวา Known as the land of smile, Thailand attracks many 
tourists every year. 

 ขอควรจํา : หากตองการให Past Participial Phrase อยูกลางประโยค 
จะตองใชเครื่องหมาย comma (,) ขนาบหนาและหลัง Past Participial 
Phrase เสมอ    

6. เฉลย 2) In short 
   ทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นเยี่ยมมาก ความสามารถในการคิด

วิเคราะหสิ่งตางๆ ก็เยี่ยม โดยสรุปแลว สิ่งตางๆ กําลังดําเนินไปดวยดี 
   In short = โดยสรุปแลว, สรุปก็คือ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) By the way = วาแต..., เกือบลืมไป ใชเปลี่ยนหัวเรื่องที่จะสนทนา 
  3) In terms of = ในแงของ  
  4) Due to = เนื่องจาก, เพราะ, สืบเนื่องมาจาก มีโครงสรางการใช 

คือ Due to + 
N
Ving

 
 
7. เฉลย 4) may have eaten 
   “ฉันวางคุกกี้ชิ้นหนึ่งไวบนโตะ แตตอนนี้มันหายไปแลว เกิดอะไรขึ้น” 
   “ฉันก็ไมทราบ นักเรียนคนใดคนหนึ่งของพวกเราอาจจะหยิบไปกิน

ก็ได”  
   ประโยคหลังของขอความสวนนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อ

สื่อวาเหตุการณนั้นเสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลวในปจจุบัน มีโครงสราง คือ S + 
has/have + V3 แมประธานของประโยคนี้จะเปนเอกพจน คือ One of our 
students ซึ่งยอมตองผันกริยาชวย Verb to have ใหเปน has ตามหลัก
ไวยากรณก็ตาม แตหากตองการใชกริยาชวยชนิด modal เพื่อบงบอกความ
เปนไปได จะตองวางกริยาชวยชนิด primary auxiliary (ในที่นี้ คือ Verb to 
have) ไวหลัง modal ซึ่งกริยาที่ตามหลัง modal ไมวาจะเปนกริยาหลักหรือ
กริยาชวย ตองอยูในรูป bare infinitive เสมอ และ modal ที่มีความหมาย
เหมาะกับบริบทนี้ คือ may 

  1) ใชกริยาชวยผิดความหมาย และรูปกริยาหลักไมสัมพันธกับกาล 
  2) ใชกาลไดเหมาะสม แตใชกริยาชวยผิดความหมาย เพราะ should 

สามารถใชบงบอกความเปนไปไดเชนกัน แตจะใชเพื่อคาดการณเหตุการณ/การ
กระทําในอนาคตเทานั้น 

  3) ใชรูปกริยาไมสัมพันธกับกาล ทั้งกริยาหลักและกริยาชวย อีกทั้งใช
กริยาชวย (ในที่นี้ คือ had to) ผิดความหมาย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


