
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพุธที่  23  มีนาคม  2559 

  ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/3)  
  
Choose the best answer.  
1. The boy said that .................... an alligator before. 
 1) he have never seen 2) he had never seen 
 3) I had never seen  4) I have never seen  
2. If I were you, I .................... to your mom more politely. 
 1) may speak   2) will speak 
 3) can speak   4) would speak 
 
Choose the alternative which has the similar meaning to 
the given sentence.  
3. That boy isn’t tall enough to play basketball. 
 1) That boy is short enough to play basketball. 
 2) That boy is so short to play basketball. 
 3) That boy is too short to play basketball. 
 4) That boy is very short to play basketball.  
4. Smoking is not allowed in this restaurant. 
 1) You are allowed to smoke in this restaurant. 
 2) You are not cancelled to smoke in this restaurant. 
 3) You are forbidden to smoke in this restaurant. 
 4) You are not prohibited to smoke in this restaurant.  
5. Our family went to the seaside every summer, but not anymore. 
 1) Our family would go to the seaside next summer. 
 2) Our family will go to the seaside next summer. 
 3) Our family went to the seaside last summer. 
 4) Our family used to go to the seaside every summer. 
 
Choose the number which indicates the mistake in each item.  
6. One of the most exciting books Smiths had ever read was written  
  1)     2)  
 by a man who had travelled wide in Canada. 
   3)  4)  
7. I shall expect you to be able repeat it next lesson by heart. 
  1)  2)  3)  4)  
8. There have been little snow in Artic area for a long time. 
   1) 2) 3)  4)   
9. They did a lot of funny thing and made the children laugh and 
   1)   2)  3)  
 clapping their hand. 
  4)   
10. Before he was died, the old man who lived in a big house used to go  
   1)   2)  3)  
 to the Lumpini Park every day. 
    4) 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) he had never seen 
   The boy said that he had never seen an alligator before. 

หมายถึง เด็กผูชายพูดวาเขาไมเคยเห็นจระเขมากอน 
   คําพูดของผูอื่นที่ดัดแปลงเปนคําพูดของผูเลาเอง กอนที่จะเลาตอไป

อีกทอดหนึ่ง เรียกวา Reported Speech หรือ Indirect Speech คํากริยาที่ใช
กับ Reported Speech เรียกวา กริยานํา เชน say, tell เปนตน หากกริยานํา
อยูในรูปอดีต (Past Tense) จะตองเปลี่ยนแปลง Tense ใน Reported 
Speech ดวย ประโยคนี้มาจากประโยค The boy said, “I have never 
seen an alligator before.” (หรือ “I have never seen an alligator 
before,” said the boy.) แปลวา เด็กผูชายพูดวา “ผมไมเคยเห็นจระเขมา
กอน” ซึ่งประโยคในเครื่องหมายคําพูดเดิมอยูใน Present Perfect Tense 
เมื่อเอาคําพูดมาดัดแปลง ตองทําให Tense กลายเปนอดีตอีกขั้น กลายเปน 
Past Perfect Tense รูปกริยาที่ใชใน Reported Speech จึงเปน had never 
seen และเมื่อเปลี่ยนรูปแบบประโยค ประธานก็ตองเปลี่ยนตามดวย (ในที่นี้ 
ตองเปลี่ยนจาก I → He)  

2. เฉลย 4) would speak 
   If I were you, I would speak to your mom more politely. 

หมายถึง ถาฉันเปนคุณ ฉันจะพูดกับแมของคุณใหสุภาพกวานี้ 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 

ใชสมมติสิ่งที่ไมเปนจริงในปจจุบัน จะสังเกตไดวาอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-
clause) เปน Past Simple Tense (Subject + V2) ในขณะที่อนุประโยคหลัก 
(Main clause) จะเปน Future in the past (Subject + would + V1) 

  1) may speak และ 3) can speak = สามารถพูด 
  2) will speak = จะพูด ใชไดก็ตอเมื่ออยูในประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 

1 ซึ่งมี If-clause เปน Present Simple Tense 
 ขอควรจํา ไมวาคําที่ทําหนาที่เปนประธานของ If-clause ในประโยคเงื่อนไข

รูปแบบที่ 2 จะเปนพจนใดและบุรุษใดก็ตาม หาก If-clause นั้นมี Verb to be 
ทําหนาที่เปนกริยาหลัก จะตองใชรูปกริยาชองที่ 2 เปน were เสมอ  

3. เฉลย 3) That boy is too short to play basketball. 
   That boy is too short to play basketball. = เด็กชายคนนั้น

เตี้ยเกินกวาจะเลนบาสเกตบอล 
   ใหสังเกตจากคําที่มีความหมายตรงกันขาม ไดแก tall ตรงขามกับ 

short และ enough มีความหมายขัดแยงกับ too ก็จะพบวาประโยคนี้มี
ความหมายใกลเคียงกับโจทยที่วา That boy isn’t tall enough to play 
basketball. ซึ่งหมายถึง เด็กชายคนนั้นไมสูงพอที่จะเลนบาสเกตบอล 

  1) That boy is short enough to play basketball. = เด็กชายคน
นั้นเตี้ยพอที่จะเลนบาสเกตบอล 

  2) That boy is so short to play basketball. และ 4) That boy 
is very short to play basketball. = เด็กชายคนนั้นเตี้ยมากที่จะเลน
บาสเกตบอล  

4. เฉลย 3) You are forbidden to smoke in this restaurant. 
   You are forbidden to smoke in this restaurant. = หามสูบ

บุหรี่ในภัตตาคารแหงนี้ 
   ใหสังเกตจากคําที่มีความหมายตรงกันขาม ไดแก allow ตรงขาม

กับ forbid (ในที่นี้ ใชรูป V3 คือ allowed และ forbidden ตามลําดับ 
เนื่องจากรูปแบบของประโยคเปน Passive Voice เพื่อเนนกรรม) ก็จะพบวา
ประโยคนี้มีความหมายใกลเคียงกับโจทยที่วา Smoking is not allowed in 
this restaurant. ซึ่งหมายถึง ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในภัตตาคารแหงนี้ 

  1) You are allowed to smoke in this restaurant. = อนุญาตให
สูบบุหรี่ในภัตตาคารแหงนี้ 

  2) You are not cancelled to smoke in this restaurant. = ไม
ยกเลิกใหสูบบุหรี่ในภัตตาคารแหงนี้ 

  4) You are not prohibited to smoke in this restaurant. = ไม
หามสูบบุหรี่ในภัตตาคารแหงนี้  

5. เฉลย 4) Our family used to go to the seaside every summer. 
   Our family used to go to the seaside every summer. = 

ครอบครัวของเราเคยไปทะเลทุกปในฤดูรอน 
   ประโยคนี้ใชโครงสราง used to + V1 เพื่อบงบอกวาเคยกระทํา

อยางใดอยางหนึ่งในอดีต แตไมไดกระทําอยางนั้นอีกแลวในปจจุบัน จึงมี
ความหมายเหมือนกับโจทยที่วา Our family went to the seaside every 
summer, but not anymore. ซึ่งหมายถึง เมื่อกอนครอบครัวของเราไปทะเล
ในฤดูรอนทุกป แตเดี๋ยวนี้ไมไปแลว  

6. เฉลย 4) wide 
   ตองเปลี่ยนเปน widely เนื่องจากไมสามารถใชคุณศัพทเพื่อขยาย 

had travelled ซึ่งเปนกริยาได ตองนํากริยาวิเศษณมาใชแทน  
7. เฉลย 2) to be able 
   ตองเปลี่ยนเปน be able to เพื่อใหสามารถใชกริยาที่อยูในรูป 

bare infinitive ตามหลังได  
8. เฉลย 1) have been 
   ตองเปลี่ยนเปน has been เพราะ snow เปนนามนับไมได   
9. เฉลย 4) clapping 
   ตองเปลี่ยนเปน clap เพื่อใหมีรูปแบบเดียวกัน (parallel) กับกริยา

กอนหนา (ในที่นี้ คือ laugh) เพราะใชตามหลังกริยา made   
10. เฉลย 1) was died 
   ตองเปลี่ยนเปน was dead เนื่องจากกริยา die ไมจําเปนตอง

เปลี่ยนรูปเพื่อใหเปน Passive Voice ในบริบทนี้ แตควรใชคุณศัพทแทนใน
กรณีที่ตองการใช Verb to be 
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