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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/5)  
  
Direction : Choose the best alternative.  
1. Last July, .................... we had our house-warming party, Mum 

invited our friend Peer from Norway. 
 1) why 2) which 3) when 4) where  
2. Musical instruments are very expensive. Fortunately, my music 

teacher .................... me a cello. 
 1) borrowed 2) lent 3) sold 4) owed 
 
 Some wedding ceremonies are small, and ..........3.......... are very 
large. ..........4.......... one was held in a building that looked like a 
stadium and 20,000 guests ..........5.......... . Another ..........6.......... 
wedding was between a bride and a groom who were babies from 
two families who ..........7.......... over some land. This wedding ended 
the fight arguing.  
3. 1) another 2) others 3) somebody 4) anything  
4. 1) The most large  2) The more large 
 3) The largest   4) Larger than  
5. 1) is invited 2) was invited 3) were invited 4) are invited  
6. 1) interested 2) interesting 3) bored 4) boring  
7. 1) had been arranging 2) has been arranged 
 3) will be arranged  4) should be arranged 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) when 
   Last July, when we had our house-warming party, 

Mum invited our friend Peer from Norway. = เดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
ตอนที่พวกเราจัดงานเลี้ยงตอนรับกลับบาน แมไดเชิญเพื่อนของพวกเราจาก
นอรเวยที่ชื่อ Peer 

   when = ตอนที่, เมื่อ 
   when เปนประพันธสรรพนามที่ใชเชื่อมประโยคความซอน โดยทํา

หนาที่ขยายคํานามบอกเวลา เพื่อระบุชวงเวลาใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1) why = สาเหตุที่ ใชใหรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ 
  2) which = ที่, ซึ่ง ใชใหรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของหรือสถานที่ 
  4) where = ที่ที่, ที่ซึ่ง ใชใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ โดยตอง

ตามดวยประโยคที่สมบูรณ (ซึ่งประกอบดวย S + V) เสมอ  
2. เฉลย 2) lent 
   Musical instruments are very expensive. Fortunately, my 

music teacher lent me a cello. = เครื่องดนตรีตางๆ ราคาแพงมาก โชคดีที่
ครูสอนดนตรีของฉันใหฉันยืมเชลโลหนึ่งตัว 

   lent = ใหยืม 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เปนรูปกริยาชองที่ 2 (Past Tense) ที่ถูกตองของ lend ซึ่งแปลวา 

ใหยืม หมายถึง ใหบางสิ่งแกใครในเวลาสั้นๆ ดวยเจตนาที่จะรับคืนกลับมา  
   สวน borrow แปลวา ยืม หรือขอยืม หมายถึง รับบางสิ่งมาจาก

ผูอื่นแคชวงเวลาสั้นๆ ดวยเจตนาที่จะสงคืนเจาของ และจะคืนโดยเร็ว 
   1) borrowed = ยืม, ขอยืม เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ borrow  
   3) sold = ขาย, จําหนาย เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ sell  
   4) owed = เปนหนี้ เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ owe 
 
 งานแตงงานบางงานเปนงานเล็กๆ ขณะที่อีกหลายงานจัดอยางยิ่งใหญ งานที่
ใหญที่สุดจัดขึ้นในอาคารที่มีรูปรางเหมือนสนามกีฬา และมีแขกกวา 20,000 คน 
ไดรับเชิญใหมารวมพิธี งานแตงงานที่นาสนใจอีกงานหนึ่ง คือ งานแตงงานระหวาง
เจาบาวและเจาสาวที่ยังเปนทารกจากสองครอบครัวที่ไดจัดขึ้นบนที่ดินผืนหนึ่ง   
งานแตงงานนี้เปนการสิ้นสุดการทะเลาะเบาะแวงระหวางสองครอบครัว  
3. เฉลย 2) others 
   others = อีกหลายงาน 
   เปนอนิยมสรรพนาม หรือคําสรรพนามที่ไมเจาะจง (Indefinite 

Pronoun) ที่ใชเมื่อกลาวถึงคนหลายคน สัตวหลายตัว สิ่งของหลายสิ่ง หรือ
สถานที่หลายแหง ซึ่งจัดอยูในประเภทเดียวกับคํานามที่ไดอางถึงไวกอนหนา
แลว (ในที่นี้ คือ wedding ceremonies)  

  1) another = อีก...หนึ่ง ใชเมื่อกลาวถึงคนหนึ่งคน สัตวหนึ่งตัว 
สิ่งของหนึ่งอยาง หรือสถานที่หนึ่งแหง โดยตองจัดอยูในประเภทเดียวกับคํานาม  
ที่ไดอางถึงไวกอนหนาแลว 

  3) somebody = บางคน ใชแทนคนหนึ่งคนที่ไมทราบแนชัดวาเปนใคร 
หรือไมตองการระบุใหชัดเจน โดยอาจใช someone แทนได 

  4) anything = บางสิ่งบางอยาง, สักสิ่งสักอยาง ใชแทนสิ่งของใน
ประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธ 

 เพิ่มเติม คําสรรพนามที่ไมเจาะจง หรือ Indefinite Pronouns อาทิเชน one, 
some, someone, somebody, everyone, everybody, other, others, 
another อาจไมมีความหมายตายตัว แตความหมายจะขึ้นอยูกับบริบท  

4. เฉลย 3) The largest 
   The largest = ใหญที่สุด 
   การเปรียบเทียบในขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เปนการ

เปรียบเทียบลักษณะของนามหรือกริยาใหเห็นวาเปนที่สุด ตองเปลี่ยนรูปคุณศัพท
หรือกริยาวิเศษณเปนขั้นสูงสุด โดยเมื่อนํามาใชในประโยค ตองมี The นําหนา 
เสมอ สําหรับเกณฑการเปลี่ยนรูปคุณศัพทใหเปนขั้นสูงสุด มีดังนี้ 

   ถา Adj. มี 1-2 พยางค ใหเติม -est ไวหลัง Adj. 
   แตถา Adj. มีหลายพยางค โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3 พยางคขึ้นไป   

ใหเติม most ไวหนา Adj. 
  1) ใชรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด 
 (Superlative Adjective) ผิด 
  2) ใชรูปคุณศัพทขั้นกวา  
 (Comparative Adjective) ผิด 
  4) Larger than = ใหญกวา ไมเหมาะสมกับบริบท แมจะใชรูป

คุณศัพทขั้นกวาไดถูกตองแลวก็ตาม 

5. เฉลย 3) were invited 
   were invited = ไดรับเชิญ 
   เพราะประโยค Another one ... . เปนประโยคความรวม 

(Compound Sentence) ที่ใชรูปแบบ Passive Voice ใน Past Simple 
Tense โดยประธานของอนุประโยคที่อยูหลังสันธาน and คือ (20,000) guests 
เปนนามนับไดพหูพจน 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค Passive Voice ที่เปน Present 
Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได 
หรือสรรพนาม He, She, It 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค Passive Voice ที่เปน Past Simple 
Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือ
สรรพนาม I, He, She, It 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค Passive Voice ที่เปน Present 
Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน หรือสรรพ
นาม You, We, They 

 ขอควรจํา Passive Voice ใหความสําคัญกับกรรม (Object) ของประโยค 
หรือสิ่งที่ถูกกระทํามากกวาประธาน หรือไมสนใจวาใครทําแตสนใจผลที่เกิดขึ้น 
โดยเอากรรมของประโยคขึ้นมาเปนประธานแทน แลวผัน Verb to be ให
ถูกตองตามกาล (Tense) รวมถึงบุรุษและพจนของประธาน สวนกริยาแทใน
ประโยคใหเปลี่ยนรูปเปนชอง 3 (Past Participle) แลวเอาประธานของ
ประโยค Active Voice ไปเปนกรรมหลัง by หรือจะละไปก็ได  

6. เฉลย 2) interesting 
   interesting = นาสนใจ 
   เปน Present Participle (กริยาที่ลงทายดวย -ing) ใชทําหนาที่

เสมือนคุณศัพทได โดยขยายนามที่เปนผูกระทํา โดยการกระทํานั้นๆ เกิดขึ้น
พรอมๆ กับการกระทําที่ปรากฏในกาลของประโยค ซึ่งจะสังเกตไดจากรูปของ
กริยาหลัก (Main Verb) ทั้งนี้ ประโยคจะเปนกาลใดก็ได 

   สวน Past Participle เปนกริยาชองที่ 3 ซึ่งลงทายดวย -ed (หรือ 
-t, -en และอื่นๆ  ขึ้นอยูกับวาชองที่ 3 ของกริยานั้นๆ คืออะไร) ใชทําหนาที่
เสมือนคุณศัพทไดเชนกัน แตจะนํามาขยายนามที่เปนผูถูกกระทํา 

  1) interested = (รูสึก)สนใจ 
  3) bored = (รูสึก)เบื่อ 
  4) boring = นาเบื่อ  
7. เฉลย 1) had been arranging 
   had been arranging = ไดจัด 
   ใช Past Perfect Continuous Tense เพื่อกลาวถึงการกระทํา

หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ หรือตลอดเวลาในอดีต และไดสิ้นสุดลงไปกอน
เวลาหนึ่งเวลาใดในอดีต โครงสราง คือ S + had + been + Ving  

  2) has been arranged = ไดจัดขึ้น เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค 
Passive Voice ที่เปน Present Perfect Tense เมื่อประธานของประโยคเปน
นามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือสรรพนาม He, She, It 

  3) will be arranged = จะจัดขึ้น เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค 
Passive Voice ที่เปน Future Simple Tense  

  4) should be arranged = ควรจัดขึ้น เปนรูปกริยาที่ใชในประโยค 
Passive Voice ที่เปน Present Simple Tense โดยใช should เปนกริยาชวย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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เพราะ large เปนคุณศัพทพยางคเดียว 


