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  ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/5)  
  
Choose the best alternative. (Items 1-5)  
1. I’m very sorry. Mr.Smith .................... back in the clinic until 6. You 

can leave a message for him if you like. 
 1) will be   2) are going to be 
 3) won’t be   4) is going to be  
2. .................... taking your children with you to Spain next week? 
 1) Do you 2) Have you 3) Are you 4) Why you  
3. They .................... coffee before they go to sleep. 
 1) rarely drink   2) drink rarely 
 3) rarely drinked   4) rarely drinks  
4. We always have to take a bus home. I wish we .................... so far 

from the city centre. 
 1) lived 2) live 3) didn’t live 4) don’t live  
5. I think the waiter has forgotten us. We .................... here for over 

half an hour and has nobody taken our order yet. 
 1) have waited   2) will have waited 
 3) have been waiting 4) had been waiting 
 
Choose the number which indicates the mistake in each 
item. (Items 6-10)  
6. There aren’t any cannibals in Africa, are they? 
   1) 2) 3) 4)  
7. While we were working in the office, the electricity is gone. 
  1) 2)    3) 4)  
8. Tom tried to get some advice from his uncle about setting a  
  1)  2)    3) 
 business, but he refused discussing the matter. 
    4)    
9. The good contestant always learns from their opponents than from  
  1)  2)  3) 4) 
 supporters.  
10. I wonder if I looked as funny to him as she does to me. 
   1) 2)  3) 4)  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) won’t be 
   I’m very sorry. Mr. Smith won’t be back in the clinic 

until 6. You can leave a message for him if you like. = ดิฉันตอง    
ขอโทษจริงๆ คะ คุณสมิธคงจะไมกลับมาที่คลินิกจนกวาจะถึงหกโมงเย็น คุณจะ
ฝากขอความถึงเขาไวก็ไดนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 
  
   won’t be = คงจะไม 
   นอกจาก Future Simple Tense จะใชกลาวถึงการกระทํา/

เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว ยังใชเพื่อคาดการณลวงหนา สันนิษฐาน 
หรือแสดงความคิดเห็นไดอีกดวย มีโครงสรางประโยค ดังนี้ Subject + 
will/shall + V1 และรูปยอที่ถูกตองของ will not คือ won’t  

  1) will be = คงจะ ใชรูปกริยาไดถูกหลังไวยากรณ แตใหความหมาย
ไมสอดคลองกับบริบท 

  2) are going to be = กําลังจะ ใชรูปของ Verb to be            
ไมสอดคลองกับพจนและบุรุษของประธาน 

  4) is going to be = กําลังจะ ใชรูปของ Verb to be ไดสอดคลอง
กับพจนและบุรุษของประธาน แตโครงสราง be going to จะใชก็ตอเมื่อมีสิ่ง
บงชี้วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณขึ้นในอนาคตอันใกลอยางแนนอน  

2. เฉลย 3) Are you 
   Are you taking your children with you to Spain next week? 

= คุณจะพาลูกๆ ของคุณไปสเปนสัปดาหหนาดวยหรือเปลา 
   Are you = คุณจะ ... หรือเปลา 
   เปนรูปกริยาที่ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No question ที่เปน 

Present Continuous Tense ซึ่งในบางครั้งก็สามารถใชกลาวถึงการกระทํา/
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สวนมากมักจะมีคําที่บอกเวลาในอนาคตกํากับไว 
เพื่อสื่อความหมายวานัดกันไวกอน, ทราบมาลวงหนา หรือวางแผนไวตั้งแตแรกแลว 

  1) Do you = คุณ ... หรือเปลา ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No 
question ที่เปน Present Simple Tense  

  2) Have you = คุณได ... หรือยัง ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No 
question ที่เปน Present Perfect Tense   

  4) Why you ผิดไวยากรณ หากตองการนํามาขึ้นตนคําถามแบบ 
Wh- question ใหวาง Verb to do หรือกริยาชวยอื่นๆ ไวระหวาง Why กับ 
you (ในกรณีนี้ ใหใช Verb to be เพื่อใหเปน Why are you จึงจะถูกตอง)  

3. เฉลย 1) rarely drink 
   They rarely drink coffee before they go to sleep. = พวก

เขาไมคอยดื่มกาแฟกอนเขานอน 
   rarely drink = ไมคอยดื่ม 
   rarely เปนกริยาวิเศษณบอกความถี่ (Adverb of Frequency) 

ใชเพื่อบงบอกถึงความบอยหรือความถี่ (how often) ของการกระทํา/เหตุการณ
ตางๆ หากประโยคนั้นใชกริยาทั่วไป จะตองวางกริยาวิเศษณบอกความถี่ไวหนา
กริยานั้นๆ และกริยาดังกลาวตองผันใหสอดคลองกับประธานและกาล (Tense) 

  2) เรียงลําดับคําผิดหลักไวยากรณ 
  3) ใชรูปกริยาชองที่ 2 ผิด เพราะ drink จัดเปน irregular verbs   

ถาตองการใหประโยคนี้เปน Past Simple Tense ตองผันกริยาเปน drank  
  4) ใชรูปกริยาใน Present Simple Tense ไมสอดคลองกับประธาน

ซึ่งเปนพหูพจน 

4. เฉลย 3) didn’t live 
   We always have to take a bus home. I wish we didn’t 

live so far from the city centre. = พวกเราตองขึ้นรถเมลกลับบานทุกครั้ง 
ฉันปรารถนาวาพวกเราจะไมตองพักอยูไกลจากใจกลางเมืองมากนัก 

   didn’t live = ไมตองพักอยู 
   หากตองการใช wish เพื่อแสดงความปรารถนาในปจจุบัน (ปรารถนา

ใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในปจจุบัน แตสิ่งนั้นยังไมเกิดขึ้น/เปนเชนนั้นจริงในขณะที่
พูด) จะตองตามดวยประโยคที่ใช Past Simple Tense หรือประโยคที่มีกริยา
ชวยชนิด modal ที่ใชเมื่อกลาวถึงอดีต อาทิ could would  

  1) รูปกริยาถูกตอง แตใหความหมายไมสอดคลองกับบริบท 
  2) ใชรูปกริยาผิดหลักไวยากรณ 
  4) ใชรูปกริยาผิดหลักไวยากรณ แมจะใหความหมายสอดคลองกับ

บริบทก็ตาม  
5. เฉลย 3) have been waiting 
   I think the waiter has forgotten us. We have been 

waiting here for over half an hour and has nobody taken our order yet. 
= ฉันวาบริกรลืมพวกเราไปแลวละ พวกเรารออยูเกินครึ่งชั่วโมงแลว ยังไมมี
ใครมารับสั่งอาหารเลย 

   have been waiting = รออยู 
   Present Perfect Continuous Tense ใชกลาวถึงเหตุการณหรือ

การกระทําที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงในขณะที่พูด การบอกระยะเวลาเพื่อ
แสดงความตอเนื่องนิยมใช for รวมดวย (ในที่นี้ คือ for over half an hour)  

  1) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Perfect Tense ซึ่งกลาวถึง
เหตุการณ/การกระทําที่เสร็จสิ้นลงแลวในปจจุบัน 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Future Perfect Tense ซึ่งกลาวถึงเหตุการณ/
การกระทําที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Perfect Continuous Tense ซึ่ง
กลาวถึงเหตุการณ/การกระทําที่ดําเนินอยูอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีต  

6. เฉลย 4) are they 
   ตองเปลี่ยนเปน are there เนื่องจากเปน Question Tag ในกรณี

ที่ประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธที่ขึ้นตนดวย There + Verb to be   
7. เฉลย 4) is gone 
   ตองเปลี่ยนเปน was gone เนื่องจากกลาวถึงอดีตโดยสื่อความหมาย

วาขณะกําลังทําสิ่งหนึ่ง ก็มีอีกสิ่งเขามาขัดจังหวะ โดยใช Past Continuous 
Tense ควบคูกับ Past Simple Tense อนุประโยคที่ใช Past Continuous 
Tense (S + was/were + Ving) จะบงบอกถึงเหตุการณ/การกระทําที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในอดีต สวนอนุประโยคที่ใช Past Simple Tense (S + V2) จะ
บงบอกถึงเหตุการณ/การกระทําในอดีตที่เกิดขึ้นแทรก  

8. เฉลย 4) discussing 
   ตองเปลี่ยนเปน to discuss เพราะกริยา refuse ไมใชรวมกับ 

Gerund โดย refuse ตามดวยกริยารูป to-infinitive ใหความหมายวา
ปฏิเสธวาจะไมทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต refuse ตามดวยนาม (ที่ไมใชคน) จะให
ความหมายวาปฏิเสธที่จะรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

9. เฉลย 3) their 
   ตองเปลี่ยนเปน his หรือ his or her เนื่องจาก The good 

contestant ซึ่งเปนประธานของประโยคนี้เปนนามนับไดเอกพจน  
10. เฉลย 4) does 
   ตองเปลี่ยนเปน did เพราะอนุประโยคแรกใชรูปกริยาชองที่ 2    

อนุประโยคหลังจึงตองใชรูปกริยาชองที่ 2 เชนกัน เพื่อใหใจความสอดคลองกัน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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