
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 

  ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Choose the best alternative.  
1. A : Why are you walking like that? 
 B : .................... my right leg hurts. 
 1) Although 2) Therefore 3) However 4) Because  
2. Our company don’t .................... any employee anymore. 
 1) work 2) place 3) hire 4) job  
3. He ran .................... and won the race. 
 1) care 2) carefully 3) careful 4) fully  
4. Marina enjoys .................... pastries and cakes. 
 1) cooking 2) baking 3) boiling 4) heating  
5. .................... the assignment difficult, Dennis sought help from a 

tutor. 
 1) Find 2) Found 3) Finds 4) Finding  
6. .................... to have a party for your next birthday? 
 1) You are going  2) Going are you 
 3) Are you going  4) You going are  
7. Sara .................... selling her old fur coats on eBay, a website 

where you can buy and sell used thing. 
 1) made a difference 2) made a bundle 
 3) made an appointment 4) made a reservation 
 
 The creature called dragon has two origins, European and Chinese. 
Common to both origins, the dragon is huge reptilian, fire breathing 
creature living in caves, mountains or lakes. While in some cultures 
they are considered a cause of havoc, in some other cultures they are 
also a sign of peace and prosperity.  
8. What is the same feature of western dragon and oriental one? 
 1) They are signs of good thing. 2) They are signs of bad thing. 
 3) They are green.  4) They live in caves.  
9.  

  
 What does the given sign mean? 
 1) There may be a cattle on the road ahead. 
 2) There is a cycle path ahead. 
 3) It is going to be steep downwards. 
 4) There is a hump bridge ahead. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Because 
   เอ : ทําไมเธอถึงเดินแบบนั้น 
   บี : เพราะขาขางขวาของฉันเจ็บ 
   Because = เพราะ 
   Why ใชเพื่อถามหาเหตุผล สวน because ใชเพื่อตอบคําถามที่

ขึ้นตนดวย Why  
2. เฉลย 3) hire 
   บริษัทของเราไมจางลูกจางอีกตอไป 
   hire = จาง 
   เปนคํากริยาที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) work = ทํางาน 
  2) place = วาง, สถานที่ 
  4) job = งาน  
3. เฉลย 2) carefully 
   เขาวิ่งอยางระมัดระวัง และชนะการแขงขัน 
   carefully = อยางระมัดระวัง 
   คํากริยาวิเศษณบอกอาการ (adverb of manner) ใชขยายคํากริยา 

เพื่อแสดงวาประธานทํากิริยานั้นในลักษณะใด โดยทั่วไปสามารถสรางคํากริยา
วิเศษณบอกอาการไดโดยเติม ly ที่คําคุณศัพท เชน careful → carefully  

4. เฉลย 2) baking 
   มารินาสนุกกับการอบขนมอบและเคก 
   baking = การอบ 
   เพราะกริยา enjoy ตองตามดวยนามหรือ gerund (Ving) จากตัวเลือก

ที่กําหนดให พบวา baking ซึ่งเปน gerund ที่มาจากกริยา bake มีความหมาย
เหมาะสมที่สุด 

  1) cooking = การทําอาหาร 
  3) boiling = การตม  
  4) heating = การทําใหรอน  
5. เฉลย 4) Finding 
   หลังจากพบวาการบานยาก เดนนิสหาครูสอนพิเศษมาชวย 
   Finding = พบ 
   Finding เปน present participle มีฐานะกึ่งกริยากึ่งคุณศัพท  

ใชขึ้นตน participial phrase ซึ่งทําหนาที่เทียบเทา adverbial clause       
เพื่อขยายอนุประโยคหลัก (main clause) ได โดยปกติ participial phrase    
จะอยูทายอนุประโยคหลัก แตก็สามารถวางไวหนาอนุประโยคหลักไดเชนกัน 
จากโจทย อนุประโยค Finding the assignment difficult ใชขยาย        
อนุประโยคหลัก Dennis sought help from a tutor. 

6. เฉลย 3) Are you going 
   เธอจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดปหนาไหม 
   Are you going = เธอจะ ... ไหม 
   be going to มีความหมายในทํานองเดียวกับ will ซึ่งแปลวา จะ 

ใชเพื่อกลาวถึงการกระทําที่จะทําในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําที่ได
วางแผนไวแลววาจะทํา มีโครงสรางประโยครูปแบบตางๆ ดังนี้ 

   ประโยคบอกเลา → Subject + be + going to + infinitive 
   ตัวอยางเชน He is going to join a tennis club. 
   ประโยคปฏิเสธ → Subject + be + not + going to + infinitive 
   ตัวอยางเชน They are not going to marry each other. 
   ประโยคคําถาม → Be + subject + going to + infinitive 
   ตัวอยางเชน Am I going to buy a necklace? 
   โจทยขอนี้เปนประโยคคําถามที่มี you เปนประธาน จึงตองนํา Are 

ซึ่งเปนรูปของ Verb to be ที่สอดคลองกับพจนและบุรุษ มาขึ้นตนประโยค 
  1) เปนลําดับของประธานและกริยาที่ใชในประโยคบอกเลา 
  2) และ 4) เรียงลําดับคําผิด  
7. เฉลย 2) made a bundle 
   ซาราทําเงินเปนกอบเปนกําจากการขายเสื้อคลุมขนสัตวตัวเกาๆ 

ของเธอบนอีเบย เว็บไซตที่สามารถซื้อและขายของเหลือใช/สินคามือสอง 
   made a bundle = ทําเงินเปนกอบเปนกํา 
   วลี to make a bundle เปนสํานวนที่ใชในภาษาพูด หมายถึง   

ทําเงินเปนกอบเปนกํา/สรางรายไดมากมาย 
  1) made a difference = สรางความแตกตาง 
  3) made an appointment = นัดพบ/นัดหมาย 
  4) made a reservation = จองที่ 
 
 สิ่งมีชีวิตที่เรียกวามังกรมีตนกําเนิดจากสองแหลง คือ ทวีปยุโรปและประเทศจีน 
สิ่งที่มังกรจากตนกําเนิดทั้งสองนี้เหมือนกัน คือ เปนสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ 
หายใจเปนไฟ อาศัยอยูในถ้ํา ภูเขา หรือทะเลสาบ ในบางวัฒนธรรม มังกรเปน
สัญลักษณของตนเหตุแหงหายนะ บางวัฒนธรรมมันเปนสัญลักษณของความสงบ
และเจริญรุงเรือง  
8. เฉลย 4) They live in caves. 
   โจทยถามวา ลักษณะรวมของมังกรในประเทศแถบตะวันตกและ

ประเทศแถบตะวันออกคืออะไร 
   They live in caves. = อาศัยอยูในถ้ํา 
   สรุปไดจาก Common to both origins, ... , fire breathing 

creatures living in caves, mountains or lakes. 
  1) They are signs of good thing. = เปนสัญลักษณของสิ่งดีงาม 
  2) They are signs of bad thing. = เปนสัญลักษณของสิ่งชั่วราย 
  3) They are green. = ตัวสีเขียว  
9. เฉลย 1) There may be a cattle on the road ahead. 
   โจทยถามวา ปาย/สัญลักษณที่กําหนดใหหมายความวาอยางไร 
   There may be a cattle on the road ahead. = อาจมีฝูง   

ปศุสัตวบนถนนขางหนา 
   ปายที่กําหนดใหในโจทยเปนสัญลักษณจราจรที่บอกใหระวังฝูง   

ปศุสัตว (โค กระบือ) บนถนนขางหนา 
  2) There is a cycle path ahead. = มีชองทางสําหรับรถจักรยาน

อยูขางหนา 
  3) It is going to be steep downwards. = ดานลางเปนทางลาดชัน 
  4) There is a hump bridge ahead. = มีสะพานที่โคงมากอยูดานหนา   

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


