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คำ�นำ�

การสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอีกหน่ึงสนามสอบที่น้องๆ  ที่เตรียมสอบทุกๆ 

คนต้องเผชิญ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นอุปสรรคใหญ่อุปสรรคหนึ่งที่ยากจะข้ามผ่านไปได้ 

โดยเฉพาะข้อสอบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในการสอบภาษาอังกฤษ  นั่นก็

คือข้อสอบ Error Identification นั่นเอง 

  น้องๆ หลายคนมักจะพูดว่าข้อสอบ Error Identification เป็นข้อสอบที่ยาก 

แต่ไม่มีใครตั้งคำาถามว่า “ทำาไมข้อสอบ Error Identification ถึงเป็นข้อสอบที่ยาก” 

หลายๆ  คนตัดสินใจเตรียมตัวสอบวิชาน้ีด้วยการท่องไวยากรณ์  (Grammar) 

สรุปแล้วการสอบ Error Identification เป็นการทดสอบไวยากรณ์เหมือนที่หลายๆ 

คนเชื่อมั่นงั้นเหรอ แค่ท่องไวยากรณ์ก็คงได้คะแนนเยอะแล้วสินะ แต่ทำาไมข้อสอบ

นี้ยังยากอยู่ล่ะ?

หนังสือ “จบัจดุ ERROR IDENTIFICATION + ข้อสอบ” เล่มน้ีจะตอบทกุข้อสงสยั 

เปิดเผยทุกความลับของข้อสอบ Error Identification บอกเทคนิควิธีการทำาข้อสอบ

ที่ยังไม่มีใครเคยรู้  และสรุปทุกเนื้อหาที่จำาเป็นสำาหรับการสอบ  พร้อมแนวข้อสอบ

สุดหินให้น้องๆ  ได้ลองทำา  เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้ว่าไม่ต้องท่องไวยากรณ์

เยอะๆ อีกต่อไป

กัมบัตเตะ!
บรรณาธิการ
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8 จับจุด ERROR  + ข้อสอบ

CHAPTER 1 ตีแผขอสอบ�ERROR

 ในการสอบภาษาอังกฤษแทบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  SAT,  GAT,  TOEFL  หรือข้อสอบ

ในโรงเรียนต่างก็มีข้อสอบประเภทหนึ่งที่เป็นประโยค  แล้วให้เราหาส่วนที่ผิด  หรือที่เราเรียก

ว่า “Error  Identification”  น่ันเอง  ข้อสอบประเภทน้ีแหละที่เรามักบ่นกันว่ายากเหลือเกิ๊น 

หลายๆ  ตำาราบอกแค่ว่าต้องมีความรู้เรื่องแกรมมาร์  แต่แกรมมาร์ที่ใช้กันครอบจักรวาลเรียน

กันมาตั้งแต่ประถม ท่องๆ  ยังไงก็หาจุดผิดไม่เจอสักที เพราะอะไรกันนะ!?

  ที่จริงแล้วข้อสอบ  “Error  Identification”  สำาหรับเด็กมัธยม  โดยพื้นฐานแล้วก็ยัง

เป็นข้อสอบที่ออกแบบมาให้เด็กไทยๆ  แบบเราๆ  ทำาได้น่ีแหละ  แต่ความเข้าใจผิดของหลายๆ

สำานักคือขอเพียงมีความรู้เร่ืองแกรมมาร์อะไรก็ทำาได้  เด็กก็ท่องแกรมมาร์กันไปเถอะ  โดยที่

ไม่รู้ว่าความลับของเจ้าข้อสอบประเภทนี้ ยังมีอะไรที่เราไม่เคยรู้อีกเยอะ งั้นเราไปทำาความรู้จัก

กับเจ้าข้อสอบ “Error Identification”  ที่เราเรียกสั้นๆ ว่า “Error” กันเลยดีกว่า

ขอ้สอบ Error คืออะไร?

  ความหมายของข้อสอบน้ีก็ตรงตัวมันเลย  error  แปลว่า  “ข้อผิดพลาด”  โจทย์จะให้

ประโยคมา  แล้วให้เราหาข้อผิดพลาดในประโยคน้ันๆ  ซ่ึงจะดูในเร่ืองของไวยากรณ์เป็นหลัก

รองลงมาคือเร่ืองคำาศัพท์และเครื่องหมายวรรคตอน  (punctuation)  เห็นไหม?  ใครบอก

ว่าให้ดูแต่เร่ืองแกรมมาร์  แก้ความเข้าใจผิดกันนิดนึงนะจ๊ะ  เพราะแบบน้ีแหละ  มันจึงเป็น

ข้อสอบที่ยากกว่าข้อสอบอื่น  แต่มันไม่มีทางยากเกินความสามารถของเราหรอก  มันมีเทคนิค

หรือวิธีคิดที่เขาอยากจะทดสอบเราอยู่ ลองไปดูตัวอย่างกัน
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9จับจุด ERROR  + ข้อสอบ

  ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยแบบน้ี  ให้เลือก

คำาตอบที่ผิดซึ่งมีที่เดียว  เดิมทีมีแค่  4  ตัวเลือก แต่

ปัจจุบันเพื่อเพิ่มความยากท้าทายความสามารถ

บางครั้งเราเลยอาจจะต้องเจอกับตัวเลือกที่ 5 คือ

ไม่มีข้อผิด  อย่างเช่นในข้อสอบ  SAT  เป็นต้น

แหม่  พอเจอข้อสอบแบบน้ี  พวกเราคงจะกา  e.

กันระนาวเพราะหาจุดผิดไม่เจอ  ดังน้ันเอาใหม่

ก่อนจะท้อกันให้เราค่อยๆ สังเกตตัวเลือกทีละตัว 

ข้อสอบแบบน้ีดีตรงที่เขาให้ตัวเลือกเรามาแล้ว 

จะผิดจะถูกมันก็ยังอยู่ใน  4  ตัวเลือกนี้แหละ และ

สิ่งแรกที่ง่ายที่สุดที่เราต้องทำาเวลาเจอข้อสอบ

แบบนี้คือดูเรื่อง tense ก่อนเลย 

  He knew that the content would be so boring that the dog 

 and cat will fall asleep quickly.

 a.  b.  c. 

 d.  (e.)

  ข้อนี้ตอบข้อ d. เพราะคำากริยาอื่นๆ  ในประโยคเขาเป็น past tense

ข้อ  d.  ดันทะลึ่งเป็น  future  tense  มาโดดๆ  แต่อันน้ีขอไฮไลต์คำาว่า  “ข้อง่าย”  นะ

งั้นคราวน้ีเรามาทำาความรู้จักข้อสอบ  error  ที่ว่ากันว่ายากนักยากหนากันดีกว่าว่า  ข้อยากๆ 

มันจะต่างจากข้อง่ายๆ ยังไง มาดูกันเลย

ขอ้ยากขอ้ง่ายวัดกันอย่างไร?

 Q: ประโยคย่ิงยาว ก็จะย่ิงยากย่ิงซับซ้อนใช่ไหมครับ?
 A: ไม่ใช่เสมอไปหรอก
 Q: ถ้า size doesn’t matter ก็หมายความว่าประเด็นทางไวยากรณ์ท่ีเขาขดี
เส้นใต้มาเป็นตัวบอกขอ้ยากหรือครับ?

 เพราะคำากริยาอื่นๆ  ในประโยคเขาเป็น past tense

 ส่ิ งส� าคัญคือ    เราต้อง
ดูให้ออกตามให้ ทันว่าเขา
ก�าลังทดสอบอะไรเรา ค�าใบ้
จะอยู่ในตัวเลือกท่ีเขาให้มา
น่ันแหละ
 แล้วเราก็จะเห็น
key word ท่ีเขาจงใจ
ใส่มาให้เราผิดๆ เอง
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10 จับจุด ERROR IDENTIFICATION + ข้อสอบ

 A: จะว่าอย่างน้ันก็ได้นะ ไม่ผิด ประโยคยาวๆ โครงสร้างซับซ้อน ท�าให้เรางงและ
จับใจความไม่ถูกก็จริง แต่อย่ายึดติดกับมันมาก จนให้มันพรางตาพลอยท�าให้หาประเด็น
ทางไวยากรณ์ไม่เจอ เพราะบางที เห็นยาว ๆ  ก็ใช่ว่ามันจะยาก ส้ัน ๆ  ก็ไม่ได้หมายความ
ว่ามันจะง่าย ลองดูตัวอย่างต่อไปน้ี เพ่ือให้เห็นว่า size doesn’t matter จริงๆ

 a.                                                                             b.    
  Neither the package of cigarettes nor the portrayal of 

         Mary and the deers was used in the scene.

  ประโยคไม่ได้ยาว  และดูเอาชนะได้ง่ายๆ  เช่ือเลยว่าคนทำาข้อสอบส่วนใหญ่มองปราด

เดียวก็กาไปที่ ข้อ d. was เพราะประธานที่ปรากฏมี 2 สิ่ง ก็น่าจะนับได้เป็นพหูพจน์ ควรจะ

เป็น were ไม่ใช่หรือ

  แต่ขอบอกว่า โดนหลอกเข้าซะแล้ว ตามกฎของ subject-verb agreement ถ้าประธาน 

2 ตัว เชื่อมกันด้วย neither…nor… จะใช้คำากริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ขึ้นอยู่กับคำานาม

ที่อยู่ใกล้คำากริยาที่สุด ซึ่งในที่นี้คือ the portrayal เป็นเอกพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ตาม 

คือ was (อย่าไปมอง Mary and the deers เพราะตรงนั้นเป็นส่วนขยายประธาน) เพราะฉะนั้น 

ข้อ d. ถูกต้องแล้ว

  หรือบางคนพอจะมีความหลักแหลมอยู่หน่อย  รู้เท่าทันประเด็นข้อน้ี  รีบตอบ  e.  ไม่ผิด 

เธอหลอกฉันไม่ได้  ก็ขอบอกอีกคร้ังว่า  คิดผิดแล้วหนู  เขาหลอกเธอได้  เพราะเธอมองไม่เห็น

ประโยคสั้นๆ  นี้ให้ครบทุกประเด็น

  ประเด็นทางไวยากรณ์ท่ีอยากให้จับผิดในข้อน้ีคือ  เร่ืองของคำานาม  (noun)  คำานามพหูพจน์ 

ในภาษาอังกฤษบางคำาได้รับการยกเว้น  ไม่ว่าเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็เขียนเหมือนกัน 

ไม่เติม s  นั่นรวมถึงคำาว่า deer  เพราะฉะนั้น  ข้อ c.  เป็น error  ของประโยคเต็มๆ  เรื่องนี้ 

เป็นเร่ืองที่คนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องท่องเท่าน้ัน  สำาหรับคนที่ท่องคำาพวกน้ีได้และตอบถูก 

ขอปรบมือให้รัวๆ  ส่วนคนที่พลาดไปแล้ว  ก็ขอเสริมเป็นความรู้ประดับไว้เพิ่มเติมว่า 

นอกจากน้ียังมีคำาประเภทเดียวกับ  deer  ที่ไม่เปลี่ยนรูปเติม  s  น่ันคือ  fish,  sheep,  fruit 

เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวในบทต่อๆ  ไป

                c.                   d.                                         (e.)
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11จับจุด ERROR  + ข้อสอบ

 เห็น key word กันชัดๆ เลย

ใช่ไหม จ�าไวว้า่ตัวเลือกท่ีผิด 

มักจะมองเห็นค�าใบอ้ยู่ใกล้ๆ

ขอแคอ่า่นประโยคท้ังหมด ดู

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับตัวเลือก

น้ันดีๆ ก็พอ อยา่ลืมวา่ทอ่ง

แกรมมารเ์ยอะๆ นะจะ๊

  ข้อ  a.  ถูกต้อง  เพราะการเช่ือมคำาต้ังแต่สอง

คำาข้ึนไปด้วย  hyphen  (-)  คำาในนั้นไม่ต้องเติม  s

เป็นพหูพจน์  ให้จำาหลักการน้ีไว้ให้ข้ึนใจนะครับ  คำา

ประเภทน้ีเรามักจะเห็นในข้อสอบ  error  กันบ่อยๆ

แต่เห็นป�ุบส่วนมากก็รู้ได้ทันทีว่าเขาอยากทดสอบเรา

เรื่องคำาศัพท์

  ข้อ b. ผิด เพราะถ้าอ่านดีๆ สังเกตกันหน่อย 

หลังคำาว่า  babies  จะเห็นคำาว่า  than  ซึ่งคำาที่ใช้คู่

กับ than ต้องเป็น more ไม่ใช่ most ซึ่งข้อผิดมัน

ทิ่มตาให้เห็นกันจะจะแบบนี้  จะตอบเป็นอย่างอื่นไป

ได้อย่างไร (แถมกระผมยังเน้น key word บอกใบ้ไว้

ท่ิมตากันแบบน้ี ดูสักนิด น่าจะตอบกันได้ทันทีเนอะ)

  ข้อ c. ถูกต้อง เพราะ  they หมายถึง babies ซึ่งเป็นพหูพจน์ทั้งหมด

  ข้อ d. ถูกต้อง เพราะตามหลังคำาบุพบทต้องเป็น gerund

 ลองศึกษาอีกหนึ่งตัวอย่าง

 ข้อนี้ยาวจริง แต่ถ้าสังเกตดีๆ ประเด็นทางไวยากรณ์ไม่ได้ยากเลย

     a.                                                                             
 A four-year study conducted by the Infant Testing Center 

 in San Francisco, California, suggests that babies feel most 

         comfortable around other babies than with strange adults 
                                                                                                                                                      
         and they benefi t by being with their fellow infants daily.

     c.                                                                                  d.                                                                                  (e.)                                                                             

     b.                                                                             

แกรมมารแกรมมาร
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  สรุปก็คือ  ข้อยากข้อง่าย  ความสั้นยาวของประโยคไม่ได้วัด  วัดกันที่ความรู้เร่ือง

ไวยากรณ์ โครงสร้าง และความหมายมากกว่า ว่าประเด็นท่ีให้มายากระดับไหน ถ้าเป็นไวยากรณ์

เฉพาะที่เห็นได้ไม่บ่อยหรือต้องน่ังท่องเท่าน้ันก็ยาก  แต่ถ้าจุดผิดมันเป็นเร่ืองทั่วๆ  ไปแล้ว

โดดเด่นชัดเจนจนออกมาทิ่มตาเราแล้วก็ง่าย  ประเด็นคือ  ถ้าไวยากรณ์ไม่ดีคำาศัพท์ไม่แม่น  

จะเอาชนะข้อสอบ error  อย่าเรียกว่า  “ไม่มีความหวัง”  เลย  เรียกว่า  “ความหวังริบหรี่มาก” 

จะดีกว่า  เพราะอย่างน้อยเราก็ยังม่ัวได้  1  ใน  5  (งานนี้ก็ต้องพึ่งพระพึ่งดวงกันไป)  ยิ่งบางคน

มาตกม้าตายเรื่องการแปลแบบแปลประโยคไม่ออกเลยทำาข้อสอบไม่ได้ซึ่งเป็น Top  ของปัญหา

ที่เด็กไทยมักจะเจอกันเลย อ้ะ! เรามาดูหลักการที่จะทำาให้อ่านรู้เรื่องกันบ้างดีกว่า

ท�าอย่างไรให้อ่านประโยครู้เรื่อง?

                                                a.                                                                             

          b.                                                  c.    

                                                                                      d.    

  (e.)  

 As well as shore-based activities in each country, the ship 
 
 also hosts on-board activities such as a culture night, 

 aimed at promoting participants’ understanding of each

 other’s society and traditions.

  นี่ล่ะ  ข้อสอบยาก  มีประเด็นทางไวยากรณ์เยอะ  และต้องจับใจความของประโยคให้

ได้ด้วย  เพื่อที่จะเข้าใจและพิจารณาส่วนที่ผิดเป็นจุดๆ ได้  ซึ่งอยู่ๆ ก็ข้ึนต้นประโยคมาว่า

as well as  และส่วนนี้ก็ไม่ใช่ error  เสียด้วย  แล้วมันหมายความว่าอย่างไรล่ะ?  พอจะแปล

ส่วนต่อไปก็กระอักกระอ่วน เจอคำาแรกแล้วมึน ส่วนต่อๆ  ไปแปลความหมายไม่ได้ เพราะปกติ

ไม่เคยเจอ ส่วนมากเจอคำานี้อยู่ที่ส่วนกลางประโยคมากกว่า
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  ก่อนอื่นเลยต้องตั้งสติ อย่าเพิ่งตกใจกัน ให้นึกถึงความหมายของคำานี้ก่อน as well as 

แปลว่า “รวมถึง, รวมทั้ง” ซึ่งในโครงสร้างภาษาไทย เราไม่เอาคำานี้มาขึ้นต้นประโยค เพราะ

ถ้าขึ้นต้นมาด้วยคำานี้ จะสื่อความหมายกันไม่รู้เรื่อง 

  จำาไว้ว่าการแปลตรงตัวไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปในการวิเคราะห์ประโยคต่างภาษา 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ก็ต่างกัน ส่วนที่เป็น “As well as shored-based…country” จัดเป็น 

prepositional phrase*  ที่ทำาหน้าที่เป็น adverb  ของประโยคซึ่ง adverb  นี้มีความยืดหยุ่น

ในตัว  โยกย้ายไปหน้ามาหลังหรือโผล่ตรงกลางของประโยคได้โดยไม่ส่งผลต่อโครงสร้างและ

ความหมาย

  ถ้าอ่านไม่เข้าใจ ให้มองแบบนี้

 

  The     ship     also     hosts     on-board
activities  such as a culture night, aimed 
at promoting participants’ understanding 
of each other’s society and   traditions, 
as    well    as    shore-based    activities    in    each 
country.

  (มีการจัดกิจกรรมบนเรือ  เช่น  คืนวัฒนธรรม 

ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมต่อสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน 

รวมไปถึงกิจกรรมบนฝั่งในแต่ละประเทศ)

ประโยคเดิม

As    wel l    as       shore-based 
activities in each country, 
the ship also hosts on-board 
activities such as a culture 
night, aimed at promoting 
participants’ understanding 
of each other’s society and 
traditions.

 ทีน้ีเขา้ใจความหมาย
ขึน้หรือยัง? (หวังว่าจะ

กระจ่างแล้วนะ)

รวมไปถึงกิจกรรมบนฝั่งในแต่ละประเทศ)

   * Prepositional phrase คือ กลุ่มคำาหรือวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำาบุพบท
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  พอเข้าใจว่าประโยคนี้พูดถึงอะไร ก็ตีความได้แล้ว ว่าประโยคนี้มีใจความ 3 ส่วน ตาม

ที่ comma (,) คั่นไว้ คือ เรือนี้มีกิจกรรมอะไร (The ship also hosts…) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 

(aimed at…) และมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติม (as well as…)

  จากนั้นก็มาดูส่วนที่ขีดเส้นใต้ เชื่อมโยงกันระหว่างอนุประโยคว่ามีอะไรผิดหรือไม่

                                                a.                                                                             

          b.                                                  c.    

                                                                                      d.    

  (e.)  

d.    

  As well as shore-based activities in each country, the ship 
 
 also hosts on-board activities such as a culture night, 

 aimed at promoting participants’ understanding of each

 other’s society and traditions.

  ข้อ a. ถูกต้อง เพราะหลังคำาว่า as well as เป็นวลีได้

  ข้อ b. ถูกต้อง เพราะ the ship เป็นเอกพจน์ host ก็ต้องเติม s เป็น present 

tense ได้เพราะพูดถึงเรื่องราวทั่วไป

  ข้อ c. ถูกต้อง แปลว่า ตัวอย่างเช่น เป็นการยกตัวอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นบนเรือ

(on-board activities)

  ข้อ d. ถูกต้อง เพราะ each ต้องตามด้วยคำานามเอกพจน์ และ other เติม ’s 

ถูกแล้ว เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

  สรุปตอบ e. ไม่มีข้อผิด
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