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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 3/4)  
  
Directions :  Choose the most appropriate answer.  
1. Everything is set .................... with the Thai architecture blending 

perfectly with nature. 
 1) as we cycled around 2) at the floating market 
 3) out on a journey  4) in a relaxing atmosphere  
2. Jason is annoying. He .................... these silly questions. 
 1) is always asking  2) always asking  
 3) asks always   4) is asking always  
3. Amanda has been very .................... lately; we should try to do 

something to cheer her up. 
 1) shocked 2) depressing 3) depressed 4) shocking  
4. Sally’s marriage has been arranged by her family. She is marrying 

a man .................... . 
 1) she hardly knows him 2) that she hardly knows him 
 3) whom she hardly knows him 4) she hardly knows 
 

Grape 
 Biological Background : Grape is a pulpy, .........5........., growing in 
clusters on vines. Grape was domesticated approximately 6,000 to 
8,000 years B.C. and is one of the oldest cultivated fruits.  
 Nutritional Information : Ten seedless grapes (50 g) .........6.........  
35 calories, 0.3 g protein, 8.9 g carbohydrate, 0.5 g fiber, 105 mg 
potassium, 5.4 mg vitamin C, 0.05 mg thiamin, 0.03 mg riboflavin, 
and 0.09 mg niacin.  
 Pharmacological Activity : Grape is a rich storehouse of antioxidant 
and anticancer compounds, .........7......... flavonoids (anthocyanin), 
quercetin, and resveratol (red grape skin). Grapes can inhibit blood-
platelet clumping and .........8.........  blood clot formation, and boost 
good type HDL cholesterol. Red grapes are antibacterial and antiviral. 
It has strong activity against cancers.  
 Eating Tips : Choose red or black grapes .........9......... white or 
green ones and eat with grape skin on to get the most 
health .........10......... .  
5. 1) smooth skin berry 2) smooth-skinned berry 
 3) red colour grape  4) red-coloured grape  
6. 1) will provide 2) has provided 3) provide 4) provided  
7. 1) includes 2) including 3) include 4) included  
8. 1) if 2) so 3) consequently 4) furthermore  
9. 1) less than 2) more than 3) despite 4) instead of  
10. 1) food 2) mystery 3) services 4) benefits 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) in a relaxing atmosphere 
   ทุกๆ สิ่งถูกจัดอยูในบรรยากาศที่ผอนคลาย โดยใชสถาปตยกรรมไทย

ที่ผสมผสานกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน 
  1) as we cycled around = ขณะที่เราขี่จักรยานไปรอบๆ 
  2) at the floating market = ที่ตลาดน้ํา 
  3) (set) out on a journey = เริ่มตนออกเดินทาง   
2. เฉลย 1) is always asking 
   เจสันนารําคาญ เขามักจะถามคําถามโงๆ อยูเสมอ 
   โครงสราง Verb to be + always + Ving จะใชกลาวถึงนิสัยที่นา

รําคาญที่เกิดขึ้นบอยๆ โดยมักกลาวถึงนิสัยที่เปนอยูในปจจุบัน  
3. เฉลย 3) depressed 
   อแมนดารูสึกหดหูอยางมากเมื่อไมนานนี้ พวกเรานาจะพยายามทํา

อะไรสักอยางเพื่อใหกําลังใจเธอ 
   depress จัดเปนคํากริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาแทในประโยคไดทันที 
หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคํา แลวใชรวมกับ Verb to be ก็ได  

   - หากใชเปนกริยาแท ซึ่งผันตามประธานและกาล (Tense) จะ
ใหความหมายวา ทําให... 

   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ed (เปลี่ยนรูปเปน 
Past Participle) จะใหความหมายวา รูสึก... 

   - หากใชตามหลัง Verb to be โดยเติม ing (เปลี่ยนรูปเปน 
Present Participle) จะใหความหมายวา นา... 

   จากโจทย พบวาประธานของประโยค คือ Amanda ซึ่งเปนชื่อของ
บุคคล รูปของคําคุณศัพทที่เปลี่ยนมาจากคํากริยา depress ที่เหมาะสมจะใช
ในประโยคนี้ คือ depressed 

 หมายเหตุ รูป Past Participle (Ved) ของคํากริยาในประเภทที่ไดกลาวไว
ขางตน นิยมใชกับประธานของประโยคที่เปนมนุษย  

4. เฉลย 4) she hardly knows 
   งานแตงงานของแซลลี่จัดขึ้นโดยครอบครัวของเธอ เธอกําลังจะ

แตงงานกับผูชายที่เธอแทบไมรูจักกัน 
   เปนอนุประโยคที่ใชขยายความ (Relative Clause) ทําหนาที่ให

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคํานาม หากคํานามนั้นเปนคนที่เปนกรรมของประโยค 
อาจละประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) คือ whom ไปได ประโยคหลัง
ในโจทยขอนี้มี a man ทําหนาที่เปนกรรม จึงนําอนุประโยค she hardly 
knows มาใชขยายความได 

  1), 2) และ 3) ผิด เพราะอนุประโยคที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับกรรม
ของประโยคสามารถตอทายคําคํานั้นไดทันที โดยไมตองเติมคํานาม/คําสรรพ
นามอื่นใดเพิ่มเขาไปตามหลังอนุประโยคนั้นอีก 

คําแปลเนื้อเรื่อง “องุน” 
 ขอมูลทางดานชีววิทยา: องุนจัดเปนไมพุมเลื้อยที่มีผลเปนผลเดี่ยว เนื้อนุมอวบน้ํา 
เปลือกเรียบ ผลอยูรวมกันเปนพวง มีการเพาะปลูกองุนกันมาตั้งแตราว 6,000-8,000 
ปกอนคริสตกาล และนับเปนผลไมชนิดแรกๆ ที่มนุษยนํามาเพาะปลูก 
 ขอมูลทางโภชนาการ : องุนไรเมล็ด 10 ผล (50 กรัม) จะใหพลังงาน 35 แคลอรี 
โปรตีน 0.3 กรัม คารโบไฮเดรต 8.9 กรัม ใยอาหาร 0.5 กรัม โพแทสเซียม 105 
มิลลิกรัม วิตามินซี 5.4 มิลลิกรัม ไทอามิน (วิตามินบี 1) 0.05 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 
(วิตามินบี 2) 0.03 มิลลิกรัม และไนอาซิน 0.09 มิลลิกรัม 
 ขอมูลทางดานเภสัชวิทยา : องุนอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระและสารตานมะเร็ง 
ประกอบดวยแอนโธไซยานิน ซึ่งจัดเปนฟลาโวนอยดอีกชนิดหนึ่ง เควอรซิทิน  
และเรสเวอราทอล ซึ่งพบไดในเปลือกขององุนแดง องุนสามารถยับยั้งไมใหเกล็ด
เลือดจับตัวกันเปนกอน ซึ่งอาจทําใหหลอดเลือดตีบ และเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL 
Cholesterol) องุนแดงมีสารชวยตานแบคทีเรียและไวรัส ทั้งยังมีสรรพคุณชวยตาน
โรคมะเร็ง 
 ขอแนะนําในการบริโภค : เลือกรับประทานองุนแดงหรือดําที่มีเปลือกติดอยูดวย 
จะดีตอสุขภาพมากกวารับประทานองุนขาวหรือเขียว  
5. เฉลย 2) smooth-skinned berry 
   smooth-skinned berry = ผลไมจําพวกผลเดี่ยวเนื้อนุมที่มี

เปลือกเรียบ 
    เพราะใช Compound Adjective (คําคุณศัพทผสม) ไดถูกตองทั้ง

ความหมายและโครงสรางทางไวยากรณ ซึ่งโครงสรางของ Compound 
Adjective ประกอบดวยคําคุณศัพท ตามดวยคํานามหรือคํากริยาทีเ่ติม ed ตอทาย 
มีวิธีใชเหมือนกับคําคุณศัพททั่วๆ ไป คือ วางไวหนาคํานาม หรือใชตามหลัง   
Verb to be  

 ขอสังเกต Compound Adjective จะตองใชเครื่องหมาย - เรียกวา hyphen   
คั่นไวระหวาง Adjective กับ N/ Ved เสมอ  

6. เฉลย 3) provide 
   provide (v.) = จัดใหมี, มีไวให  
   ควรใช Present Simple Tense เพราะเปนขอเท็จจริง (Fact)   

จึงตองใชรูปกริยาชองที่ 1  
7. เฉลย 2) including 
   including (prep.) = อาทิเชน, ประกอบดวย, รวมอยูดวย  
   เพราะใชแนะนํา/กลาวถึงบางสิ่งที่รวมอยูในกลุมใหญที่ไดกลาวไว

กอนหนาแลว โดยหลัง including ตองตามดวยคํานาม  
8. เฉลย 3) consequently 
   consequently (adv.) = ผลที่ตามมา  
   เพราะเปนคําเชื่อมที่มีความหมายเหมาะสมมากกวาตัวเลือกอื่น 
  1) if = ถา ใชในประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence)  
  2) so = ดังนั้น ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความเปนเหตุเปนผลกัน 
  4) furthermore = นอกเหนือจากนี้แลว ใชเสริมความ  
9. เฉลย 4) instead of 
   instead of = แทนที่ดวย...  
   เพราะมีความหมายเหมาะสมกวาตัวเลือกอื่น โดยตองตามดวยนาม

หรือ Gerund (กริยาที่เติม ing) 
  1) less than = นอยกวา 
  2) more than = มากกวา  
  3) despite =  ทั้งๆ ที่ ตองตามดวยคํานามหรือ Gerund (Ving)  
10. เฉลย 4) benefits 
   benefits = ผลประโยชน 
    เพราะมีความหมายเหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกทั้งหมด 
  1) food = อาหาร 
  2 mystery = เรื่องลึกลับ 
  3) services = บริการ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


