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Choose the best alternative.  
1. Rome is a great place to visit, .................... its traffic problems. 
 1) however 2) despite 3) moreover 4) although 
 
Read the paragraph below, then answer the questions.  

Vitamin D 
 Scientists have known for a long time that vitamin D is essential 
for humans. If children have a vitamin D or calcium deficiency, they 
can develop rickets, a softening of the bones. New studies are 
showing that people of all ages need vitamin D to help them fight off 
diseases by keeping their immune systems strong. Our bodies can 
make vitamin D when our skin is exposed to sunlight. However, it’s 
best to eat a diet that is rich in the vitamin.  
2. The main idea of this paragraph is that vitamin D ..................... . 
 1) is found in milk 
 2) has been studied by scientists 
 3) is no secret 
 4) is important for good health  
3. If something is essential, it is ..................... . 
 1) harmful 2) expensive 3) dreadful 4) needed  
4. When you have a deficiency of something, you ..................... . 
 1) have all you need 2) do not have enough 
 3) look like an onion 4) are rich  
5. The remainder of the above incomplete paragraph probably goes 

on to ..................... . 
 (Remember that every paragraph should have a single main idea.) 
 1) say why vitamin C is also important 
 2) explain why you should brush your teeth after eating beetles 
 3) give some examples of foods that are rich in vitamin D 
 4) say which diseases might be prevented by vitamin D  
6. Which statement is false? 
 1) Some foods contain vitamin D. 
 2) Our bodies can use sunlight to make vitamin D. 
 3) Some people don’t have to get vitamin D from food. 
 4) A child will definitely get rickets if s/he doesn’t play in the sun. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) despite 
   กรุงโรมเปนสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะแวะไปเยี่ยมเยือน แมวาจะมี

ปญหาการจราจร 
   despite = แมวา, ทั้งๆ ที่ 
   despite และ in spite of เปนคําเชื่อมที่ใชแสดงใจความที่ขัดแยง

กันของประโยคกับนามวลี มีโครงสรางการใช คือ despite/in spite of + 
Noun/Gerund (Ving) 

  1) however = อยางไรก็ตาม ใชวางไวหนาประโยคถัดไป เพื่อแสดง
ใจความที่ขัดแยงกันอยูบาง 

  3) moreover = นอกจากนี้ ใชขึ้นตนประโยคที่กลาวเพิ่มเติม ในกรณี
ที่ไดกลาวประโยคแรกจบไปแลว แตมานึกเพิ่มขึ้นไดอีก  

  4) although = แมวา เปนคําสันธานที่ใชแสดงใจความขัดแยงกัน  
ใชรวมกับประโยคหลัก จะไดประโยคความซอน (Complex Sentence) 

 
คําแปลยอหนา 

วิตามินดี 
 นักวิทยาศาสตรทราบมานานแลววาวิตามินดีสําคัญสําหรับมนุษย ถาเด็กขาด
วิตามินดีหรือแคลเซียม พวกเขาอาจเปนโรคกระดูกออน การศึกษาวิจัยครั้งใหม
กําลังแสดงใหเห็นวาคนในทุกชวงอายุตองการวิตามินดีเพื่อชวยตานทานโรคตางๆ 
โดยการทําใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรง รางกายของเราสามารถสรางวิตามินดีเมื่อ
ตอนที่เราไดรับแสงแดด อยางไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่อุดมไปดวยวิตามินดี
ยอมดีที่สุด  
2. เฉลย 4) is important for good health 
   ใจความหลักของยอหนานี้ คือ วิตามินดีสําคัญตอสุขภาพที่ดี 
   is important for good health = สําคัญตอสุขภาพที่ดี 
   เพราะยอหนานี้กลาวถึงประโยชนของวิตามินดีที่มีตอรางกาย และ

อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อรางกายขาดวิตามินดี นอกจากนี้ ยังระบุวิธีที่รางกายจะ
ไดรับวิตามินดีอีกดวย 

  1) is found in milk = พบไดในนม 
  2) has been studied by scientists = ไดผานการศึกษาวิจัยโดย

นักวิทยาศาสตร 
  3) is no secret = ไมใชความลับ  
3. เฉลย 4) needed 
   ถาสิ่งหนึ่งสําคัญ แสดงวาสิ่งนั้นจําเปน 
   needed = จําเปน  

   essential แปลวา สําคัญ, จําเปน มีความหมายใกลเคียงกับ 
needed (คุณศัพทที่กลายมาจากกริยา need) ซึ่งหมายถึง เปนที่ตองการ, 
จําเปน 

  1) harmful = เปนอันตราย 
  2) expensive = ราคาแพง 
  3) dreadful = นาสยดสยอง, นากลัว, แยมาก  
4. เฉลย 2) do not have enough 
   เมื่อคุณขาดแคลนบางสิ่ง คุณมีไมเพียงพอ 
   do not have enough = มีไมเพียงพอ 
   deficiency แปลวา ขาดแคลน, มีไมเพียงพอ เมื่อนํามาใชใน

ประโยค จะใชรวมกับนามอื่นๆ โดยเรียงลําดับคําเปน noun + deficiency 
หรือ deficiency + of + noun 

  1) have all you need = มีทุกอยางที่คุณตองการ 
  3) look like an onion = ดูคลายกับหัวหอม 
  4) are rich = ร่ํารวย  
5. เฉลย 3) give some examples of foods that are rich in vitamin D 
   สวนที่ตอจากยอหนาที่ไมสมบูรณขางตนนี้นาจะยกตัวอยางอาหารที่

อุดมไปดวยวิตามินดีตอไป 
   give some examples of foods that are rich in vitamin D 

= ยกตัวอยางอาหารที่อุดมไปดวยวิตามินดี 
   เมื่อยอหนานี้ไดกลาวถึงวิธีที่รางกายจะไดรับวิตามินดี ซึ่งไดแก

แสงแดดและอาหาร แลว ก็ควรยกตัวอยางชนิดของอาหารที่มีวิตามินดีสูงดวย 
เพื่อใหมีใจความครบถวน 

  1) say why vitamin C is also important = กลาววาเหตุใด
วิตามินซีจึงสําคัญเชนกัน 

  2) explain why you should brush your teeth after eating 
beetles = อธิบายวาทําไมคุณควรแปรงฟนหลังรับประทานแมลงเตาทอง 

  4) say which diseases might be prevented by vitamin D = 
กลาววาโรคใดบางที่อาจปองกันไดดวยวิตามินดี  

6. เฉลย 4) A child will definitely get rickets if s/he doesn’t play in 
the sun. 

   โจทยถามวา ประโยคใดไมเปนจริง 
   A child will definitely get rickets if s/he doesn’t play in 

the sun. = เด็กจะเปนโรคกระดูกออนอยางแนนอน ถาไมไดเลนกลางแสงแดด 
   เพราะยอหนานี้ระบุวานอกจากรางกายของคนเราจะสังเคราะหวิตามินดี

ไดเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดแลว รางกายก็รับวิตามินดีจากอาหารไดอีก
เชนกัน คนที่รับแสงแดดไมได เนื่องจากอาการเจ็บปวยบางอยาง ก็จะไมขาด
วิตามินดี ถาไดรับวิตามินดีจากอาหารในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม 

  1) Some foods contain vitamin D. = อาหารบางชนิดมีวิตามินดี 
  2) Our bodies can use sunlight to make vitamin D. = 

รางกายของเราใชแสงแดดเพื่อสังเคราะหวิตามินดีได 
  3) Some people don’t have to get vitamin D from food. = 

บางคนไมตองรับวิตามินดีจากอาหาร 
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