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Choose the best alternative. (Items 1-2)  

A National Treasure 
 The Smithsonian Institute, located in Washington, D.C., was 
established in 1846 for two reasons. The first was to do fundamental 
research and then publish the findings of this research. This research 
is used by historians and scientists all over the world. The second 
reason was to preserve the history and culture of the United States. 
The Smithsonian Institute established a museum to do this. The 
original building which still stands today was called the Smithsonian 
Museum. Since that first museum, many more have been built to 
house artifacts from various areas of U.S. society and history.   
1. If you visit The Smithsonian Museum, what subject should you do 

the report the most? 
 1) Chemistry 2) English 3) Calculus 4) History  
2. My mother is worried about my sister because she has been living 

by .................... since last month. 
 1) herself 2) herselves 3) her 4) hers 
 
Choose the words which best complete the passage. (Items 3-7)  
 Many people believe that eggs are ..........3.......... . They point out 
that eggs ..........4.......... a very high amount of cholesterol. Too much 
of one kind of cholesterol in our blood can cause heart ..........5.......... 
and strokes. There is no evidence that eggs raise the harmful 
cholesterol in our ..........6.......... . When we eat foods that are high in 
cholesterol, our bodies make less of it to compensate or adjust. If you 
want to enjoy a tasty and healthy food, eat ..........7.......... of eggs.  
3. 1) expensive   2) healthy 
 3) unhealthy   4) scrambled  
4. 1) beaters   2) contract 
 3) consume   4) contain  
5. 1) broken   2) disease 
 3) flavored   4) increase  
6. 1) system   2) blood 
 3) pickles   4) digestion  
7. 1) grains   2) chicken 
 3) cookies   4) plenty 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 1) 

สมบัติของชาติ 
 สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institute) ซึ่งตั้งอยูในกรุงวอชิงตัน ดี. ซี. 
จัดตั้งขึ้นเนื่องดวยสาเหตุสองประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาวิจัยทาง
ประวัติศาสตรและตีพิมพสิ่งที่ไดจากการวิจัย การวิจัยนี้จะถูกใชโดยนักประวัติศาสตร 
และนักวิทยาศาสตรทั่วโลก สาเหตุประการที่สอง คือ เพื่ออนุรักษประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐฯ เพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว สถาบันสมิธโซเนียน 
จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้น อาคารหลังแรกที่เดิมชื่อพิพิธภัณฑสมิธโซเนียนยังคงตั้งอยู
จนถึงทุกวันนี้ ตั้งแตสรางอาคารพิพิธภัณฑหลังแรกขึ้นเปนตนมา ก็มีการสรางอาคาร
เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายหลัง เพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณจากพื้นที่ตาง  ๆที่มีความสําคัญทางสังคม
และประวัติศาสตรของสหรัฐฯ   
1. เฉลย 4) History 
   โจทยถามวา หากคุณไดไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสมิธโซเนียน คุณ

เหมาะจะทํารายงานวิชาอะไรมากที่สุด 
    History = ประวัติศาสตร 
   เพราะพิพิธภัณฑประวัติศาสตรที่ตั้งอยูภายในสถาบันสมิธโซเนียน

เปนแหลงรวบรวมและจัดแสดงวัตถุโบราณที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร 
แหงหนึ่ง 

   1) Chemistry = เคมี 
   2) English = ภาษาอังกฤษ 
   3) Calculus = แคลคูลัส  
2. เฉลย 1) herself 
   My mother is worried about my sister because she has 

been living by herself since last month. = แมของฉันกังวลเกี่ยวกับ
พี่สาวของฉัน เพราะเธอไดยายไปใชชีวิตดวยตัวเอง/ตามลําพังตั้งแตเดือนที่แลว 

   Reflexive Pronouns เปนสรรพนามที่สะทอนกลับไปหาประธาน
ของประโยค เกิดขึ้นจากการรวมกันระหวาง Possessive Adjectives/Object 
Pronouns และ self/selves ขึ้นอยูกับบุรุษและพจนของประธาน Reflexive 
Pronouns ใชเพื่อเนนวาการกระทํานั้นๆ เกิดจากตัวของประธานจริงๆ 
นอกจากนี้ Reflexive Pronouns ยังใหความหมายวาประธานกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยตัวเองเพียงลําพัง ไมมีผูอื่นชวยเหลือหรือรวมอยูในเหตุการณดวย 

   โจทยขอนี้ตองการเนนวาพี่สาวไดยายออกจากบานเดิมเพื่อไปอาศัย
อยูเพียงคนเดียว จึงใช Reflexive Pronoun ตามหลังบุพบท by ซึ่งรูปของ 
Reflexive Pronoun ที่ถูกตองสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 เพศหญิง คือ 
herself 

  2) herselves ผิด รูปนี้ไมมีใช 

  3) her = เธอ (สรรพนามรูปกรรม), ของเธอ (รูปคุณศัพท) 
  4) hers = ของเธอ (รูปสรรพนาม)  
 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 3-7) 
 หลายคนเชื่อวาไขไมดีตอสุขภาพ พวกเขาบอกวาไขมีปริมาณคอเลสเทอรอลสูงมาก 
หากมีคอเลสเทอรอลชนิดหนึ่งมากเกินไปในเลือดของเราสามารถกอใหเกิด
โรคหัวใจและเปนอันตรายตอการสูบฉีดเลือด ไมมีหลักฐานใดที่ระบุวาไขเพิ่มระดับ      
คอเลสเทอรอลชนิดที่เปนอันตรายในเลือดของเรา เมื่อเรารับประทานอาหารที่มี
คอเลสเทอรอลสูง รางกายของเราจะขับออกเพื่อชดเชยหรือปรับสมดุล ถาคุณ
ตองการที่จะเพลิดเพลินไปกับอาหารอรอยและดีตอสุขภาพ มารับประทานไขกันให
มากๆ เถอะ  
3. เฉลย 3) unhealthy 
   unhealthy = ไมดีตอสุขภาพ 
   เปนคุณศัพทที่ใหความหมายในเชิงลบ ทําใหประโยคนี้มีความหมาย

สอดคลองกับความเชื่อที่ยังมีอยูในปจจุบัน ซึ่งเหมาะจะใชเปนประโยคนํา 
(introduction) ของเนื้อเรื่อง 

  1) expensive (adj.) = แพง 
  2) healthy (adj.) = ดีตอสุขภาพ 
  4) scrambled (adj.) = ที่คนใหสุก  
4. เฉลย 4) contain 
   contain = บรรจุ, ประกอบดวย, มี 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  1) beaters (n.) = ที่ตีไข 
  2) contract (n.) = สัญญา 
  3) consume (v.) = บริโภค  
5. เฉลย 2) disease 
   disease = โรค  
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เพราะเมื่อเติม

ลงในชองวางแลว จะได heart disease = โรคหัวใจ 
  1) broken (adj.) = ที่แตก, ที่หัก 
  3) flavored (adj.) = ที่ปรุงแตงรสชาต ิ
  4) increase (v.) = เพิ่มขึ้น  
6. เฉลย 2) blood 
   blood = เลือด 
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  1) system (n.) = ระบบ 
  3) pickles (n.) = อาหารดอง 
  4) digestion (n.) = การยอยอาหาร  
7. เฉลย 4) plenty 
   plenty = จํานวนมาก 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เพราะเปนคําบอกปริมาณ 

(quantifier) ที่ใชกับนามนับไมไดและนามนับไดพหูพจน โดยเมื่อนํามาใชบอก
ปริมาณของนาม จะตองมีบุพบท of วางไวระหวาง plenty กับนามนั้น 

  1) grains (n.) = เมล็ดขาว, เมล็ดธัญพืช 
  2) chicken (n.) = ไก, เนื้อไก 
  3) cookies (n.) = คุกกี้ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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