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พื้นที่ผิวและปริมาตร
ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงปริซึมและทรงกระบอกเท่านั้น ซึ่งเป็นเนื้อหา

โดยตรงท่ีออกข้อสอบบ่อย โดยขอให้ผู้เรยีนค�านงึเสมอว่า ส่ิงทีต้่องท�าเป็นอันดบัแรกในการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร

คือ การวาดรูปจากโจทย์ที่ก�าหนด เพราะจะช่วยให้การท�าข้อสอบนั้นแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

ปริซึม

XS ปริซึมสามเหลี่ยม XS ปริซึมสี่เหลี่ยม XS ปริซึมหกเหลี่ยมด้านเท่า

หน้าตัดหรือฐาน

หน้าตัดหรือฐาน

ด้านข้าง
ส่วนสูง

XS ปริซึมตรง XS ปริซึมเอียง

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × ความสูง

พื้นที่ผิวข้างของปริซึม = ความยาวเส้นรอบฐาน × ความสูง 

พื้นที่ผิวข้างของปริซึม = พื้นที่หน้าตัดของสี่เหลี่ยมด้านข้าง × จ�านวนด้านของฐาน

พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม = พื้นที่ผิวข้างของปริซึม + (2 × พื้นที่ฐาน)

ทรงกระบอก

หน้าตัดหรือฐาน

หน้าตัดหรือฐาน

แกนหรือส่วนสูง

XS ทรงกระบอกตรง XS ทรงกระบอกเอียง

ใช้สูตรเดียวกันกับรูปทรงปริซึม เพียงแต่ปรับสูตรให้เหมาะสม โดยแปลงเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม ดังนี้

เมื่อทรงกระบอกมีรัศมีของฐานยาว r หน่วย มีส่วนสูงยาว h หน่วย โดยที่ π ≈ 22
7

 หรือ 3.14 จะได้

 ปริมาตรทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน x สูง

  = πr2h

ตัวอย่างหนังสือ
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เส้นขนาน
เส้นขนาน คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน มีระยะห่างเท่ากันตลอดทั้งเส้น ส�าหรับส่วนของ

เส้นตรงท่ีแสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานจะท�ามุม 90 องศา กับเส้นขนานนั้นเสมอ ทั้งน้ี เราสามารถเขียน

สัญลักษณ์แสดงการขนานกันโดยใช้เครื่องหมาย “//”

C

D

A

B

AB  // CD

มุมภายใน มุมภายนอก และมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
ก�าหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง จะได้ว่า  

1

5

3

7

2

6

4

8

ÁXมุมภายใน คือ 3, 4, 5 และ 6

ÁXมุมภายนอก คือ 1, 2, 7 และ 8 

ÁXมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด คือ 1, 3, 5, 7 และ 2, 4, 6, 8

เส้นขนานและมุมภายใน
ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกนัและมเีส้นตดั ผลบวกของขนาดของมมุภายในทีอ่ยูบ่นข้างเดยีวกันของเส้นตดั

จะเท่ากับ 180 องศา

ในทางกลับกัน ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท�าให้ผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้าง

เดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ 180 องศา เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จะยกตัวอย่าง โดยก�าหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน จะได้ว่า  

3

1

4

2

 

ÁXมุมภายใน คือ 1, 2, 3 และ 4

ÁXมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด คือ 1 กับ 3 และ 2 กับ 4

ตัวอย่างหนังสือ
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การแก้สมการ
จากสมบัติการเท่ากัน สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการแก้สมการ ดังนี้

 1. จัดสมการให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเสียก่อน โดยอาจจะแยกตัวแปรไว้รวมกับตัวแปร ส่วนชุดตัวเลขไว้

รวมกับชุดตัวเลข โดยให้อยู่คนละข้างของเครื่องหมาย เท่ากับ (=)

ตัวอย่างเช่น จงแก้สมการ 2x + 6 = 10 

วิธีท�า 2x + 6 - 6 = 10 - 6 (น�า 6 ลบทั้งสองข้าง)

  2x = 4

                2x
2  = 4

2 (น�า 2 หารทั้งสองข้าง)

  x = 2 ตอบ

 2. ดแูต่ละข้างของสมการหากมจี�านวนไหนสามารถน�ามาคิดค�านวณให้เป็นผลส�าเรจ็ได้ ต้องท�าให้เสร็จ

เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อลดความผิดพลาดในการคิดค�านวณ

ตัวอย่างเช่น จงแก้สมการ 5x + 2x - 6 = x(10 - 5) 

วิธีท�า  7x - 6 = 5x

     7x - 6 - 5x = 5x -5x  (น�า 5x ลบทั้งสองข้าง)

          2x - 6 = 0

   2x - 6 + 6 = 6 (น�า 6 บวกทั้งสองข้าง)

               2x = 6

             2x
2  = 62 (น�า 2 หารทั้งสองข้าง)

                 x = 3 ตอบ

 3. นอกจากการแก้สมการโดยใช้สมบตักิารเท่ากนัแล้ว เรายงัสามารถท�าการย้ายข้างโดยให้ย้ายจ�านวน

ที่มีแต่ตัวเลขมาอยู่ฝั่งเดียวกันและจ�านวนที่มีตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกัน การย้ายข้างเครื่องหมายจะ

เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ดังนี้

XX ถ้าเครื่องหมายเป็นบวก ย้ายข้างไปจะกลายเป็น ลบ

XX ถ้าเครื่องหมายเป็นลบ ย้ายข้างไปจะกลายเป็น บวก

XX ถ้าเครื่องหมายเป็นคูณ ย้ายข้างไปจะกลายเป็น หาร

XX ถ้าเครื่องหมายเป็นหาร ย้ายข้างไปจะกลายเป็น คูณ          

ตัวอย่างเช่น จงแก้สมการ 8x - 5 = 3x 

วิธีท�า  8x - 5 = 3x

               8x = 3x + 5 (5 ลบอยู่ ย้ายมาอีกข้างจึงเปลี่ยนเป็นบวก)

           8x - 3x = 5         (3x บวกอยู่ ย้ายไปอีกข้างจึงเปลี่ยนเป็นลบ)

                 5x = 5         (8x ลบกับ 3x เหลือ 5x) 

              x = 55 (5 คูณอยู่กับ × ย้ายมาอีกข้างจึงเปลี่ยนเป็นหาร) 

              x = 1  ตอบ

ตัวอย่างหนังสือ
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การด�ารงชีวิตของพืช
การสงัเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) คอื กระบวนการสร้างอาหารของพชืเป็นปฏกิริยิาดดูพลงังาน 

(Endergonic Reaction) มีสารตั้งต้นคือ คาร์บอนไดอออกไซด์ และ น�้า และมีผลิตภัณฑ์ คือ น�า้ตาลกลูโคส น�า้ 

และออกซิเจน เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

6CO2 + 12H2O 
แสง + คลอโรฟิลล์

 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

รงควัตถุและพื้นฐานการสังเคราะห์แสง
Á	คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) สะท้อนแสงสีเขยีว ดดูกลืนสีน�า้เงนิ-แดง ม ีMg และ N เป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญ มี 4 ชนิด ได้แก่ a, b, c และ d

Á	แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) จ�าแนกได้ 2 ชนิด คือ  

Carotene สะท้อนแสงสีส้มแดง และ Xanthophyll สะท้อนแสงสีส้มเหลือง

Á	ไฟโคบิลิน (Phycobilin) มีสองชนิด แบ่งเป็น Phycocyanin สะท้อนแสงสีน�้าเงิน และ Phyco-

erythrin สะท้อนแสงสีแดง

Á	แบคเทอรีโอคลอโรฟิลล์ (Bacteriachlorophyll) พบในแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ เช่น  

Purple Sulphur Bacteria, Green Sulphur Bacteria และ Green Bacteria มีส่วนช่วยดูด

พลังงานในช่วงคลื่นอินฟาเรดและอัลตราไวโอเลต 

รงควตัถ ุ(Pigment) ต่างๆ จะฝังตวัในเยือ่หุม้สองช้ัน เยือ่ภายในพบัซ้อนทบักันเข้าไปเรยีกว่า Thylakoid 

Bembrane หรือ Lamella ซึ่งเป็นที่อยู่ของรงควัตถุต่างๆ บางส่วนจะพับกันเป็นตั้งเหมือนเหรียญซ้อนทับกัน 

เรียกว่า Granum แต่ละตั้งเหรียญเชื่อมด้วย Stroma Lamella ภายใน Thylakoid Membrane มีช่องเรียกว่า 

Lumen ภายใน Chloroplast มีของเหลว เรียกว่า Stroma ซึ่งจะบรรจุเอนไซม์สังเคราะห์ด้วยแสง

ลาเมลลา

ไทลาคอยด
กรานุม

ดีเอ็นเอของคลอโรพลาสต

พลาสโทโกลบูลไรโบโซม

เยื่อหุมชั้นใน

สโตรมา

เยื่อหุมชั้นนอก

ชองวางระหวางเยื่อสองชั้น เม็ดสตารช

โดยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อย (Quantosome) ของรงควัตถุแต่ละหน่วยจะมี Pigment ประมาณ 400-

600 โมเลกุล การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของรงควัตถุต่างๆ เรียกว่า ระบบแสง (Photosystem : PS) มีศูนย์กลาง

เป็นปฏิกิริยา คือ Chlorophyll a โมเลกุลคู่พิเศษ กล่าวคือ เมื่อแสงตกกระทบ Antenna พลังงานแสงจะถูก

ถ่ายทอดจากรงควัตถุหนึ่งไปอีกรงควัตถุหนึ่ง จนถึงค่าพลังงานที่กระตุ้น Reaction Center ได้อิเล็กตรอนของ

คือ Chlorophyll a โมเลกุลคู่พิเศษที่ Reaction Center ก็จะเด้งขึ้นมา ระบบแสงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ PSI 

(P700) รับพลังงานดีที่ 700 nm กับ PSII (P680) รับพลังงานได้ดีที่ 680 nm

ตัวอย่างหนังสือ
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การต่อวงจรไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้

 1. การต่อแบบอนุกรม เป็นการต่อสายไฟที่ใช้สวิตซ์ตัวเดียวควบคุมการปิด-เปิดของไฟหลายดวง 

	X ถ้าหลอดไฟดวงแรกดับ จะท�าให้ดวงอื่นดับด้วย

	X จากภาพหากดวงที่ 3 ดับ ดวงที่ 1, 2 และ 4 จะดับด้วย

+ –

1 2 3 4

 2. การต่อแบบขนาน เป็นการต่อสายไฟหรอืเต้าเสยีบท่ีแยกจากกนัเป็นอิสระโดยปรมิาณการไหลของ

ไฟฟ้าจะไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ใช้ (สวิตซ์ 1 ตัวควบคุม

หลอดไฟ 1 ดวง)

	X ถ้าหลอดไฟดับ 1 ดวงก็ไม่มีผลต่อดวงอื่นๆ

	X จากภาพหากดวงที่ 2 ดับ ดวงที่ 1 และ 3 จะไม่ดับ

1 2 3

1 2 3 1 2 3+
–

 3. การต่อแบบผสม เป็นการต่อสายไฟฟ้าทีใ่ช้วธิกีารต่อเหมอืนแบบขนาน แต่จะแทรกสวติซ์ไว้ตอนต้น

สายโดยใช้สวิตซ์ควบคุมตัวเดียว ผลจากการต่อแบบขนานเหมือนกับการต่อแบบอนุกรมเป็นดังนี้ 

+ –

ไฟฟ้า เป็นพลงังานรปูแบบหนึง่เกดิจากการเคลือ่นทีข่องประจไุฟฟ้าชนดิลบหรอือิเลก็ตรอน กระแสไฟฟ้า

จะไหลจากบริเวณที่มีศักย์สูงไปยังศักย์ต�่า กระแสไฟฟ้าจะมีมากหรือน้อยในวงจรขึ้นอยู่กับความต่างศักย์และ

ความต้านทานในวงจร โดยมีความสัมพันธ์ในสมการดังนี้

ตัวอย่างหนังสือ
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การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion)
วตัถมุกีารเคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมด้วยความเรว็หนึง่อาจคงที ่หรอืไม่คงทีก่ไ็ด้ เช่น การน�าวัตถผุกูด้วยเชือกแล้ว

แกว่งด้วยความเรว็หนึง่ เชอืกจะดงึวตัถใุห้เคล่ือนทีม่ลัีกษณะเป็นวงกลม แรงดงึของเชือกมทีศิเข้าสู่ศนูย์กลางของ

การเคลื่อนที่เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง (Centripetal Force)

เชือก

มือจับแกวง

แรงสูศูนยกลาง

	S การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

งานและพลังงาน

งาน
คือ ผลจากการกระท�าของแรงต่อวัตถุ ท�าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงได้

W = F × S

W = งาน (N · m หรือ J)

 F = แรง (N)

 S = ระยะทาง (m)

ประเภทของงาน
งานของ F เป็น + เมื่อ F, s ไปทางเดียวกัน

F
W

W เปน +

s

งานของ F เป็น – เมื่อ F, s สวนทางกัน

F F
W

W เปน –

s

ตัวอย่างหนังสือ
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Gifted

Interjection (ค�าอุทาน)
Interjection คือ ค�าที่แสดงอาการเพื่อบอกอารมณ์ความรู้สึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ÁXJeez เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ไม่อาจเชื่ออะไร

ÁXOops เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ตกใจบางสิ่งบางอย่าง

ÁXWhoa เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ประหลาดใจ

ÁXAah เป็นค�าเรียก เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือเมื่อรู้สึกกลัว

ÁXBoo เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ไม่เห็นด้วย หรือต่อต้าน 

ÁXHmm เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ลังเล

ÁXOoh-la-la เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ตื่นเต้นเป็นพิเศษ

ÁXYahoo เป็นการสื่ออารมณ์ว่า มีความสุข

ÁXYoo-hoo เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

ÁXWoops เป็นการสื่ออารมณ์ว่า แสดงข้อผิดพลาด

ÁXWow เป็นการสื่ออารมณ์ว่า ยอดเยี่ยม 

12 Tense

Present Simple Tense
โครงสร้าง : S. + V.1 (s, es)

ลักษณะของ Present Simple Tense มีดังนี้

 1. กริยาจะต้องเติม s หรือ es เมื่อตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 เช่น He, She, It, Tany, Ma-

donna

  ตัวอย่างเช่น

XX He works at hospital. (เขาท�างานในโรงพยาบาล) 

XX Madonna sings a song well. (มาดอนน่าร้องเพลงเพราะ)

 2. กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es เมื่อตามหลังประธานพหูพจน์ เช่น They, Leeminho and Teayon 

และประธานเอกพจน์ 2 ค�าคือ I และ You 

  ตัวอย่างเช่น

XX They always go to hospital every week. (พวกเขาไปโรงพยาบาลทุกสัปดาห์)    

XX Leeminho and Teayon swim in the pool. (ลีมินโฮและแทยอนว่ายน�้าในสระ)    

 กฎการเติม s หรือ es ของค�ากริยา มีดังนี้

 1. ค�ากริยาที่ลงท้าย s, ss, sh, ch, o, x เติม es ท้ายค�าได้เลย เช่น

XX watch เป็น watches

XX push เป็น pushes  

XX go เป็น goes 

XX fix เป็น fixes  

ตัวอย่างหนังสือ
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หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense
 1. ใช้ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี โดยด�าเนนิอยู่อย่างต่อเนือ่ง ตวัอย่างเช่น Manee had been staying 

at park all day. (มณีอยู่ที่สวนสาธารณะทั้งวัน)

 2. ใช้ในเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์นี้ ซึ่งเหตุการณ์ที่ด�าเนินต่อเนื่องในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past Perfect 

Continuous Tense และมีเหตุการณ์อื่นตามมาใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างเช่น Brian had 

been living in Tokyo for 10 years when he finally left. (ไบรอันอาศัยอยู่ในโตเกียวเป็นเวลา 

10 ปี จนในที่สุดเขาก็ย้ายไป)

Future Perfect Continuous Tense
โครงสร้าง : S. + will/shall + have + been + V.ing

ตัวอย่างเช่น She will have been diving. (เธอจะต้องด�าน�้า)

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

โครงสร้าง : S. + will/shall + have + been + V.ing

ตัวอย่างเช่น Jessy will have been sitting. (เจสซี่จะนั่ง)

โครงสร้างประโยคค�าถาม

โครงสร้าง : Will/Shall + S. + have + been + V.ing?

ตัวอย่างเช่น Will they have been diving? (พวกเขาจะด�าน�้าไหม?)

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

โครงสร้าง : S. + will/shall + not + have + been + V.ing

ตัวอย่างเช่น Jessy will not have been sitting. (เจสซี่จะไม่นั่ง)

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
ใช้ในเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้วในอนาคต ซึ่งจะแสดงระยะเวลาว่าท�ามาแล้วเท่าไร

ตัวอย่างเช่น By next Sunday, I will have been studying here for 2 years. (ในวันอาทิตย์หน้า

ฉันจะเรียนที่นี่ครบ 2 ปี)

การท�าข้อสอบ Conversation
แบบทดสอบ Conversation คือ การสนทนาระหว่างบุคคล ซึ่งในข้อสอบจะเป็นการเว้นว่างค�าตอบที่

ควรเติมลงไปโดยสังเกตว่าการสนทนาควรเป็นไปในทิศทางใด หรือผู้ถาม ถามแบบนี้ ผู้ตอบควรตอบแบบใด 

เทคนิคการท�าข้อสอบ Conversation
 1. อ่านบทสนทนาคร่าวๆ ก่อน เพื่อให้รู้ว่าบทสนทนานั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องใด

 2. โฟกัสช่องว่างที่ก�าหนดให้ จากนั้นสังเกตประโยคก่อนหน้าว่า พูดเกี่ยวกับอะไร ถามเรื่องใด แล้ว 

คาดการณ์ว่า ค�าตอบต้องเป็นในรูปแบบใด 

 3. ขีดเส้นใต้ค�าส�าคัญที่จะเป็นตัวช่วยในการท�าข้อสอบ Conversation ซึ่งจะท�าให้เรารู้จักค�าศัพท์ที่

จะเป็นตัวช่วยในการท�าข้อสอบให้รวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างหนังสือ
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 Instruction : Read the followings and choose the correct answer. 

 1. Can you pass me … salt, please?

 a. a b. any

 c. some d. an

 2. Cherprang likes to go skiing … winter?

 a. at b. on

 c. to d. in

 3. Listen! I hear the sound, someone … in the garden.

 a. sang b. was singing

 c. has sang d. is singing

 4. While Lisa … her phone rang loudly. 

 a. drives b. drove 

 c. had driven d. was driving

 5. A : … do you go to the cinema?  

B : Once or twice a month.

 a. When b. How often 

 c. How long d. Where

 6. Her son had a cold, he … to school yesterday.

 a. didn’t  went b. doesn’t  go 

 c. didn’t  go d. have gone 

 7. These are your shoes. Do you know where are ...?

 a. mine b. me 

 c. my d. your
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 22. Where will you see this sign?

 a. in the toilet. b. near a park.

 c. in the bedroom. d. near the train station.

 23. When will you see this card?

 a. the first of January b. the twentieth of December 

 c. the twelfth of August d. the twenty-fifth of December

Instruction : Read the following passages. Then answer the questions.

Passage 1 (24-27)

 Yesterday while Peter was walking on the street, he saw a new book in front of 

the bookshop. There were some pets on the cover, that’s very cute and funny. Then 

he went into the bookshop and opened that book, it’s about how to take care their 

pets. Peter bought it because cats are his favorite animal. Johnny and Gee are Peter’s 

cats. They are very naughty and cute; they always play a lot at night but sleep in the 

morning. However, Peter’s older sister doesn’t like them, she sometimes fights with 

his cats when they jump to play on the sofa or bite her homework. As a result, when 

Peter left home, he has to take them to the big cage that he called Johnny’s home. 

After he bought the book, he came home and read them many times.

 24. Who is Gee?

 a. Peter’s sister b. The seller in the bookshop 

 c. Peter’s friend d. Peter’s cat

 25. What is the cover means?

 a. The first page of the book b. Television

 c. Mirror in front of the shop d. Superstar

 26. Why does Peter’s sister doesn’t like cats?

 a. They are very dirty and ugly. b. They go around the big house.

 c. They always play a lot at night. d. They like to bite her homework.

ตัวอย่างหนังสือ
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 1. ตอบข้อ c เพราะ เนื่องจาก some + ค�านามพหูพจน์/ค�านามนับไม่ได้ โดยใช้ในประโยคบอกเล่า และประโยคที่
แสดงความต้องการ หรือประโยคขอร้อง เช่น  

z	Would you like some milk? (คุณต้องการนมบ้างไหม?)

z	Could you send me some letters? (คุณช่วยส่งจดหมายให้ฉันหน่อยได้ไหม?) 

 2. ตอบข้อ d เพราะ เป็นค�าบุพบทที่ใช้น�าหน้าฤดูกาล เช่น in summer, in winter เป็นต้น

 3. ตอบข้อ d เพราะ จากประโยคแสดงว่า ผูพ้ดูก�าลงัได้ยนิเสยีงอะไรบางอย่างขณะนี ้ซ่ึงต้องใช้ Present Continuous 
Tense เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขณะที่พูด มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

      S. เอกพจน์  + is + V.ing

 4. ตอบข้อ d เพราะ เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก เราจะใช้ 
รูปแบบของ Past Continuous Tense (ก�าลังเกิดในอดีต) และ Past Simple Tense (เกิดแทรก)  
มีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้

      Past Continuous Tense = S. + was, were + V.ing

      Past Simple Tense = S. + V.2

 5. ตอบข้อ b เพราะ ผู้ตอบ ตอบว่าหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน ดังนั้นผู้ถามจึงถามว่า คุณไปโรงภาพยนตร์บ่อยแค่ไหน 
(How Often = บ่อยแค่ไหน) 

 6. ตอบข้อ c เพราะ จากประโยคกล่าวว่า ลูกชายของหล่อนไม่สบายจึงไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ซึ่งอยู่ในรูปอดีต จึง
ต้องใช้หลักไวยากรณ์ในรูปแบบปฏิเสธของ Past Simple Tense ดังนี้

      S. + did + not + V.1

 7. ตอบข้อ a เพราะ mine คือ ค�าแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronoun) โดยที่ไม่ต้องมีค�านามตามหลัง

 8. ตอบข้อ d เพราะ sheep (แกะ) เมื่ออยู่ในรูปพหพูจน์ไม่ต้องเปลี่ยนรูป ส่วน ox (วัวตัวผู้) เมื่ออยู่ในรูปพหูพจน์ ต้อง
เปลี่ยนเป็น oxen

 9. ตอบข้อ b เพราะ beautifully เป็นค�ากริยาวิเศษณ์ ท�าหน้าที่ขยายกริยา dance ในประโยค

 10. ตอบข้อ a เพราะ little = เล็กน้อย (เนื่องจากหล่อนไม่ชอบความหวาน จึงต้องการน�้าตาลเพียงเล็กน้อย) ใช้กับ
นามนับไม่ได้

 11. ตอบข้อ d เพราะ เมือ่มเีหตกุารณ์หนึง่ทีก่�าลงัเกดิขึน้ในอดตี แล้วมเีหตกุารณ์หนึง่เข้ามาแทรก เราจะใช้รปูแบบของ 
Past Continuous Tense (ก�าลังเกิดในอดีต) และ Past Simple Tense (เกิดแทรก) ดังนั้น ขณะที่
เด็กๆ ก�าลังร้องไห้ เขาจึงเต้น 

 12. ตอบข้อ d เพราะ speak และ listen เป็น ค�ากริยา จึงต้องใช้ Adverb (slowly/carefully) ขยายค�ากริยา

 13. ตอบข้อ c เพราะ tonight แปลว่า คนืนี ้ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีก่�าลงัจะเกดิในอนาคต จงึใช้หลกัไวยากรณ์ของ Future 
Simple Tense ได้แก่

      S. + is, am, are + going to + V.1
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