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เด็กๆ ที่รัก 
 เด็กๆ ม.6 ท่ีสอบ GAT ผานมาแลวแตยังไมไดคะแนนตามที่หวังไว อยาเพ่ิงหมดกําลังใจนะคะ  
 ไมสําคัญวาหนูจะเดินชาแคไหน ตราบใดท่ีหนูยังกาวเดินตอไปอยางไมหยุดย้ัง (ขงจ้ือ) 
 It doesn’t matter how slowly you walk as long as you do not stop. (Confucius) 
 อยามัวแตกังวลนะลูก เพราะหนูไมไดใชความกังวลยื่นเขามหาวิทยาลัย แตหนูใช “คะแนนสอบ” นะลูก 
 เอาใหมนะคะ เริ่มตนใหม ทําใจใหสบาย ดูแลสุขภาพกาย และใจใหดี แลวรีบทําขอสอบเพื่อฝกความ
ชํานาญใหมากๆ 
 คุณครูสมศรี ขอรวมเปนกําลังใจตลอดเสนทางการสานฝนของหนูทุกคนคะ 
 
 สูๆ นะลูก 
 คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
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SENTENCE STRUCTURES 
 
Sentence Structures 
 
 1.  S + V   
 
  : Jane loves puppies. 
  : Jane and Julia love puppies. 
  : Jane and Julia love puppies and kitten. 
 
 
 
 
  ไดแก 
 
  1. กริยาท่ัวไป 
  2. is, am, are 
   was, were 
  3. has, have, had 
  4. Modals 
   can, could 
   will, would 
   shall, should 
   may, might 
   must 
   ought + to 
   has / have / had + to 
 
 
 2. 
 
 
   
 
  : Pam who is teaching physics loves reading scientific novels. 
  : Jane loves puppies which were given by David. 

S  +  V  หลัก 

หมายเหตุ

 who  
S that + V V 
 which 
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 3. 
 
 
 
 
  
 
  : Mr.Smith, who is the farm owner, possesses a lot of Boran cows. 
 
 4. 
  4.1  
 
 
     
 
 
   :   The boy winning the prize works so hard. 
   : The girl praised by the teachers behaves nicely. 
    
  4.2 
 
 
 
 
   :  Sitting in the comfortable sofa, Jack felt asleep. 
   : Sealed in cans, all the food was sent to the flash flood victims. 
    
  4.3 
 
 
  
 
   
  
   :  Although knowing about her problem, he didn’t help her. 
   : If deceived again, I will not talk to him anymore. 
    
 5.  
   
  
  :  The kittens in the basket (is, are) all male. 

S    V
 - - - - 
 :  : 
 ;  ; 
 ,  , 
 (  )

 Ving 
S  V 
 Ved/3 

Ving ....................................., S + V 
Ved/3 ....................................., S + V 

If, When, After etc.

 Ving 
คําเชื่อม  ..........................,   S + V 
 V ed/3 

S บุพบทวลี V
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Discourse Markers : ตัวชี้แนะทางบริบท 
 

 1. .................... .................... 
 
 โครงสรางคูขนาน 
     
  N N N and N  
  adj adj adj and adj  
 
  : She is  helpful and generous. 
 
 2. .................... .................... 
 
 ≠ ขัดแยง 
  : He’s good but I don’t like him. 
 
 3. .................... .................... 
 
 กวา 
  : Ideas are more dangerous than guns. 
 
 
 
 
 4. .................... .................... 
 
 
 
 
 เพราะวา 
  :  She could pass the entrance exam because she worked so hard. 
 
 
 
 
 

or 
and 

but 

than ? ?

S + V S + V

because 
since 
for 
as 

seeing that 
now that 

ผล เหตุ
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 5.   + ...................., .................... 
 
 
 
 
 เนื่องจาก / เพราะ 
  : Because of his laziness, he couldn’t pass the entrance exam. 
 
 
 
 6.   ...................., .................... 
 
 ขัดแยง 
 
 แมวา 
  : Although he’s bad, I still love him. 
 
    ...................., .................... 
 
 ขัดแยง 
 ท้ังๆ ท่ี 
  : In spite of his rude manner, I still forgive him. 
 
 
    ...................., .................... 
 
    ...................., .................... 
 ไมวาจะ 
  : No matter what you said, she still smiles. 
  : No matter what a bad man he is, I still love him. 
  : No matter how bad he is, I still love him. 
 

 

Although 
Though 

Even though 
Even if 

Despite 
In spite of 

S + VN / วลี
ผลเหตุ

Due to 
Owing to 
Thanks to 

As a result of 
On account of 
Because of 

S + VS + V

S + VN / วลี

No matter what + N 
No matter how + adj 

S + VS + V

S + VS + V
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 7. .................... .................... 
 
 
 
 
 
 ดังนั้น 
  :  He worked so hard. Consequently, he could get the first place. 
 
 
 
 8. .................... .................... 
 
 
 
 ย่ิงไปกวานั้น 
  : He is so selfish, besides, he always takes advantage of friends. 
 
 
 
 
 9. .................... .................... 
 
 
 
  
 อยางไรก็ตาม 
  :  She is so beautiful. However, nobody likes her. 
 
 
 10. .................... .................... 
  
 ยกตัวอยางเชน (ขยายความ) 
  :  There are various kinds of activities I love so much. 
   For example, I love swimming and playing badminton with my friends. 

S + V S + V

So, 
Thus, 
Hence, 

Therefore, 
Thereby, 

Consequently, 
Accordingly 

เหตุ ผล

S + V 
+ 
- 

Besides, 
Moreover, 

Furthermore, 
In addition, 

S + V S + V

Still, 
But, 
Yet, 

However, 
Nevertheless, 
Nonetheless, 

S + V S + V, for example 
, for instance 

S + V
+ 
- 
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  .................... .................... 
 
 เชน (ขยายความ) 
  : I love many kinds of pets such as dogs, cats, and birds. 
 
 
 11. .................... .................... 
   
 เพ่ือท่ีจะ (แสดงวัตถุประสงค) 
  :  I work so hard in order to have a new car. 
 
 
 
  .................... .................... 
      
 ขณะที่ (สอดคลอง, ขัดแยง) 
  :  I was singing as my friend was dancing. 
  :  I was diligent while my sister was lazy. 
 
 
 
 12. .................... .................... 
   
 
 มิฉะนั้นแลว 
  :  Hurry up or you can’t get there in time. 
 
 
 
 
 
 

such as N / วลี

S + V + V1
to 

in order to 
so as to

S + V S + V

while 
meanwhile 
whereas 
where 

as 

or 
or else 

otherwise 
if not 
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 การทํา  Error Identification / Sentence Completion 
 
 1. อานใหจบประโยค 
 2. วิเคราะหประโยคตามโครงสราง 
 3. S V V V and V 
 
  ดู                      ,                      ,                             . 
 
 
  ใน Present Simple S เอกพจน + V                    . 
 
 
 Tense // Tense 
  Present //                     (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Present //                     (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Past //                     (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Present //                     ก็ตอเมื่อ 
 
  ................................................................................................................ 
  ................................................................................................................ 
  ................................................................................................................ 
 
 

Tense Simple Continuous Perfect Perfect  Continuous 
 

Present 
 

 
S + V (s/es) 

 

 
is, am, are Ving 

 

 
has, have V3 

 

 
has, have been Ving 

 
 

Past 
 

S + V ed / 2 was, were Ving had V3 had been Ving 

 
Future 

 
S + will V1 will be Ving will have V3 will have been Ving 
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 4. Passive = 
 

 
Tense 

 
Simple Continuous Perfect Perfect  Continuous 

Present  
is 
am + being V3 
are 

 has, have been + being V3

Past  
was 
 + being V3 
were 

 had been + being V3 

 
Future 

 
 will  be + being V3  will have been + being V3

 
 
 Structure and Writing / Error Identification 
 
Directions : Read the following statements and choose the underlined part 

that is grammatically wrong.  Then  choose  the  appropriate  
correction  from  the  given  choices.  

1. This box can be easy opened if you use a particular screwdriver which is available. 
 A B C D 
A. a. can easily opened   b. can easily open 
 c. can be easily opened  d. can be easy opened  
B. a. use a particularly   b. use particularly 
 c. used a particular   d. had used a particular  
C. a. of which b. in which c. on which d. at which  
D. a. is available on b. is availably at c. avail on  d. avail at 
 
 คําศัพท 
 particular (adj)  เฉพาะ, ซ่ึงเจาะจง  exact, specific, precise 
 screwdriver (n) ไขควง 
 available (adj) ท่ีมีอยู, พรอมใช at hand, accessible, attainable  
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  V  adv

be  +  adj 

  adv    adv

 adv    adj

adj  +  n 

 Adverb 
 
 1. Somsri smiles sweetly. 
 
 
 2. Somsri smiles perfectly sweetly. 
 
 
 3. Somsri is extremely beautiful. 
 
 
 4. Surprisingly, Somsri becomes Miss Popular. 
 
 Adjective 
 
 Somsri is beautiful. 
 
 
 Somsri is a sexy teacher. 
 
 
2. Departure before dawn to your destination on time expected by your boss who was not  
 A B C 
 sure about your constant delay. 
 D 
A. a. Departure at dawn   b. Departure in dawn 
 c. Departing in dawn   d. Departing from dawn  
B. a. off time b. at time c. before time d. after time  
C. a. is expected   b. was expected 
 c. needs to be expected  d. needed to be expected  
D. a. constantly delay   b. constantly delayed 
 c. constantly delays   d. constant delayed 
 
 คําศัพท 
 departure (n) การออกไป leaving, setting out, abandonment 
 dawn (n) รุงอรุณ beginning of the day 
 expect (v) คาดหวัง suppose, assume, presume 
 constant (adj) เปนประจํา, เสมอ steady, steadfast, consistent 
 delay (n) ความลาชา deferment, interruption, adjournment  
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 : He is the man  .................... impresses you. 
    .................... impresses you. 
    .................... you.  
 Jack, who impresses you, is getting better. 
 Jack, that impresses you, is getting better. 
 Jack, impressing you, is getting better. 
 
 : He is the man .................... you love so much. 
    .................... 
    .................... 
 
 
3. The new machine is process 60 percent much more efficiently than the old one. 
 A B  C D  
A. a. processes   b. was process 
 c. is processed   d. was processed  
B. a. 60 per cent much more 
 b. much more 60 percent 
 c. much more 60 per cent 
 d. 60 percent more  
C. a. efficient   b. efficiency 
 c. effects   d. effective  
D. a. an old one   b. old one 
 c. the one old   d. a one old 
 
 คําศัพท 
 process (v) ดําเนินงาน perform, operate, execute 
 efficiently (adv) อยางมีประสิทธิภาพ skillfully, adroitly, accurately 
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4. Attending this progressive reading class at this college is given credit for the  
 A B  C 
 improving test scores. 
 D  
A. a. The attendance this  
 b. The attending of this 
 c. The attendance of this  
 d. The attending in this  
B. a. progressively reading class 
 b. progressively read class 
 c. class reading progress  
 d. reading class progress  
C. a. is giving credit   
 b. is given by credit 
 c. credit is given   
 d. credit is giving  
D. a. test scores improving  
 b. improving test-score 
 c. test-scores improvement 
 d. improved test scores 
 
 คําศัพท 
 attend (v) เขารวม be present, appear, show up 
 progressive (adj) อยางตอเนื่อง continuous, ongoing, constant 
 credit (n) หนวยกิต 
 improve (v) พัฒนา develop, advance, evolve 
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   : a professionally swimming girl 
   : a professionally trained staff 
 แต  : a beautiful dancing shoes 
 
    an extremely expensive car 
 แต  : a beautiful grand ballroom 
 
 ☺ : I gave her some choices. 
   : She was given some choices. 
 
5. At last, James Blend, the chief executive officer, have decided to step down from his post  
 A B 
 and let other officers take his place. 
 C D  
A. a. have been decided   b. has been decided 
 c. had been decided   d. has decided  
B. a. from their post   b. from their posts 
 c. out of their post   d. out of their posts  
C. a. lets b. letting c. to let d. was letting  
D. a. takes his place   b. took his place 
 c. to take his place   d. taking his place 
 
 คําศัพท 
 chief executive officer (n) ผูบริหารสูงสุด 
 decide (v)  ตัดสินใจ determine, resolve, make up one’s mind 
 post (n)  ตําแหนงงาน position, rank, status 
 take one’s place (v)  แทนท่ี  supplant, supersede, substitute 
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 : Somsri, an extremely beautiful teacher, is slim. 
  An extremely beautiful teacher, Somsri is slim. 
 : Somsri, who is popular among kids, is pretty. 
  Somsri, popular among kids, is pretty. 
 
 Popular among kids, Somsri becomes Miss Teen. 
 
 
6. The medical report presented in the conference with supplementary valid results 
 A B 
 were finally admitted by the committee. 
 C  D  
A. a. presents in the conference 
 b. presents in a conference 
 c. presenting in the conference 
 d. presenting in a conference  
B. a. supplemented valid results 
 b. supplementary valid result 
 c. supplemented valid results 
 d. valid supplementary results  
C. a. were finally   b. were in finally 
 c. was finally   d. was in finally  
D. a. admitting   b. to admit 
 c. admitted with   d. to be admitted 
 
 คําศัพท 
 present (v) นําเสนอ demonstrate, display, show 
 conference (n) การประชุม convention, meeting, discussion 
 supplementary (adj)  ท่ีเพ่ิมเติม  added, extra, appended 
 valid (adj)  ท่ีนาเช่ือถือ  credible, satisfactory, reliable 
 admit (v)  ยอมรับ accept, concede, accord 
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 as well as 
 accompanied by 
 including 
 in addition to 
 with 
 along with 
 together with 
 not 
 but 
 except 
 
 
7. Those suspected to be involved in the robberies were arrested by the police 
 A B C 
 who was trained well for this duty. 
 D  
A. a. suspecting to be involved b. suspecting of being involved 
 c. suspected of involved  d. suspected to be involving  
B. a. robberies   b. a robbery 
 c. any robberies   d. some robberies  
C. a. is arrested   b. are arrested 
 c. was arresting   d. were arresting  
D. a. who was training well  b. who were trained well 
 c. whom was trained good d. whom was training good 
 
 คําศัพท 
 suspect (v) สงสัย conceive, believe, conjecture 
 involved (adj)  ซ่ึงเก่ียวของ, พัวพัน concerned, implicated, participating 
 robbery (n)  การปลน  stealing, burglary, theft 
 
 
 
 
 
 

 Mom   her kids (love / loves) playing badminton. 
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 police , .................... 
 military , .................... 
 
 
8. Those applicants returning their completed forms at the earliest date 
 A  B  
 have the highest priority to get their application form check immediately. 
 C D  
A. a. returning his completed form 
 b. returned by their completed forms 
 c. returning their completion forms 
 d. returning his completion forms  
B. a. in the earliest date   
 b. in the date earliest 
 c. on the earliest date   
 d. on the date earliest  
C. a. has the higher priority  
 b. has the highest priority 
 c. have highest priority  
 d. have higher priority  
D. a. checks immediately   
 b. checked immediately 
 c. immediate check   
 d. to check immediately 
 
  
 คําศัพท 
 applicant (n)  ผูสมัคร candidate, job hunter, contestant 
 complete (v)  ทําใหสมบูรณ  accomplish, achieve, carry out 
 priority (n)  ลําดับสําคัญแรกสุด  first concern, greatest importance 
 application form (n) ใบสมัคร 
 
 
 
  

= พหูพจน 
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 have  something done 
 get  something done 
 
 I had / got my car washed. 
  
 have someone do something 
 get  someone to  do something 
 
 : I have my son wash the car. 
 : I got my son to wash the car. 
 
9. The phone rang again and again, so the operator was not able to get a number of work  
 A  B C 
 done on schedule. 
 D  
A. a. ringing again and again 
 b. to ring again and again 
 c. rings again and again  
 d. rung again and again  
B. a. was able to not   
 b. was to able not 
 c. does not able to   
 d. does able to not  
C. a. the number of work  
 b. the number of working 
 c. a lot of work   
 d. a lot of working  
D. a. done by schedule   
 b. done in schedule 
 c. to do by schedule   
 d. to do in schedule 
 
 คําศัพท 
 schedule (n)  ตารางเวลา   plan for one's time 
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 A number of                    (book, be) interesting. 
 The number of                  (book, be) interesting. 
 
 A number of                     (kid, love) ice cream. 
 The number of                   (kid, love) ice cream. 
 
 Lots of boys           (be) nice. 
 A lot of 
 Plenty of food           (be) yummy. 
 
10. The bank closes in less than an hour, the deposits need to be counted immediately. 
 A B C  D  
A. a. The bank closed   
 b. A bank closes 
 c. The bank closing   
 d. A bank closing  
B. a. the deposit   
 b. deposits 
 c. however the deposits  
 d. so the deposits  
C. a. needs   
 b. needs to 
 c. need   
 d. need in  
D. a. be counting   
 b. be count 
 c. count   
 d. counted 
 
 คําศัพท 
 deposit (n)  เงินฝาก 
 immediately (adv)  ทันที right away, promptly, instantly 
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11. The boy who joining the singing contest has been taking the voice-training course  
 A  B C 
 for many years. 
 D  
A. a. joined   b. to be joined 
 c. who joins   d. who joined  
B. a. be taking   b. took 
 c. been taken   d. been took  
C. a. voice-trained course  b. training-voice course 
 c. trained-voice   d. voice-train course  
D. a. since much years   b. since many years 
 c. for much year   d. for much years 
 
 คําศัพท 
 contest (n)  การประกวด challenge, testing, tournament 
 
12. The man sits in the first row is busy drawing a picture of the visiting lecturer.  
 A  B   C    D  
A. a. A man sat   b. The man sitting 
 c. A man will sit   d. The man is sitting  
B. a. the row first b. the row one c. first row d. one row  
C. a. busy draw b. drawing busy c. drawn busily d. busily drawn  
D. a. for visited lecturer   b. by the visiting lecturer 
 c. about visiting lecturer  d. with the visited lecturer  
13. The Benson family likes to shop at the supermarket which Julian works. 
 A B C   D  
A. a. Mr.Benson family   b. The Benson’s family 
 c. The family Bensons   d. Benson family  
B. a. to shopping   b. go shopping 
 c. shop   d. going to shopping  
C. a. near each supermarket  b. from supermarkets 
 c. at any supermarket   d. in the supermarkets  
D. a. of which Julian is working b. where Julian works 
 c. that Julian is working for d. that Julian work 
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  : This is the house where I live (in). 
 =  : This is the house in which I live. 
 
  : This is the road where my office is located (on). 
 = : This is the road on which my office is located. 
 
   สถานท่ี  where  S + V 
   สถานท่ี prep.  which  S + V 
 
 *แตหามใช 
 : This is the house where is being decorated. 
    ____________ 
. 
   สถานท่ี where + V 
 
   สถานท่ี  + V 
. 
 
14. No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work. 
 A  B C   D  
A. a. Any doctor is prescribing b. A doctor prescribed 
 c. The doctor has prescribed d. A doctor will not prescribe  
B. a. for some new drugs  b. with new drugs 
 c. the drugs that are new d. of the drugs which are new  
C. a. if he is with enough confidence b. unless he is confident enough 
 c. should he have enough confidence d. if he will feel confident enough  
D. a. which will work   b. in order that it can work 
 c. that is working well  d. so that it might work well  
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 ___________ 
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15. Poultry houses should have floors where can be easily cleaned and disinfected. 
 A B C  D 
 
 คําศัพท 
 disinfect (v)  ฆาเช้ือโรค sanitize, sterilize, cleanse 
 
16. Wind power is an ancient source of energy, on which people may return in the near  
 A B  C   D 
 future. 
 
 คําศัพท 
 ancient (adj) โบราณ archaic, aged, antique 
 source  (n) แหลง point of supply 
 
17. The early groups of settler in the United State were thrifty by necessity since most goods  
 A  B C 
 had to be shipped from Europe. 
  D 
 
 คําศัพท 
 settler (n)  ผูตั้งรกราก pioneer, colonizer 
 thrifty  (adj)  ประหยัด frugal, saving, sparing 
 necessity (n) ความจําเปน need, must, compulsion 
 
18. Every ten years the Bureau of the Census sends thousands of workers throughout  
 A B 
 the nation for to gather information about the country’s population. 
 C  D 
 
 คําศัพท 
 gather (v)  รวบรวม amass, collect, accumulate 
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19. The Fulbright Act of 1946 provided for the exchange of teachers and students between  
 A B C 
 the United States or other countries. 
 D 
 
 คําศัพท 
 provide for (v) จัดขึ้น, เตรียมไวเพ่ือ  aid, assist, benefit 
 
20. The majority of the people of Britain has no confidence in an expensive and faceless  
  A B C 
 bureaucracy like the European Union. 
  D 
 
 คําศัพท 
 confidence (n)  ความมั่นใจ assurance, certainty, determination 
 faceless (adj) ท่ีระบุไมได not identified 
 bureaucracy (n)  ระบบราชการ 
. 
 All 
 Most 
 Half 
 Part 
 Some 
 Fraction (One-third, Two-thirds) 
 Percent / Per cent 
 None 
 Majority (สวนใหญ) 
 Minority (สวนนอย) 
 
21. China’s spectacular transformation over the past decade is symbolized in it’s architecture. 
 A B C D 
 
 คําศัพท 
 spectacular (adj) นาตื่นตาตื่นใจ impressive, striking, dramatic 
 symbolize (v) เปนสัญลักษณของ  represent, stand for, express 
 architecture (n) สถาปตยกรรม 
 

 the boys are nice. 
of 
 the food smells nice. 
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 Pronouns 
  

Subjective  
Pronouns 

Objective 
Pronouns 

Possessive 
Adjective 

Possessive 
Pronouns 

Reflexive  
Pronouns 

I 
We 
He 
She 
It 

You 
They 

me 
us 
him 
her 
it 

you 
them 

my 
our 
his 
her 
its 

your 
their 

mine 
ours 
his 
hers 
- 

yours 
theirs 

myself 
ourselves 
himself 
herself 
itself 

yourself 
themselves 

 
22. The old building, abandoning for a newer facility, was a war zone--a ruin of overturned  
 A B 
 desks, textbooks, TVs and other equipment that could have been re-used. 
  C D 
 
 คําศัพท 
 abandon (v) ละทิ้ง desert, leave, forsake 
 facility (n)  เครื่องอํานวยความสะดวก comfort, convenience, accommodation 
 overturn (v)  ทําใหคว่ํา  turn upside down, reverse, invert 
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เฉลย 
 
1. เฉลย   A can be easy opened 
 ที่ถูกตองคือ c. can be easily opened  
   หมายเหตุ  V1  = base form of verb / กริยาไมผัน ไมเติม -s, -es, -ed 
   • can + V1 = Active Voice  = สามารถ... 
   • can + be V3  = Passive Voice  = สามารถถูก... 
   • can be easily opened 
     adv. adj. (V3)  
2. เฉลย   C expected 
 ที่ถูกตองคือ b. was expected 
   • ใช Passive Voice 
    Departure ... was expected (ถูกคาดหวัง) 
    S V 
   • ใช Past Tense ดูจาก who was not sure ... (Tense สอดคลองกัน)  
3. เฉลย   A is process 60 percent 
 ที่ถูกตองคือ a. processes  
   • ใช Present Simple ในการบรรยายขอเท็จจริง 
    The new machine processes ... 
    S V 
    (เครื่องจักรตัวใหมทํางานไดมีประสิทธิภาพกวาเครื่องจักรตัวเกากวา 60%) 
   • ประธานเอกพจน + กริยาเติม s / es  
4. เฉลย   D improving test scores 
 ที่ถูกตองคือ d. improved test scores 
 
   •  give someone something 
 
    : I gave him a good book. 
 
     Someone is given something (*is เปลี่ยนไปตามพจนและกาล) 
 
    : I was given a good book. 
 
   •  V ing + N =  N  เปนผูกระทํา 
   •  V ed / 3 + N =  N  เปนผูถูกกระทํา 
 
   improved test scores = คะแนนที่ไดรับการพัฒนา 
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5. เฉลย   A have deciede 
 ที่ถูกตองคือ d. has decided 
   James Blend,  the chief executive officer , has decided. 
   S เอกพจน สวนขยาย V เอกพจน 
 
6. เฉลย   C were finally 
 ที่ถูกตองคือ c. was finally 
   The report [presented ...]   with ...    results was admitted. 
    S V3 (ถูกกระทํา) V 
 
 
   S1 with S2 V 
 
  
7. เฉลย   D who was trained well 
 ที่ถูกตองคือ b. who were trained well  
   Those (= the people)  suspected to be involved ...  were arrested 
   S  V3 V 
 
   by the police  who were trained ... . 
      S1 V1 
   ใช were เพราะ 
   • police = พหูพจน 
   • Tense สอดคลองกับ were arrested ซ่ึงเปนอดีต  
8. เฉลย   D check immediately 
 ที่ถูกตองคือ b. checked immediately 
   to get their application checked 
   =  get something done (V3)  
9. เฉลย   C a number of work 
 ที่ถูกตองคือ c. a lot of work  
   The phone rang ..., so the operator was ... 
    S V (past) คําเช่ือม  S V (past) 
   to get a lot of work done ... . 
   = get something done (V3) 
   • a lot of money  (a lot of  + N นับไมไดเอกพจน + กริยาเอกพจน) 
   • a lot of boys (a lot of  + N นับไดพหูพจน + กริยาพหูพจน)
   • a number of books  (a number of + N นับไดพหูพจน + กริยาพหูพจน) 
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10. เฉลย   B the deposits 
 ที่ถูกตองคือ d. so the deposits 
   The bank closes,  so the deposits need to be counted ... . 
    S V คําเช่ือม S V 
   • V เปน Present Simple ท่ีสอดคลองกันท้ัง 2 ประโยค 
 
   • S + V คําเช่ือม S + V 
 
   • need to + V ไมผัน  = Active Voice (จําเปนตองทํา) 
    need to + be V3  = Passive Voice (จําเปนตองถูก ...)  
11. เฉลย   A who joining 
 ที่ถูกตองคือ d. who joined 
   The boy  who joined ... has been taking ... . 
   S S1  V2  V 
   • who + V (พจนของ who สอดคลองกับนามท่ีมันขยาย) 
   • voice-training course (คอรสในการฝกเสียง) 
   • many boys (many + N นับไมไดพหูพจน) 
    much money (much + N นับไมไดเอกพจน)  
12. เฉลย   A The man sits 
 ที่ถูกตองคือ b. The man sitting 
   The man sitting ... is busy drawing ... of the visiting lecturer. 
    S V 
   • sitting ขยายนามตัวหนาซ่ึงเปนผูกระทําอาการ 
   • busy + Ving (Gerund = การ...) 
   • visiting lecturer (Ving + N = N เปนผูกระทํา)  
13. เฉลย   D which Julian works 
 ที่ถูกตองคือ b. where Julian works 
     in which  Julian works. 
     where Julian works (in).  
14. เฉลย   C if he is confident enough 
 ที่ถูกตองคือ b. unless he is confident enough 
   ผิดความหมายตรงคําเช่ือมจาก if เปลี่ยนเปน unless (เวนไวเสียแตวา) 
   เปนคําเช่ือมแสดงความสัมพันธเชิงเงื่อนไข 
 
   ไมมีหมอคนใดออกใบสั่งยาใหม คําเช่ือม เขาจะม่ันใจพอวายานั้นใชไดผล  
 

the supermarket 
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15. เฉลย   B where 
 ที่ถูกตองคือ which 
   floors which can be cleaned ... 
   สถานท่ี + which + V 
   • can V ไมผัน = Active Voice (สามารถทํา) 
    can be V3  = Passive Voice (สามารถถูก...) 
   • can be easily cleaned and disinfected 
      adv adj (V3) adj (V3) 
 
   • V3  and V3  
16. เฉลย   B on which 
 ที่ถูกตองคือ to which 
    ... energy, which people may return to ... 
   = ... energy,  to which people may return ...  
17. เฉลย   A settler 
 ที่ถูกตองคือ settlers 
   the groups of settlers 
   กลุมของผูตั้งรกราก 
   • the group of + N นับไดพหูพจน  
18. เฉลย   C for to gather 
 ที่ถูกตองคือ for gathering 
   for gathering 
   • every + N นับไดเอกพจน  : every boy 
   • every + ตัวเลข + N นับไดพหูพจน  : every two days 
   • thousands of + N นับไดพหูพจน  : thousands of workers 
   • บุพบท  + Ving (Gerund = การ...)  
19. เฉลย   D or 
 ที่ถูกตองคือ and 
   The act provide for ... between  the United States and other countries. 
    S V  ระหวาง และ 
   • other + N นับไดพหูพจน  : other girls 
   • other + N นับไมไดเอกพจน  : other food  
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20. เฉลย   B has 
 ที่ถูกตองคือ have 
   The majority of the people  of Britain have ... 
    S สวนขยาย V  
21. เฉลย   D it’s 
 ที่ถูกตองคือ its 
   in its architecture 
 
   • บุพบท + นาม / วลี (กลุมคํา) 
 
22. เฉลย   A abandoning 
 ที่ถูกตองคือ abandoned 
   The building, abandoned for ...,  was a war ... 
    S V3 (ถูกกระทํา) V 
   • V3 + N (N ถูกกระทํา) : overturned desks 
   • N นับไดพหูพจน, N นับไดพหูพจน, N นับไดพหูพจน and N นับไมไดเอกพจน desks, 

textbooks, TVs and other equipment 
   • equipment (N นับไมได) = อุปกรณ 
 
 

หม่ืนพรุงนี้ ที่รอเรา 
..................................... 
หมื่นพรุงนี้ ... รอเราอยู 

อยาปลอยใหสองสามเมื่อวานนี้ 
ทําลายหมื่นพรุงนี้ท่ีรอเรา 
พรุงนี้ไมใชสิ่งท่ีนากลัว 

วันนี้ก็คือ พรุงนี้ของเมื่อวานนี้ 
เมื่อมันมาถึง 

จงใชแขนซายแหงสติ 
แขนขวาแหงปญญา 

โอบกอดทุกขณะไวอยางรูเทาทัน 
วันนี้ดี ... พรุงน้ีก็ตองดี แนนอน! 

 
(ขอมูลจาก : คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
หนังสือ ฤๅจักยอมเปน “ไอขี้แพ” ก็ตามใจ) 
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Sentence Completion 
 
 การทํา Sentence Completion 
 
 มองประโยคใหเปนโครงสราง เพื่อจะไดวิเคราะหไดถูกวา ประโยคที่กําหนดมาให ขาดสวนใดไป 
  
  1. S + V  
    
   : Somsri loves dogs. 
   : Somsri is a sexy girl. 
   
  2.   who  
    S that + V V  
     which   
    
   : Somsri, who is teaching English, is slim. 
  
  3.  S, , V 
    
   : Somsri, the most beautiful teacher, looks like a sexy model. 
  4.  
   4.1  
 
 
     
  
 
    : Somsri smiling beautifully is sexy. 
    : Somsri regarded as a sexy model is nice. 
    : Somsri popular among kids is generous. 
    
   4.2 
 
 
  
 
    
    : Seeing him, I felt happy. 
    : Blamed by mom, I felt sad. 
    : Diligent continuously, she got the first place. 

 Ving 
S Ved V 
 Adj Phrase 

Ving ....................................., S + V 
Ved/3 ....................................., S + V 
Adj Phrase ....................................., S + V
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   4.3 
 
 
  
 
    
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
    : When I saw him, I felt happy. 
    : When seeing him, I felt happy. 
    : When I was punished severely, I felt angry. 
    : When punished severely, I felt angry. 
  
  5.  S บุพบทวลี V 
    
   : The cars in the showroom are very posh. 
 
  6.  
   Ving ....................................., S + V 
   V3 ....................................., S + V 
   To V ไมผัน ....................................., S + V 
   Preposition  ....................................., S + V 
 
   : Seeing a snake, she ran away. 
   : Hit by a car, she felt unconscious. 
   : To become successful, she worked so hard. 
   : During the war, the people became so fearful. 
 
 

 
 คําเช่ือม S + V  , S + V 
 
 S + V คําเช่ือม S + V 

  Ving 
 คําเช่ือม  
  Ved/3   
 
  Ving 
 S + V คําเช่ือม  
  Ved/s 
 

, S + V 
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Directions : Choose the most meaningful and correct choice to complete 
the given sentences. 

1. In 1950 .................... one of the world’s highest awards, the Nobel Peace Prize. 
 a. the receipt by Ralph Bunche b. Ralph Bunche's receiving 
 c. Ralph Bunche received  d. received by Ralph Bunche  
 
 Prep. ... (,) S + V  + O (ประโยคนี้ขาดประธาน + กริยา) 
 (prep. = preposition (คําบุพบท : in, on, at etc.) 
 In 1950, Ralph Bunche received one of the awards ... . 
 S V O     
 
 คําแปล : ในป 1950 Ralph Bunche ไดรับหนึ่งในรางวัลท่ีสูงคาท่ีสุด นั่นก็คือรางวัล Nobel Peace 

Prize   
 
2. .................... in huge schools in the open ocean, mackerel are usually caught in nets and are 

not fished by anglers. 
 a. Finding them    b. Found   
 c. They find    d. They are found 
 
 .......................................,  S + V 
 Found in ..., mackerel are caught ... . 
 V3  S V 
    
       
 คําแปล : แมคเคอเรลพบในมหาสมุทรเปดเปนกลุมใหญ (huge schools)  
   แมคเคอเรลปกติจะถูกจับโดยแห (net) ไมใชคนตก (anglers)  
 
3. Asbestos .................... the only natural fiber of mineral origin. 
 a. with  b. is c. as d. and 
 
 S + V + N (complement) 
 Asbestos is the fiber 
 S V N 
 
 คําแปล : แรใยหินเปนใยธรรมชาติท่ีไดมาจากแรธาตุ 
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4. Elma, .................... born in Bath, lived and practiced law in London. 
 a. she was  b. who she was c. although  d. was 
 
 
 S, คําเช่ือม V3 , V 
 
 
 คําแปล : แมเกิดในเมือง Bath แต Elma อยูและวาความใน London 
 
 
5. Leather is put to numerous .................... the greatest portion by far goes into the manufacture 

of footwear. 
 a. uses when b. uses of c. uses d. uses, although 
 
 
 S + V คําเช่ือม S +   V 
 
 Leather is put to ... although the greatest portion goes into ... . 
 S V S V 
 
 คําแปล : หนังนําไปใชประโยชนหลากหลาย แมวาสวนใหญจะนําไปใชในการผลิตรองเทา 
 
6. .................... or engineering, economics is a rigorous discipline. 
 a. Either medicine   b. Like medicine 
 c. It is like medicine   d. Medicine 
 
 
 Like  Um, Somsri is sexy. 
 
 
 คําแปล : สมศรีเซ็กซ่ีเหมือนอั้ม (เปรียบสมศรีเหมือนอั้ม) 
 
 Like medicine or engineering, economics is ... 
 
 
 คําแปล : วิชาเศรษฐศาสตร เหมือนวิชาการแพทย วิศวกรรมตรงท่ีเปนเรื่องกฎท่ีตายตัว 
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7. .................... definite boundary exists between the Earth’s atmosphere and interplanetary 
space. 

 a. lf no  b. No c. Although no  d. There is no 
 
 คําบอกปริมาณ + N (=S) +  V 
 No boundary  + exists ... 
 คําบอกปริมาณ S V 
 
 คําแปล : ไมมีเขตแดนท่ีแนนอนปรากฏระหวางบรรยากาศโลกและบริเวณระหวางดาวเคราะห 
 
 
8. The hotter the soup is, .................... . 
 a. the hardest it is to eat  b. you can eat it harder 
 c. the harder it is to eat  d. you can harder eat it 
 
 The adj-ขั้นกวา S + V, the adj-ขั้นกวา S + V 
 ย่ิง .......................................................... ก็ย่ิง .................................................. 
 The hotter the soup is, the harder it is to eat. 
 
 คําแปล : ย่ิงซุปรอนเทาไหร ก็ย่ิงทานยากขึ้นเทาน้ัน 
 
9. .................... to think of Naowarat Pongpaiboon’s poetry as being more music than meaning. 

a. Mistakenly   b. It is a mistake 
 c. A mistake is   d. A mistake it would be 
 
 S  +  V.....  to  V ไมผัน 
 
 It is a mistake to think .................... as .................... . 
 S V N 
 คําแปล : เปนขอผิดพลาดท่ีมองบทกวีของคุณเนาวรัตน พงษไพบูลยเปน (as) เพลงมากกวาความหมาย 
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10. The television .................... so long been a part of our culture has an enormous influence. 
 a. has b. it has c. which d. which has 
 
 S  +  [which  +  V]    V 
 
 The television [which has been ...] has an enormous influence.   
 S สวนขยาย  V 
 
 คําแปล : ทีวี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของเรามายาวนาน มีอิทธิพลอยางมากตอเรา 
 
 
11. Psychologists have traditionally maintained that infants cannot formulate long-term 

memories until .................... the age of eight or nine months. 
 a. they b. they reach c. to reach d. reach 
 
 
 S + V คําเช่ือม S +   V 
 
 Psychologists have maintained   that   infants cannot  
        S                  V S V 
 
 formulate ...  until they reach the age ... . 
                                     S V     
 (that + S + V)     
  
 คําแปล : นักจิตวิทยาที่ผานมาไดยืนกรานกันวาทารกไมสามารถสรางความจํายาวนานได  
   จนกวาทารกจะโตถึง 8-9 เดือน 
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เฉลย 
 
1. เฉลย c. Ralph Bunche received  
2. เฉลย b. Found   
3. เฉลย b. is  
4. เฉลย c. although  
5. เฉลย d. uses, although  
6. เฉลย b. Like medicine  
7. เฉลย b. No  
8. เฉลย c. the harder it is to eat  
9. เฉลย b. It is a mistake  
10. ตอบ d. which has  
11. เฉลย b. they reach 
 
 

งวงนอน เพราะใจเซา 
..................................... 

อานหนังสือทีไร งวงนอนทุกที 
ก็เพราะ ... ... 

อานหนังสือ ... เปรียบดั่ง อานหัวใจตัวเอง 
ย่ิงหนังสือเลมโต ... ย่ิงวัดความถึกของตัวเรา 
ตัวหนังสือไมไดทําใหเรางวงนอนหรอกนะ 

แตท่ีเรางวงนอน ... 
เปนเพราะใจเราที่ ไมอยากอานหนังสือตางหาก 

 
ทําไมไมลองฝนใจดูละ ... 

ไมออนท่ีโคงคด ... ยังตองใช ไมคํ้าดัดใหลําตนตรง 
เพียงเวลาผานไประยะหนึ่ง ... 

ไมออนเริ่มเติบใหญ พรอมตนท่ีแกรงตรง 
ถึงตอนนั้นไมออนไมจําเปนตองใชไมคํ้าอีกตอไป 

 
(ขอมูลจาก : คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
หนังสือ ฤๅจักยอมเปน “ไอขี้แพ” ก็ตามใจ) 
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Meaning Recognition  
Directions : Choose the alternative which has same meaning as the bold 

word in the given sentence.  
1. Her mind went blank as she stood in front of the class. 
 a. Alex looked blank and said he had no idea when asked by the press.  
 b. Please sign your name in the blank space below.  
 c. I said hello, and she gave me a blank look.  
 d. Leave the last page blank.   
2. Dads and mom always blind to the faults of their own kids.  
 a. She’s almost blind in her right eye.  
 b. The government is too often blind to local needs.  
 c. She screamed at him, her eyes blind with tears.  
 d. I’m as blind as a bat without my glasses.   
3. Some alcoholics develop liver disease.  
 a. The plane developed engine trouble and was forced to land.  
 b. It’s hard to believe that a tree can develop from a small seed. 
 c. Her son developed asthma when he was two.  
 d. The children develop their reading skills further during these two years.   
4. An inquiry was set up to determine the original source of the problem.  
 a. The amount of available water determines the number of houses that can be built.  
 b. We determined to leave at once.  
 c. The date of the court case has not yet been determined.  
 d. Investigators are still trying to determine the cause of the fire.   
5. They work in the field of human and animal rights.  
 a. The new tank has yet to be tested in the field.  
 b. His theories have not yet been tested in the field.  
 c. Fans cheered as the players took the field.  
 d. This discovery has opened up a whole new field of research.  
6. The uprising was getting out of hand. 
 a. This matter is too important to be left in the hands of an inexperienced lawyer.  
 b. If you are in trouble, Mike is always willing to lend a hand.  
 c. Can you give me a hand to lift this?  
 d. A couples strolled past holding hands together.  
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7. I’d be obliged if you would help me solve the problem.  
 a. It’s always a good idea to oblige important clients.  
 b. She’d be obliged after you helped her carry out this task.  
 c. The minister was obliged to report at least once every six months. 
 d. Many parents feel obliged to pay for at least part of the wedding.  
8. Their early success was succeeded by the determined offsprings. 
 a. She will succeed him as chair of the committee.  
 b. Scientists claim they have succeeded in finding a cure for cancer. 
 c. You can succeed where others failed.  
 d. She wanted to be the first woman to climb Mount Everest, and she almost succeeded.   
9. Stop trying to change the subject because we are going to hit the point now.  
 a. All subjects were tested for perfect hearing before the experiment began.  
 b. Genetic engineering is very much a subject for debate. 
 c. Biology is my favorite subject.  
 d. The subjects of this experiment were all men aged 18-35.   
10. The company had yearly sales figures of half a million units.  
 a. He began by writing letters to well-known figures in journalism.  
 b. She likes to wear clothes that show of her figure.  
 c. Write the figure ‘7’ on the board.  
 d. Experts put the real figure at closer to 75%.  
11. The victim was beaten to death by her drunk husband.  
 a. Can you hear the drum beating in the distance?  
 b. The government is facing a financial crisis and trying to beat the inflation.  
 c. They punished the kids by beating them regularly.  
 d. You have to beat the flour and eggs together.  
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เฉลย 
 
1. blank = จําไมได 
 เฉลย a. จําไมได          
  b. ท่ีวาง 
  c. การมองท่ีไมแสดงความรูสึก 
  d. วาง  
2. blind = ปดหูปดตา, ไมใสใจ 
 เฉลย b. ไมสนใจ 
  a. เกือบตาพิการ        
  c. (น้ําตาไหลจน) มองไมเห็นอะไร 
  d. มองไมเห็น, ตามืดไปหมด  
3. develop = เปนโรค 
 เฉลย c. เปนโรค 
  a. มีปญหา         
  b. โตมาจาก 
  d. พัฒนาทักษะ  
4. determine = คนหา 
 เฉลย d. คนหา 
  a. กําหนด         
  b. มุงมั่น 
  c. ระบุ  
5. field = สาขาวิชาชีพ 
 เฉลย d. สาขาวิชาชีพ 
  a. สนามรบ         
  b. ภาคสนาม 
  c. สนามกีฬา  
6. hand = การควบคุมดูแล 
 เฉลย a. การควบคุมดูแล 
  b. การชวยเหลือ 
  c. การชวยเหลือ 
  d. จับมือกัน 
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7. obliged = ขอบพระคุณอยางสูง 
 เฉลย b. ขอบพระคุณอยางสูง 
  a. ชวยเหลือ 
  c. เปนหนาท่ีท่ีตองทํา 
  d. เปนหนาท่ีท่ีตองทํา  
8. succeeded = สืบตอ 
 เฉลย a. สืบตอ 
  b. ประสบความสําเร็จ  
  c. ประสบความสําเร็จ 
  d. ประสบความสําเร็จ  
9. subject = หัวขอ, ประเด็น 
 เฉลย b. หัวขอ, ประเด็น 
  a. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  c. วิชา 
  d. ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
10. figures = จํานวนเงิน 
 เฉลย d. จํานวนเงิน 
  a. บุคคล  
  b. รูปราง 
  c. ตัวเลข  
11. beaten = ทุบตี 
 เฉลย c. ทุบตี 
  a. ตีกลอง 
  b. เอาชนะ 
  d. ตีไข 
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Vocabulary 
 
Directions :  Choose  the  most  suitable  answer  for  each  item.  
1. Don’t be nervous about your interview with the director for he is a (n) .................... person. 
 a. candid b. affable c. deceitful d. scornful 
 
 candid ตรงไปตรงมา guileless, ingenuous, impartial, objective, 

scrupulous, straightforward 
 affable เปนมิตร amiable, amicable, congenial, sociable, 

approachable, cordial 
 deceitful ท่ีหลอกลวง crafty, foxy, deceptive, delusive, clandestine, 

fraudulent, hypocritical 
 scornful ท่ีดูถูก disdainful, contemptuous, cynical, sardonic 

ironic, sarcastic 
 
2. His .................... attitude will not allow him to go far in his career; he must learn to build up 

his .................... . 
 a. optimistic - image   b. flexible - support 
 c. indulgent - spirit   d. diffident - courage 
 
 optimistic ท่ีมองโลกในแงดี trusting, positive, confident, idealistic, 

hopeful, promising 
 image ภาพลักษณ appearance, outward, aspect, demeanor, 

behavior, manner, conduct 
 flexible ท่ียืดหยุน adjustable, adaptable, compliant, 

complaisant, docile, easygoing 
 support การสนับสนุน aid, assistance, relief, hand, patronage, 

cooperation 
 indulgent ท่ีตามใจ liberal, permitting, allowing, agreeable, 
 spirit จิตวิญญาณ feeling, mood 
 diffident ประหมา bashful, sheepish, shy, modest, humble, 

timid, timorous 
 courage ความกลา boldness, bravery, endurance, daring 
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3. The poor .................... child was in a .................... state as we found him and took him to the 
orphan house. 

 a. fortunate - disastrous  b. desperate - cheerful 
 c. abandoned - miserable d. struggling - effusive 
 
 fortunate ท่ีโชคดี lucky, blessed, auspicious, hopeful 
 disastrous ท่ีเสียหาย devastating, calamitous, catastrophic, 

detrimental 
 desperate ท่ีสิ้นหวัง hopeless, despairing, forlorn, downcast 
 cheerful อยางราเริง animated, contented, lively, enthusiastic 
 abandoned ท่ีถูกทอดท้ิง deserted, forsaken, rejected, renounced 
 miserable ท่ีทุกขเศรา afflicted, agonized, anguished, distressed 
 struggling ท่ีตอสูดิ้นรน attempting, endeavoring, seeking, striving 
 effusive อยางพรั่งพรู profuse, abundant, outpouring, lavish 
 
 
4. He is such a (n) .................... businessman, having single-handedly helped to revive the 

company which was close to .................... . 
 a. illustrious - bankruptcy b. skillful - success 
 c. domineering - destruction d. versatile - apex 
 
 illustrious ท่ีมีช่ือ outstanding, remarkable, distinguished, 

celebrated 
 bankruptcy การลมละลาย destitution, loss, failure, insolvency 
 skillful ท่ีชํานาญ competent, expert, adroit, experienced 
 success ความสําเร็จ accomplishment, achievement, attainment, 

consummation 
 domineering ท่ีครอบงํา bossy, dictatorial, overbearing, absolute 
 destruction ความเสียหาย devastation, annihilation, extirpation, 

havoc 
 versatile ท่ีมีความสามารถรอบตัว all-around, multifaceted, comprehensive, 

inclusive 
 apex จุดสูงสุด top, summit, pinnacle, zenith   
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เฉลย 
 
1. เฉลย b. affable  
2. เฉลย d. diffident - courage  
3. เฉลย c. abandoned - miserable   
4. เฉลย a. illustrious - bankruptcy 
 
 
 

ไก หมา นก 
..................................... 

 ไมเคยใชความเกียจครานมาเปนขออาง 
 ในการไมประกอบกิจการงาน 
 โชคไมดีท่ีคนกลับกลาลุกขึ้นมาทําลายสถาบันมนุษย 
 ดวยการใชกิเลสที่อยากเสพสุขจากการนอน 
 การคุย การดูหนัง การฟงเพลง การเท่ียวเตร 
 มาเปนขออางวา ตนเหนื่อยจากการทํางาน 
 เด็กๆ คนไหนที่อางวา 
 เรียนหนังสือนิดหนอยก็อยากพักซะแลว 
 ไมอายนก อายฝูงสัตวดังกลาวหรอกเหรอ??? 
 ถาเหนื่อยจริง แลวจึงพัก ก็ไมวากัน 
 แตถาไมไดเหนื่อย แลวยังพัก 

ก็เปน “ไอขี้แพ” นะสิ 
 ไมอายนกบางเหรอ หรือคิดไดนอยกวามัน?? 
 เอาเถอะ!!... ก็พักตอไปแลวกัน 
 วันขางหนาคอยไปไหวนก ไหวเปด ไก... ก็เอาเถอะ 
 

(ขอมูลจาก : คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
หนังสือ ฤๅจักยอมเปน “ไอขี้แพ” ก็ตามใจ) 
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ภาคผนวก 
 
 สวนที่ 1 ศัพทที่ออกขอสอบบอย  
 สวนที่ 2 ศัพทแยกตามหัวขอที่นาจับตามองในขอสอบ (ติดตามไดใน www.kru-somsri.ac.th)  
 ในขณะที่เพ่ือนกําลังเลน... เราอานศัพทได 2 คํา ในขณะที่นั่งรถ... เราอานศัพทได 3 คํา ในตอนเชาเขา
หองน้ํา... เราอานศัพทได 4 คํา ในขณะที่อานวิชาหนักๆ ... เราหันมาอานศัพทอีก 5 คํา 
 การเรียนภาษาอังกฤษ ตองเกิดจากการ “สั่งสม” คอยเปนคอยไป แต “สม่ําเสมอ” ใครจะรูวาการเริ่มตน
ท่ีคําสองคํา จะทําใหเราหยิบหนังสือพิมพภาษาอังกฤษขึ้นมาอานไดอยางคลอง ถาไมเริ่มวันนี้ แลวจะเริ่มเมื่อไร 
แลวถาเราไมอาน แลวใครจะอานใหเรา  

 
 สวนที่ 1 :  
 ศัพทที่ออกขอสอบบอย 
 abandon, desert    ละทิ้ง 
 ability, capability ความสามารถ 
 proficiency, efficiency ประสิทธิภาพ 
 abnormal, irregular ท่ีผิดปกติ 
 abruptly, suddenly ฉับพลันทันใด 
 absolutely, completely  อยางย่ิง/โดยสิ้นเชิง 
 absurd, ridiculous นาหัวเราะเยาะ 
 abundant, abounding มากมาย 
 accelerate, expedite เรงความเร็ว 
 accept, admit  ยอมรับ 
 access, approach ทางเขาสู, การเขาสู 
 accommodation/residence ท่ีพักอาศัย 
 accomplish, succeed ทําใหสําเร็จ 
 accordingly, consequently ดังน้ัน 
 accumulate, collect สะสม 
 accurate, precise ถูกตองแมนยํา 
 accuse, blame กลาวหา, ตําหนิ 
 achieve, succeed ทําใหสําเร็จ 
 acknowledge, accept ยอมรับ 
 acquire, attain ไดรับ 
 activate, stimulate กระตุน 
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 active, energetic, dynamic คลอง 
 adapt, adjust ปรับตัว 
 add, increase, supplement เพ่ิม 
 addict, drunkard คนติดยา, คนขี้เมา 
 adolescent, youngster วัยรุน 
 adult, grown-up ผูใหญ 
 advantage, benefit ขอดี, ประโยชน 
 advise, suggest, recommend  แนะนํา 
 affair, business กิจธุระ 
 affection, fondness ความรัก 
 affluent, prosperous มั่งค่ัง 
 aggravate, exasperate ทําใหโกรธ 
 agriculture, farming เกษตรกรรม 
 aim, goal, purpose วัตถุประสงค 
 allocate, distribute  แบงสันปนสวน, แจกจาย 
 alternative, option, choice ขอเลือก 
 ambiguous, vague กํากวม 
 ambition, inspiration  ความทะเยอทะยาน, แรงบันดาลใจ 
 analyze, synthesize วิเคราะห, สังเคราะห 
 ancestor, forefather บรรพบุรุษ 
 ancient, archaic โบราณ 
 annoy, harass รบกวน, ตามรังควาน 
 apparent, obvious ท่ีเห็นไดชัด 
 application  การประยุกตใช/การสมัครงาน 
 approach การเขาถึง/วิธี 
 appropriate, suitable, fitting เหมาะสม 
 archaeology โบราณคดี 
 argue, debate, dispute โตแยง 
 artificial, copied, duplicated เทียม/ปลอม 
 aspire, wish, long for ปรารถนา 
 assemble, congregate รวมกัน, ชุมนุมกัน 
 assess, appraise ประเมิน 
 assign, appoint มอบหมาย, แตงตั้ง 
 assumption, presumption สมมติฐาน 
 assure, ensure รับรอง 
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 astronaut, spaceman นักบินอวกาศ 
 attach, join, enclose แนบ/ติด 
 attention, heed ความใสใจ 
 attendance, presence การเขารวม, การปรากฏ 
 automation การใชเครื่องจักร 
 available, at hand ท่ีมีอยู/ท่ีหามาได 
 awkward, inert, inept, inapt งุมงาม 
 beat, defeat เอาชนะ 
 behavior, conduct ความประพฤติ 
 bereaved, mournful  ท่ีสูญเสียคนรัก, เศราโศก 
 besides, moreover, furthermore  ย่ิงกวาน้ัน 
 brittle, fragile เปราะ 
 build, construct, establish สราง 
 capacity, ability ความจุ, ความสามารถ 
 category, classification ประเภทที่แบง, การแบงประเภท 
 cessation, stop การหยุด 
 challenge, defy ทาทาย, ย่ัวใหโกรธ 
 circumstance, occurrence เหตุการณ 
 collapse, relapse พังทลาย, ทรุดลง 
 collide, clash ชน, ชนกัน 
 crash, crush ชน, บดขยี้ 
 commodity, merchandise สินคา 
 communicate, convey สื่อสาร, สื่อความ 
 companion, friend เพ่ือนรวมทาง, เพ่ือน 
 compare, correlate  เปรียบเทียบ (สิ่งเหมือน) 
 contrast, differentiate  เปรียบเทียบ (สิ่งแตกตาง) 
 compensate, redeem  ชดเชย 
 competitor, opposer  คูแขง, ผูคัดคาน 
 complete, accomplish, achieve  ทําใหสําเร็จ 
 complex, complicated สลับซับซอน 
 component, constituent องคประกอบ 
 composed of, constitute  ประกอบดวย 
 concentrate, focus  มีจิตใจจดจออยูกับ, เนน 
 conclude, infer สรุป 
 condolence, sympathy การแสดงความเสียใจ 
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 conference, convention การประชุม 
 confidence, assurance ความมั่นใจ 
 confidential, secret  ท่ีเปนความลับเฉพาะ 
 confirm, affirm ยืนยัน/ทําใหมั่นใจ 
 conform, agree ปฏิบัติตาม 
 conscious, aware ตระหนัก 
 considerable, great มากมาย 
 consist of, constitute  ประกอบดวย 
 constant, consistent สม่ําเสมอ 
 contain, comprise ประกอบดวย 
 consult, confer ปรึกษา 
 counsel, advise ใหคําปรึกษา 
 consumption, exhaustion  การบริโภค, การใชจนหมด 
 contaminate, adulterate ทําใหเนาเสีย, ปลอมปน 
 contradiction, controversy การโตแยง 
 controvert, contradict, contend  โตแยง 
 convert, alter, change เปลี่ยน 
 convince, persuade ทําใหเช่ือ, ชักชวน 
 co-operate, collaborate ความรวมมือ,รวมแรง 
 co-ordinate, organize ประสาน, จัดการ 
 counteract, neutralize หักลาง/ลบลาง 
 critical เก่ียวกับการวิจารณ/ท่ีวิกฤติ 
 critical, vital สําคัญย่ิง 
 criticism, comment การวิจารณ 
 crucial, essential สําคัญย่ิง, จําเปน 
 damage, destruction, disaster ความเสียหาย 
 dangerous, hazardous อันตราย 
 deal with, cope with, involve  เก่ียวของ, ของเก่ียว 
 declare, announce ประกาศ 
 decline, decrease ลดลง 
 dedicate, devote อุทิศ 
 defend, protect ปองกัน 
 definite, exact แนนอน 
 destroy, decay, decline ทําลาย, ผุ, เสื่อม 
 demonstrate  สาธิต/เดินขบวนประทวง 
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 deny, decline ปฏิเสธ 
 department, section แผนก, สวน 
 depend on, rely on ขึ้นอยูกับ 
 depress, deject ทําใหหดหูใจ 
 deprive, bereave พรากเอาไป 
 devastation, destruction ความเสียหาย 
 determine ตัดสินใจแนวแน/กําหนด 
 detest, hate, despise เกลียดชัง 
 detrimental, perilous อันตราย 
 devastate, demolish ทําลายลาง 
 device, tool, gadget อุปกรณ 
 devious, indirect ท่ีคดเค้ียว, ท่ีไมตรง 
 diagnosis, analysis การวินิจฉัย, การวิเคราะห 
 die, expire, perish, extinct ตาย 
 diminutive, miniature เล็ก 
 disgust, abhorrence ความขยะแขยง 
 disorder, disorganize  ทําใหวุนวาย, ทําใหยุง 
 disorder ความผิดปกติ/ความยุงเหยิง 
 distinguish, discriminate แยกใหเห็นความแตกตาง 
 distract, deviate ทําใหเขว หักเหออก 
 dominance, influence อิทธิพลครอบงํา 
 drought, shortage ความแหงแลง, การขาดแคลน 
 dwelling, residence ท่ีอยูอาศัย 
 ecology, ecosystem นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศ 
 effective, efficient ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 effort, attempt ความพยายาม 
 elegant, splendid สงางาม 
 eliminate, demolish กําจัด, ทําลาย 
 enormous, colossal, gigantic ใหญโตมโหฬาร 
 ensure, assure รับรอง, ยืนยัน, ทําใหมั่นใจ 
 enthusiastic, zealous กระตือรือรน 
 entire, whole, total ท้ังหมด 
 entrepreneur, investor นักเสี่ยงลงทุน, ผูลงทุน 
 envious, jealous อิจฉา 
 erase, delete ลบ, ตัดออก 
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 erode, decompose สึกกรอน, เนาเปอย 
 escape, evade, elude หลบหนี 
 evidence, proof หลักฐาน 
 exaggerate, overstate พูดเกินจริง 
 examine, scrutinize ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห 
 excessive, surplus มากเกิน 
 excuse, explanation ขอแกตัว, คําอธิบาย 
 exhaust, fatigue ทําใหหมดแรง 
 exhibit, expose แสดง 
 existence, presence การมีอยู, การปรากฏ 
 expense, payment รายจาย 
 explosion, eruption การระเบิด 
 extinguish, put out ดับเพลิง 
 extinct, expire สูญพันธุ, ตาย 
 extreme, supreme, utmost สูงสุด 
 famine, starvation ทุพภิกขภัย 
 fascinate, captivate, enchant  ทําใหหลงใหล/ทําใหหลงรัก 
 fatal, mortal ท่ีถึงแกชีวิต 
 fee, fare คาธรรมเนียม, คาโดยสาร 
 flexible, elastic ท่ียืดหยุน 
 forbid, prohibit, restrict หาม 
 force, coerce, oblige บังคับ 
 foremost, utmost สําคัญท่ีสุด, ท่ีสุด 
 foundation, basement พ้ืนฐาน, ฐานราก 
 fruitful, fertile, profuse มากมาย 
 function, duty หนาท่ี 
 generation, species รุนคนรุนหนึ่งๆ, สายพันธุ 
 genetic เก่ียวกับพันธุกรรม 
 genuine, authentic แท 
 geology ธรณีวิทยา 
 get, gain, attain ไดรับ 
 get rid of, dispose of กําจัด 
 global, universal ท่ัวโลก 
 gloom, mourning ความเศราโศก 
 gloomy, grievous ท่ีเศราโศก 
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 graceful, great ท่ีสงางาม 
 gradually, little by little  ทีละเล็กละนอย 
 grief, affliction ความทุกขเศรา 
 guarantee, warrant, endorse รับประกัน 
 habitat, residence ท่ีอยูอาศัย 
 harvest, cultivate เก็บเกี่ยว, เพาะปลูก 
 hatch, brood ฟกไข, กกไข 
 haunting, unforgettable ท่ีอยูในความทรงจํา 
 heed, attention เอาใจใส 
 hibernation, fast การจําศีล, การอดอาหาร 
 ignorant, negligent ท่ีเพิกเฉย/ละเลย 
 illegible, unreadable (ลายมือ) อานไมออก 
 illiterate, uneducated  ท่ีอานไมออกเขียนไมได 
 illustrate, elucidate อธิบายโดยใชภาพประกอบ, อธิบายโดยกระจาง 
 illness, ailment, affliction ความเจ็บปวย 
 illumination, floodlight การใหแสงสวาง, แสงไฟ 
 instantly, promptly ทันที 
 inactive, passive เฉื่อย 
 incessant, unceasing ท่ีไมหยุดหยอน 
 incidence, accident เหตุการณ, อุบัติเหตุ 
 incredible, unbelievable ท่ีเหลือเช่ือ 
 independent, self-sufficient ท่ีพ่ึงตัวเองได 
 indicate, specify แสดง, ช้ี, ระบุ 
 infant, newborn ทารก 
 infer, conclude สรุป 
 inferior, secondary ดอยกวา, ท่ีเปนรอง 
 inflammation, eruption  อาการบวมพอง, แผลพุพอง 
 ingredient, element สวนผสม, องคประกอบ 
 inhabit, reside, abide, dwell อาศัย 
 innate, inborn, inbred ท่ีเปนโดยกําเนิด 
 intelligent, intellectual ฉลาด 
 initiate, originate ริเริ่ม 
 inquire, investigate สอบถาม, สืบสวน 
 insist on, persist in ยืนกราน 
 instantly, promptly ทันทีทันใด 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________________ ภาษาอังกฤษ (51) 

 installation, establishment  การติดตั้ง, การกอตั้ง 
 instinctive, intuitive โดยสัญชาติญาณ 
 integrate, unite, unify รวมเปนหนึ่ง 
 intensity, concentration ความเขมขน 
 intensity, severity ความรุนแรง 
 invade, break in บุกรุก 
 invalidate, counteract ทําใหเปนโมฆะ, หักลาง 
 invalid/disabled ทุพพลภาพ, พิการ 
 investment, treasure การลงทุน, ทรัพยสมบัติ 
 ironic, sarcastic ท่ีเยยหยัน, ท่ีแดกดัน 
 justify, prove ใหเหตุผล, พิสูจน 
 jeopardize, endanger เปนอันตราย 
 lantern, lamp โคมไฟ, ตะเกียง 
 legal, lawful, legitimate ท่ีถูกกฎหมาย 
 literally, virtually จริงๆ แลว 
 long for, crave for, yearn for  ปรารถนา 
 luxury, extravagance  ความหรูหรา, ความฟุมเฟอย 
 maintenance, sustenance การบํารุงรักษา/การยังชีพ 
 manipulate, control ควบคุมบังคับ 
 means, mode, method วิธี 
 meteorology อุตุนิยมวิทยา 
 migrate, immigrate, emigrate อพยพ, เขา, ออก 
 mild, gentle, tender ออน, นุมละมุน 
 minute, diminutive เล็ก 
 miraculous, marvelous มหัศจรรย 
 miscellaneous, assorted  เบ็ดเตล็ด, หลากหลาย 
 misery, agony ความทุกขทรมาน 
 mobile, movable ท่ีเคลื่อนท่ีได 
 moderate, intermediate ปานกลาง 
 modify, adapt, adjust ปรับเปลี่ยน 
 mysterious, puzzling มหัศจรรย 
 neglect, ignore เพิกเฉย, ละเลย, ไมใสใจ 
 negotiate, bargain เจรจาตอรอง, ตอราคา 
 nevertheless, however อยางไรก็ตาม 
 notable, celebrated ท่ีมีช่ือเสียง 
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 numerous, numberless มาก 
 nutrition, nourishment  โภชนาการ, การบํารุงเลี้ยง 
 nutrient, supplement  สารอาหาร, อาหารเสริม 
 oppose, object คัดคาน 
 oblivious, unmindful ท่ีลืม, ท่ีไมใสใจ 
 observe, notice, remark สังเกต 
 observable, noticeable  เดน 
 obstacle, obstruction อุปสรรค 
 occupy, engage จับจอง, ทําใหไมวาง 
 offhand, accidental  ไมไดไตรตรอง, โดยบังเอิญ 
 offspring, descendant ลูกหลาน 
 old, ancient, antique เกา, โบราณ 
 operation, treatment การกระทํา 
 opinion, attitude ความคิดเห็น 
 outstanding, striking เดน 
 overcome, surmount, rout ชนะ 
 particular, specific โดยเฉพาะ 
 passive, inactive เฉื่อย 
 pavement, footpath บาทวิถี 
 pension, provident fund เงินบํานาญ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 perceive, understand รูเขาใจ 
 perform, act กระทํา 
 periodical, journal วารสารสิ่งพิมพ 
 permanent, everlasting ถาวร 
 plan, policy, scheme แผน, นโยบาย 
 persuade, induce ชักชวน 
 please, delight, content ทําใหยินดี, ทําใหดีใจ 
 ponder, reflect ครุนคิด 
 portrait, drawing รูปคนเหมือน, รูปวาด 
 possess, own เปนเจาของ 
 post, position ตําแหนงงาน, ตําแหนง 
 potential, talent ศักยภาพ, พรสวรรค 
 practical, pragmatic  ท่ีนําไปใชไดจริงๆ, ในทางปฏิบัติ 
 precise, accurate ถูกตองแมนยํา 
 predict, forecast ทํานาย, พยากรณ 
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 predominance, influence  การมีอิทธิพลเหนือ 
 preserve, sustain สงวน, รักษาไว 
 prevalent, prevailing, pervasive  ท่ีแพรหลาย 
 previous, foregoing กอน, ท่ีมากอน 
 primitive, primary ดั้งเดิม, แรก 
 priority, precedence  ลําดับแรก, การนํามากอน 
 proceed, continue ดําเนินตอไป 
 progress, advancement ความกาวหนา 
 proliferate, spread แพรหลาย 
 prominent, eminent ท่ีมีช่ือ 
 property, asset ทรัพยสิน 
 proportion, ratio จัดหาสัดสวน, อัตราเปรียบเทียบ 
 prosperous, affluent ท่ีมั่งค่ังร่ํารวย 
 provide, supply ให 
 psychology จิตวิทยา 
 purchase, buy ซ้ือ 
 qualification, feature คุณสมบัติ 
 quote, cite อางคําพูด 
 rational, logical ท่ีมีเหตุผล 
 rare, scarce ท่ีหายาก 
 realistic, sensible ท่ีอยูในความเปนจริง, ท่ีมีเหตุผล 
 recall, remind ทําใหระลึกถึง 
 recommend, suggest, advise แนะนํา 
 recover, recuperate ฟนจากไข 
 refer to, relate to อางถึง, สัมพันธกับ 
 reform, revolution ปฏิรูป, ปฏิวัติ 
 regard, consider ตระหนัก, คํานึง 
 regenerate, reproduce แพรพันธุ 
 relative, relevant ท่ีสัมพันธกัน 
 release, liberate ปลดปลอย 
 relieve, release บรรเทา 
 reluctant, unwilling ไมเต็มใจ 
 remarkable, striking เดน 
 remedy, therapy การเยียวยารักษา, การบําบัดรักษา 
 remote, distant ไกล 
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 repel, eject ขับออก/ไลออก 
 replace, substitute แทนท่ี 
 reply, response คําตอบ 
 representative, delegate ตัวแทน 
 require, demand ตองการ 
 required, requisite ท่ีจําเปน 
 research, study วิจัย 
 reserve, conserve, preserve  สํารอง, อนุรักษ, สงวน 
 reservoir, dam ท่ีเก็บน้ํา, เขื่อน 
 resolve, determine ตัดสินใจแนวแน 
 resort, lodge ท่ีพักตากอากาศ, บานพัก 
 resource, riches ทรัพยากร, ทรัพยสินท่ีมีคา 
 restless, active ท่ีไมหยุดหยอน 
 resume, curriculum vitae ประวัติโดยยอ 
 resume, restart เริ่มตนใหม 
 retire, resign เกษียณ, ลาออก 
 reveal, confess เปดเผย, สารภาพ 
 sad, miserable เศราโศก 
 sophisticated, experienced ท่ีชํ่าชองโลก, ท่ีมีประสบการณ 
 seem to, appear to, likely to ดูเหมือนวา 
 self-assured, self-confident ท่ีมั่นใจตัวเอง 
 self-conscious ท่ีรูตัว 
 self-esteem, self-respect ความเคารพตัวเอง 
 self-sufficient, self-sustaining ท่ีพ่ึงตนเองได 
 sentimental ท่ีออนไหว 
 sensible, justified ท่ีมีเหตุผล 
 settle down, locate ตั้งรกราก, ตั้งอยู 
 significance, importance ความสําคัญ 
 skeleton, skull โครงกระดูก, หัวกะโหลก 
 slothful, sluggish เฉื่อย 
 so, thus, hence ดังน้ัน 
 solution, answer การแกปญหา, คําตอบ 
 soothe, alleviate บรรเทา 
 sticky, adhesive เหนียว, ท่ีติดแนน 
 stimulate, activate, motivate กระตุน 
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 stop, quit, cease, pause หยุด 
 strike, protest ประทวง, ตอตาน 
 stubborn, obstinate ดื้อ 
 submit, succumb ยอมแพ 
 subscribe, register บอกรับเปนสมาชิก, ลงทะเบียน 
 subtract, deduct หักออก/ลบออก 
 suburb, rural ชานเมือง, ในชนบท 
 succeed, carry out, go through  ทําใหสําเร็จ 
 sufficient, enough, adequate  เพียงพอ 
 suffocate, stifle ทําใหหายใจไมออก, หายใจไมออก 
 superior, senior  ท่ีเหนือกวา, ท่ีมีอาวุโสกวา 
 supervise, oversee ควบคุม 
 suppress, oppress ปราบปราม, กดขี่ขมเหง 
 surplus, superfluous มากเกิน 
 surrounding, environment  สภาพแวดลอม 
 suspicious, doubtful, dubious  ท่ีสงสัย 
 sympathy, condolence  ความเห็นอกเห็นใจ 
 substance, matter สาร, สสาร 
 substitute, replace แทน 
 suspect, doubt สงสัย 
 surveillance, patrol การตรวจตรา, การลาดตระเวน 
 symptom, syndrome อาการ, กลุมอาการ 
 tactful, diplomatic ท่ีมีลักษณะนักการทูต 
 take over, inherit รับชวง, สืบทอด 
 take part in, participate in เขารวม 
 tease, harass แหย, ตามราวี 
 technique, device วิธี 
 temporary, momentary ช่ัวคราว 
 tempt, allure เยายวนใจ 
 tend to, trend to, incline to  มีแนวโนมท่ีจะ 
 terminal, final สุดทาย 
 terminate, put an end ทําใหสิ้นสุด 
 territory, border เขตแดน 
 terror, horror ความหวาดกลัว 
 therefore, thereby ดังน้ัน 
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 threaten, intimidate ขมขู, ขูเข็ญ 
 tolerate, endure อดทน 
 tough, enduring ท่ีอดทน 
 track, trail, hint, clue, cue  รองรอย/ตัวช้ีแนะ 
 tradition, convention ประเพณี 
 tragedy, suffering ความเศรา, ความทรมาน 
 transfer, relocate ถายโอน, กําหนดตําแหนงใหม 
 transmit, broadcast ถายทอด 
 trial, experiment การทดลอง 
 truly, actually, virtually จริงๆ แลว 
 ulcer, eruption แผลมีหนอง, แผลพุพอง 
 ultimately, finally ในท่ีสุด 
 undergo, experience ประสบ 
 variable, changeable  ท่ีเปลี่ยนแปลงได 
 various, assorted หลากหลาย 
 valid, reasonable ท่ีมีเหตุผล 
 vending, selling การขาย 
 vibration, quake การส่ันสะเทือน 
 victim, prey ผูเคราะหราย, เหยื่อ 
 vigorous, forceful ท่ีแข็งแกรง 
 violence, severity ความรุนแรง 
 virtue, integrity ความดี, ความซ่ือสัตย 
 visible, apparent ท่ีเห็นได, ท่ีเห็นไดชัด 
 vital, crucial สําคัญย่ิง 
 vulnerable, weak ออนแอ 
 welfare, fringe benefit สวัสดิการ, ผลประโยชนพลอยได 
 unfurnished house บานท่ีไมไดประดับเครื่องเรือน 
 untidy, disordered ไมเรียบรอย 
 up-to-date, fashionable ทันสมัย 
 urban, downtown ในเมือง, ในยานธุรกิจ 
 urge, ask, request ขอรอง 
 urgent, express เรงดวน 
 vacant, empty วางเปลา 
 vague, obscure มืดมัว, เลือนราง 
 wander, roam, ramble รอนเรไป 
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 warn, caution เตือน 
 warrant, guarantee, endorse รับประกัน 
 win, vanquish ชนะ 
 wind (ไวนด), screw หมุน 
 withdraw, remove ถอนออก 
 wither, dry เหี่ยว, แหง 
 withhold, keep back ระงับไว 
 witness, evidence พยาน, หลักฐาน 
 withstand, resist ตานทาน 
 worth, value คา 
 wound, injury บาดแผล 
 zero, nil ศูนย, ความไมมีอะไรเลย 
 
สวนที่ 2 :   
 คําศัพทหมวดที่ออกขอสอบบอยๆ 
  
 pollution 
 waste  ของเสีย  gas emission  การปลอยกาซ 
 garbage (AE)  ขยะ  rubbish (BE)  ขยะ 
 trash ขยะ  fuel  เช้ือเพลิง 
 smog ควัน  dirtiness  ความสกปรก 
 poor ventilation การระบายอากาศไมดี  vehicle  ยานพาหนะ 
 pollutant  สารมลพิษ  contaminant  สารปนเปอน 
 air pollution  มลภาวะในอากาศ acid precipitation  การเรงใหเกิดกรด 
 miasma  สิ่งท่ีเปนพิษ residue  สารตกคาง 
 ozone depletion  การใชโอโซนจนหมดสิ้น regulation  ระเบียบขอบังคับ 
 asthma  โรคหืด legislation  การออกกฎหมาย 
 law  กฎขอบังคับ   
 
 
 health  
 insurance  การประกันภัย medical examination การตรวจโรค 
 disease  โรค illness  การเจ็บไขไดปวย 
 infection  การติดเช้ือ/โรคติดตอ contagion โรคติดตอ 
 epidemic  โรคระบาด immune  เก่ียวกับภูมิคุมกัน 
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 immunity  ภูมิคุมกัน chronic disease  โรคเรื้อรัง 
 depression  ความทุกข cancer  มะเร็ง  
 malignant tumor  เนื้อราย/มะเร็ง benign tumor  เนื้องอกธรรมดา 
 healthful  ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย wholesome  ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 
 nutritious ซ่ึงบํารุงรางกาย nourishing  ซ่ึงบํารุงรางกาย 
 hygienic  ท่ีถูกสุขอนามัย sanitary  ท่ีถูกสุขอนามัย 
 recuperation  การฟนคืนสูสภาพปกติ get healthy  มีสุขภาพดี 
 recover  ฟนจากไข recuperate  ฟนจากไข 
 get well  ฟนจากไข become convalescent ท่ีคอยๆ ฟนตัว 
 chronic complaint  การเจ็บปวยเรื้อรัง intensive care unit (ICU)  หองไอซียู 
 critical condition  สภาพวิกฤต chronic condition เรื้อรัง  
 incurable condition ท่ีไมสามารถรักษาได terminal illness การปวยขั้นสุดทาย 
 mortally ill  ปวยถึงตาย fatal disease โรคที่ถึงแกชีวิต 
 sick person  คนปวย patient  คนไข  
 invalid คนปวย / adj ท่ีทุพพลภาพ disabled person  ท่ีพิการ 
 cripple (n)  คนพิการ / v ทําใหพิการ asthmatic  เก่ียวกับโรคหืด 
 bronchitic  เก่ียวกับหลอดลมอักเสบ drug addict  คนติดยา 
 hygiene  สุขอนามัย sanitation  สุขอนามัย 
  
 symptom  
 nausea  อาการคลื่นไส sickness  อาการปวย 
 dizziness  การเวียนศีรษะ vomit  อาเจียน 
 cough  ไอ cramp  เปนตะคริว 
 diarrhea  โรคทองรวง chill  ความหนาวเย็น 
 fatigue  ความเหนื่อยลา feverish  ท่ีมีไข 
 indigestion อาการอาหารไมยอย hiccup  สะอึก (v, n) 
 swelling  อาการบวม rash  ผ่ืนคัน 
 spots จุด blister  แผลพุพอง  
 ulcer  แผลเปอย eruption  แผลพุพอง 
 lack of appetite  การเบ่ืออาหาร weight loss  น้ําหนักลด 
 weakness  ความออนเพลีย breathing difficulty การหายใจลําบาก 
 malaise อาการกระเสาะกระแสะ depression  ความกดดัน 
 vomiting  การอาเจียน coughing  การไอ 
 nauseous  ท่ีคลื่นไส queasy  คลื่นเหียนอาเจียน  
 spasm  ชักกระตุก inflammation อาการอักเสบ, อาการบวมพอง 
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 doctor   
 physician หมอ surgeon  ศัลยแพทย 
 neurologist  แพทยผูเช่ียวชาญดานประสาทวิทยา 
 radiotherapist นักรังสีบําบัด anesthetist  วิสัญญีแพทย 
 gynecologists  นรีแพทย obstetrician  สูตินารีแพทย 
 pediatrician  กุมารแพทย dermatologist  แพทยผิวหนัง 
 aorist  แพทยรักษาหู  oculist  จักษุแพทย 
 cardiologist  แพทยรักษาโรคหัวใจ dentist  ทันตแพทย 
 psychologist  นักจิตวิทยา immunologist  ผูเช่ียวชาญดานภูมิคุมกัน 
 psychiatrist  จิตแพทย 
 
 pain  
 anguish  ความเจ็บปวดรวดราว afflict  ทําใหเจ็บปวด 
 affliction  โรคภัยไขเจ็บ annoyance  ความรําคาญ 
 hurting ความเจ็บปวด nuisance  การรบกวน 
 painfulness ความเจ็บปวด 
 
 distress   
 upset  ทําใหอารมณเสีย anguish  ความเจ็บปวดรวดราว 
 torment  ความทรมาน torture  ความเจ็บปวด 
 anxiety  ความกังวล disturb  รบกวน 
 disturbance  การรบกวน adversity  เคราะหกรรม 
 suffering  ความทุกขทรมาน hardship ความยากลําบาก  
 affliction โรคภัยไขเจ็บ catastrophe  ความหายนะ 
 disaster  ความหายนะ misfortune  โชคราย 
 deformity  ความพิกลพิการ unhealthiness  การมีสุขภาพไมดี 
 addiction  การติดยา infliction  การสรางความเดือดรอน 
 infection  การติดเช้ือ/โรคติดตอ contagion โรคติดตอ 
 transmission  การแพรเช้ือ  
 AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) โรคภูมิคุมกันบกพรอง 

tuberculosis  วัณโรค immune  เก่ียวกับภูมิตานทาน 
 infected  ซ่ึงติดโรค epidemic  ซ่ึงระบาดอยางรวดเร็ว 
 infectious  ซ่ึงติดเช้ือ contagious  ซ่ึงติดเช้ือ 
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 depression   
 emotional disorder ความผิดปกติทางอารมณ psychological state  สภาพจิตใจ 
 psychotherapy  จิตบําบัด psychiatry  จิตเวช   
 mania ความคลั่งไคล acrophobia  โรคกลัวความสูง 
 hallucination อาการประสาทหลอน 
 
 mental state  
 agitation  ความกระวนกระวายใจ annoyance ความรําคาญ 
 anxiety  ความกังวล nervousness  ความกระวนกระวายใจ 
 delusion  อาการหลงผิด hypnosis  การสะกดจิต 
 identity บุคลิกลักษณะ mental health  สุขภาพจิต 
 mental disease  โรคจิต vexation  ความรําคาญ 
 stigma  บาดแผลทางจิตใจ trauma  ความบอบช้ําทางจิตใจ 
 maladjustment การปรับตัวไดไมดี 
 
 insanity  
 dementia โรคจิตเสื่อม craziness ความบา 
 derangement  การควบคุมตัวเองไมได irrationality  ความไมมีเหตุผล  
 paranoia  โรคจิตหวาดระแวง personality disorder  ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ  
 psychological stress ความเครียดทางจิตใจ hallucination อาการประสาทหลอน 
 delusion  อาการหลงผิด amnesia อาการความจําเสื่อม 
 mania  ความบาคลั่ง obsession ความหมกมุน 
 preoccupation  การมีจิตใจจดจออยูกับ defense mechanism กลไกการปองกันตัว 
 withdrawal  การเลิก (ยาเสพติด) isolation การแยกตัว 
  
 treatment   
 therapy การบําบัด remedy  การเยียวยารักษา 
 surgery  การผาตัด operation การผาตัด 
 hydrotherapy  วารีบําบัด heat therapy การบําบัดดวยความรอน 
 radiotherapy  การบําบัดดวยรังสี immunization  การปลูกฝ 
 inoculation  การฉีดวัคซีน vaccination  การฉีดยา 
 injection  การฉีดยา blood transfusion การถายเลือด 
 pharmacology  เภสัชวิทยา acupuncture  การฝงเข็ม 
 diagnosis  การวินิจฉัยโรค prognosis  การพยากรณโรค 
 hypnosis  การสะกดจิต 
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 drug   
 prescription  ใบสั่งยา placebo  ยาหลอก (ท่ีใชในการทดลอง) 
 drug dependence การพ่ึงยาเสพติด drug withdrawal การเลิกยาเสพติด 
 dose  ขนาดยา pill ยาเม็ด 
 tablet  ยาเม็ด ointment  น้ํามัน 
 eardrops  ยาหยอดหู eyedrops  ยาหยอดตา 
 spray สเปรย inhalant  ยาดม 
 
 sign of illness  
 lump  กอนเนื้อ growth  เนื้องอก 
 tumor  เนื้องอก high temperature  ไขขึ้นสูง 
 feverishness  ไขขึ้นสูง pain  อาการเจ็บปวด 
 headache  อาการปวดหัว chill  ความหนาวเย็น 
 shake  การส่ัน shiver  การส่ัน 
 spasm อาการชักกระตุกของกลามเนื้อ 
 dizziness  อาการเวียนศีรษะ fainting การเปนลม 
 loss of consciousness การหมดสติ unconsciousness  การหมดสติ 
 stiffness  ความเมื่อยลา high blood pressure ความดันโลหิตสูง 
 hypertension ความดันโลหิตสูง (tension  ความเครียด) 
 
 nutrition / malnutrition  
 undernourished  ท่ีขาดสารอาหาร starving  ท่ีอดอยาก 
 nutrition  โภชนาการ feeding  การใหอาหาร 
 famine  ความอดอยาก 
 anorexia  ภาวะไมสามารถรับประทานอาหารได 
 overeating  ทานมากเกิน 
 nutritional disorder ความผิดปกติทางโภชนาการ 
 bulimia  โรคผิดปกติทางอารมณทําใหกินมากเกินไปแลวอาเจียนออก 
 overweight  น้ําหนักมากเกิน obesity  โรคอวน 

diabetes  โรคเบาหวาน appetite  การเจริญอาหาร 
 mineral deficiency  การขาดแรธาตุ saturated fat  ไขมันอิ่มตัว 
 healthy  ท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ wholesome  ท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
 dehydrated food ผลไมอบแหง adulterated food อาหารปนเปอน
 contaminated food  อาหารปนเปอน contaminant  สารปนเปอน 
 rancid  ท่ีเหม็นหืน sour  เปรี้ยว  
 malodorous  ท่ีมีกลิ่นเหม็น fermented  ท่ีไดรับการหมัก 
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 food   
 tasteful  มีรสชาติอรอย choice  ท่ีมีคุณภาพดี (adj) 
 palatable อรอย yummy  อรอย 
 tasty อรอย delicious  อรอย 
 savory ท่ีมีรสชาติ flavored  ท่ีมีรสชาติ 
 seasoned  ท่ีมีรสชาติ spicy  ท่ีมีรสจัด 
 appetizing  ท่ีนาทาน mouth-watering  ท่ีนาทาน 
 distasteful  ไมอรอย unpalatable  ไมอรอย 
 unsavory  ไมอรอย yucky  ไมอรอย, แหยะแหยะ 
 
 starvation   
 famine  ความอดอยาก hungriness  ความหิว 
 malnutrition  ทุพโภชนาการ impoverishment  ความแรนแคน 
 poverty  ความยากจน unemployment การตกงาน 
 
 unemployment  
 the unemployed  คนท่ีตกงาน inflation  ภาวะเงินเฟอ 
 deflation  ภาวะเงินฝด recession  การตกต่ําทางเศรษฐกิจ 
 low productivity ความสามารถในการผลิตต่ํา investment  การลงทุน 
 competiveness  ความสามารถในการแขงขัน debt  หนี้ 
 stagnancy  ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ stagnant economy  เศรษฐกิจซบเซา 
 potential purchaser ผูซ้ือท่ีมีกําลังซ้ือ retailer  ผูขายปลีก 
 wholesaler  ผูขายสง confidence  ความมั่นใจ 
 discount  (การ) ลดราคา (v, n) income  รายได 
 earnings  รายได, กําไร thriftiness  ความประหยัด 
 
 agriculture  
 agriculturist  เกษตรกร plantation สวน 
 farming  กสิกรรม livestock  ปศุสัตว 
 fungus  เช้ือรา crop  ผลผลิตทางการเกษตร  
 yield  ผลผลิตทางการเกษตร produce  ผลผลิตทางการเกษตร 
 weed  สาหราย poisoning สารพิษ 
 contaminant  สารปนเปอน pesticide  ยาปราบศัตรูพืช 
 insecticide  ยาฆาแมลง residue  สารตกคาง 
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 fertilizer  ปุย harvest  เก็บเกี่ยว 
 cultivate  เพาะปลูก seed  เมล็ดพันธุ 
 seedless fruit ผลไมไรเมล็ด seedling  ตนกลา 
 bring up  เลี้ยงดู breed  เพาะพันธุ 
 crossbred  ท่ีเปนพันธุผสม half-blooded  ท่ีเปนพันธุผสม 
 organic  อินทรียสาร decompose  ยอยสลาย 
 tropical forest  ปารอนช้ืน rainforest  ปาเขตรอน 
 soybean  ถ่ัวเหลือง grain  เมล็ดพืช 
 
 veterinarian สัตวแพทย 
 
 livestock  ปศุสัตว herd  ฝูงสัตว 
 cattle  วัว, ควาย grazing  ทุงเลี้ยงสัตว 
 graze  กินหญา drought  ความแหงแลง 
 aridity  ความแหงแลง field ทุงนา 
 
 environment   
 botany  พฤกษศาสตร environmental  เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 surroundings  สภาพแวดลอม circumstance สภาวะแวดลอม 
 pollution  มลภาวะ global warming ภาวะโลกรอน 
 tsunami  คลื่นสึนามิ earthquake  แผนดินไหว 
 landslide  แผนดินถลม mudslide  โคลนถลม 
 avalanche  หิมะถลม natural resource  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 geography  ภูมิศาสตร region  ภูมิภาค 
 ambience  สภาพแวดลอม arena  บริเวณ, สนามกีฬา 
 ecology  นิเวศวิทยา ecosystem ระบบนิเวศ 
 habitat  ท่ีอยู sphere โลก 
 orbit  วงโคจร surroundings สภาพแวดลอม 
 non-renewable resources ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  
 resource depletion  การใชทรัพยากรจนหมดสิ้น 
 
 ecology  
 ecological เก่ียวกับระบบนิเวศ environment  สิ่งแวดลอม 
 biology ชีววิทยา seismology  การศึกษาเก่ียวกับแผนดินไหว 
 anthropology มานุษยวิทยา conservation  การอนุรักษ 
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 habitat ท่ีอยู endangered species สายพันธุท่ีไดรับอันตราย  
 predator  สัตวท่ีลาสัตวอื่นเปนอาหาร prey  เหยื่อ 
 victim  เหยื่อ, ผูเคราะหราย creature สิ่งมีชีวิต 
 extinct ท่ีสูญพันธุ oil slick คราบน้ํามันท่ีลอยบนผิวน้ํา 
 acid rain  ฝนกรด aerosol ละอองของเหลว 
 climate  สภาพอากาศ nuclear energy พลังงานนิวเคลียร 
 solar energy พลังงานจากดวงอาทิตย exhaust fume ควันทอไอเสีย 
 fertilizer  ปุย forest fires  ไฟปา 
 greenhouse effect ภาวะเรือนกระจก  
 nuclear fallout ฝุนกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียรระเบิด 
 nuclear reactor  เตาแยกปฏิกรณปรมาณู ozone layer ช้ันโอโซน 
 pesticide  ยาปราบศัตรูพืช pollution มลภาวะ 
 protected animal  สัตวท่ีไดรับการปองกัน unleaded petrol  น้ํามันไรสารตะกั่ว 
 waste  ของเสีย nuclear waste กากเช้ือเพลิงนิวเคลียร 
 radioactivity  กัมมันตภาพรังสี wildlife  สัตวปา 
 natural disasters  ความหายนะทางธรรมชาติ drought  ความแหงแลง 
 earthquake  แผนดินไหว flood น้ําทวม 
 tidal wave  คลื่นน้ําขึ้นน้ําลง typhoon  พายุไตฝุน 
 volcanic eruption  การระเบิดของภูเขาไฟ 
 
 environment-verbs  
 destroy  ทําลาย dispose (of)  กําจัด 
 dump  ท้ิง protect  ปองกัน 
 pollute เปนมลภาวะ recycle  นํากลับมาใชใหม 
 save  ประหยัดไว throw away  ท้ิง 
 use up   ใชจนหมด  
 
 crime-criminal  
 mugger  นักจ้ีปลน murderer  ฆาตกร 
 robber  โจร shoplifter  คนขโมยของตามราน 
 smuggler  ผูลักลอบนําสินคาเขาประเทศ terrorist  ผูกอการราย 
 thief  ขโมย  
 vandal ผูทําลายทรัพยสินของรัฐอยางไรเหตุผล 
 justice system  ระบบความยุติธรรม appeal  รองขอ 
 barrister  ทนายความ caution  การเตือน 
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 cell  หองขังนักโทษ community service บริการชุมชน 
 court  ศาล court case  คดีเก่ียวกับศาล 
 death penalty  การลงโทษประหารชีวิต defense  คําใหการ 
 fine  คาปรับ jail  คุก 
 guilty ท่ีทําความผิด imprisonment  การขังคุก 
 innocent  ท่ีบริสุทธ์ิ judge (v, n) ตัดสิน, ผูพิพากษา 
 jury  คณะลูกขุน justice  ความยุติธรรม 
 lawyer นักกฎหมาย offence  การกระทําผิดกฎหมาย 
 sentence การตัดสิน prison  คุก 
 probation  การควบคุมความประพฤติ prosecution   การดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 punishment  การลงโทษ  
 penalty punishment การลงโทษประหารชีวิต corporal punishment การลงโทษทางรางกาย 
 remand home  สถานพินิจสําหรับผูกระทําความผิด 8-16 ป 
 solicitor ทนาย trial การพิจารณาคดี 
 verdict  คําตัดสินของคณะลูกขุน witness พยาน 
 crime  อาชญากรรม arson การวางเพลิง
 assault  การจูโจม, การขมขืน blackmail  การขูเปดโปงความลับ
 burglary  การขโมย fraud  การโกง  
 hijacking  การจ้ีเครื่องบิน kidnapping การลักพาตัว  
 mugging การทํารายเพ่ือปลนทรัพยในท่ีสาธารณะ 
 smuggling  การลักลอบนําเขาประเทศ murder (v, n) ฆาตกรรม 
 threat  การขมขู threaten (v) ขมขู 
 
 crime-verbs  
 arrest จับกุม ban หาม 
 break in  บุกเขาไป break the law ทําผิดกฎหมาย 
 burgle  บุกเขามาขโมยของ charge  จูโจม 
 commit a crime  กออาชญากรรม escape  หลบหนี 
 get away  หลุดรอดจากการจับกุม get away with ขโมย 
 investigate  สืบสวนสอบสวน rob ปลน 
 steal  ขโมย  plagiarism (n)  การขโมยความคิด/ผลงาน 
 plagiarize ขโมยความคิด, ขโมยผลงาน/บทประพันธ 
 pirate  ละเมิดลิขสิทธ์ิ piracy (n) การละเมิดลิขสิทธ์ิ  
 copyright (n)  ลิขสิทธ์ิ patent (v, n) v จดสิทธิบัตร  
    n สิทธิบัตร 
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 crime-other related words  
 alibi ขอแกตัววาไมไดอยูในท่ีเกิดเหตุ 
 armed ท่ีพกอาวุธ burglar คนลักขโมยของ 
 car alarm  สัญญาณกันขโมยรถ alarm  สัญญาณเตือนภัย 
 legal ท่ีถูกกฎหมาย illegal ท่ีผิดกฎหมาย 
  detective  นักสืบ weapon  อาวุธ 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

จงผายหนาสูตะวัน  ผินหลังตอแสงเงา 
......................................................... 

...อดทน... 
...อยาทอแท... 

ยามใดที่หมดกําลังใจ 

จงผายหนาสูตะวัน  ผินหลังตอแสงเงา 
เงาดําที่ทอดยาวไปขางหนา 
ถามองแลวทําใหหมดกําลังใจ 

– อยามองซะดีกวา – 

สูหันหนาสูตะวัน  หลังของเราก็จะหันใหกับเงาดํา 
แตตะวันที่วา  มิใชตะวันในระบบสุริยจักรวาล 

หากแตคือตะวันแหงรัก 

และความหวงใยของบิดร  มารดา 
ซ่ึงผลาญฆา  ความครานของลูกได 

........................................ 
.............................. 
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เตรียมตัวกอนลุย...คุยกันกอนเรียน 
 
 และแลวก็มาถึงฤดูการสอบกันอีกครั้งแลวนะคะ นองๆ เตรียมตัวพรอมกันรึยังคะ 
หลายๆ คนคงไดประลองฝมือผานสนามสอบทั้ง GAT, PAT และการสอบตรงของคณะ
ตางๆ มามากมาย ซ่ึงในแตละครั้ง นองๆ ก็คงจะทราบกันดีแลววา ไมวาสนามสอบไหนๆ 
ขอสอบก็ไมไดแตกตางกัน    ก็คือวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 ดาน คือ การฟง 
พูด อาน และเขียนนั่นเองคะ ... ไดเวลาตามลาหาเทคนิค พิชิตขอสอบภาษาอังกฤษกัน
แลวคะ 
 • Error Identification โจทยหินปราบเซียนท่ีนองๆ หลายคนกลัว เพราะ
ขอสอบวัดความรูรอบทิศท้ัง Grammar และ Vocab ซ่ึงตองนําความรูท้ัง 2 สวนมา
ผนวกกันเพ่ือพิชิตโจทย เพ่ิมความมั่นใจในการทําขอสอบ โดยใช Strategic Structure 
วิเคราะหประโยค รับรองทําไดแนนอนคะ  
 • Cloze Test & Sentence Completion เปนขอสอบที่นํามาทดสอบความรู
ในดาน Grammar & Vocab มีออกมาทุกป ทุกสนามสอบ ท่ีสําคัญขอสอบ GAT สวน
ของ Structure and Writing ก็เปลี่ยนขอสอบมาเปน Paragraph Completion ซ่ึง
โจทยยาวข้ึนกวาเดิมทําใหนองๆ ตองบริหารเวลาดีๆ ในการทําโจทย 
 • Reading Comprehension เปน Part ท่ีออกขอสอบมากที่สุด และนองๆ ก็กลัวไมแพ Error 
Identification เลย เพราะคะแนนสูง แถมตองใชทักษะทุกดาน ท้ัง Grammar, Vocab รวมไปถึง Structure    
ก็ตองแมน (เคยไหมคะ แปลศัพทออกทุกตัว แตจับใจความจาก passage ไมไดเลย ท่ีสําคัญตองใชเวลาทํานาน
ทีเดียว (ถาไมรูเทคนิค อาจทําไมทันได) 
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 • Vocabulaly Test เปนขอสอบที่วัดความอึด ถึก ควายและความตั้งใจของนองๆ ในการเรียนรูศัพท
และทักษะการประยุกตใช ซ่ึงแนนอนวาย่ิงนองๆ อานมาก เรียนรูมากยอมไดเปรียบ  
 • Conversation เปนอีกขอสอบหนึ่งท่ีตองบอกวานองๆ ท่ีสะสมบารมีมาดีเทานั้นจึงจะผานดานหินดานนี้
ไปได เพราะเปนขอสอบที่รวบรวมเอาศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน (ของฝรั่ง) มาวัดความรูรอบตัวของเรา 
ซ่ึงไมไดวัดแควานองๆ รูความหมายหรือไม แตยังทดสอบวานองๆ รูถึงความเหมาะสมของการนําไปใชดวยหรือเปลา 
วัดซับวัดซอน นองๆ ตองระมัดระวัง ใชสติในการทําขอสอบมากๆ นะคะ 
 จะเห็นวาขอสอบทุกปหนาตาเหมือนเดิมแบบนี้หมด วัดอยูเรื่องเดิมๆ แคพลิกแพลงหนาตาโจทยเทานั้นเอง 
นับวาเปนโชคดีของนองๆ นะคะ ถายังคงมีความขยัน ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิคตางๆ ท่ีพ่ีแนนนํามาฝากแลว
กลับไปฝกฝนทําโจทยยอนหลังตลอด 23 พ.ศ. ท่ีผานมา เช่ือพ่ีแนนเถอะคะวา...ตอใหคนออกขอสอบเกงอยางไร   
ก็สูความขยันของเราไมได ขอใหนองๆ ลองนําเทคนิคท่ีพ่ีแนนสอนในวันนี้ กลับไปลองทบทวนดวยตัวเอง แลว
นองๆ จะคนพบวาการเรียนรูท่ีเปนระบบจะทําใหนองๆ สามารถทําขอสอบไดทุกสนาม และที่สําคัญนองๆ สามารถ
นําไปใชไดจริงนอกหองสอบ และหองเรียนในวันนี้ดวยคะ จําไวเสมอนะคะ “Practice makes perfect.” คะ  
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Reading in Admission Exams 
 
 ขอสอบ Reading นั้น ไมวาจะเปนการสอบ GAT, O-NET หรือการสอบตรงของทุกๆ มหาวิทยาลัย     
ก็จะตองมีมาออกเสมอคะ ท่ีสําคัญมากถึงกวา 50% ของขอสอบภาษาอังกฤษท้ังหมดก็วาได นั่นก็หมายความวา 
ถาพิชิตขอสอบในสวนของ Reading ได ก็ทําคะแนนไดกวาคร่ึงแลวคะ 
 นองๆ อาจจะคุนเคยกับการอานบทความทั่วๆ ไปนะคะ แตจริงๆ แลว ... นองๆ ทราบไหมคะวาขอสอบ 
Reading มีหลากหลายรูปแบบมากกวานั้นคะ 
 1. Types of reading: ประเภทของการอาน 
  1. Passage เปนการอานท่ีนองๆ คุนเคยและพบเห็นท่ัวๆ ไป 
  2. Comic strips การอานการตูน 
  3. Poem การอานกลอน 
  4. Speed Reading ฝกการอานเร็ว 
   a. Weather forecast การพยากรณอากาศ 
   b. Horoscope ดูดวงชะตา 
   c. Advertisement โฆษณา 
   d. Menu รายการอาหาร 
   e. Graph & Diagram แผนภูมิ, แผนภาพ 
   f. Dictionary พจนานุกรม  
 2. General Tips : เทคนิคการอานทั่วไป  
 Tip : 1. สําหรับการทําขอสอบ Reading ทุกประเภท ใหอาน ...................................................................   
   2. ถาอยากรูวาเรื่องท่ีอานเกี่ยวกับอะไร ใหอาน ................................................................................   
   3. อานเนื้อเรื่องทีละยอหนา แลวกลับไปตอบคําถามขอท่ีตอบได ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนจบ 
   4. ประโยคที่มีโครงสรางซับซอน ใหวิเคราะหโครงสรางประโยคดวย ......................................... !!!!! 
   จะจับ Main Idea ของ Passage ได และชวยเดาศัพทไดอีกดวย   

Strategic Structure  
 ประโยค (Sentence) ไมวาจะยาว หรือซับซอนแคไหน มีโครงสรางอยู 5 รูปแบบดังน้ี 
 1. .......................................................................................................................................................................  
 2. .......................................................................................................................................................................  
 3. .......................................................................................................................................................................  
 4. .......................................................................................................................................................................  
 5. .......................................................................................................................................................................  
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 การวิเคราะหโครงสรางของประโยคมีข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 ข้ันที่ 1 : หา Verb แทของประโยคใหเจอกอน 
 - V. แทจะผันตาม .................... และ .................... 
 - Helping Verb + V.inf = V.แท 
 - ตัด Non-Finite Verb ออก เพราะไมใช V.แท (Non-Finite ไดแก ........................................) 
 - Verb suffix ไดแก ........................................ 
 หมายเหตุ : จริงๆ แลว ถามอง form ของ Verb แทออก ก็หา Verb แทไดไมยาก 
 Verb แทมี 6 Basic Forms 
 ความจริงแลว Tense ท่ียากๆ ท้ังหลายประกอบไปดวยรูปหลักเพียง 6 รูปนี้เอง ซ่ึงแบงเปน Tense หลัก 
.......... รูปและ Tense ประสมอื่นๆ .......... รูป ดังน้ี 
 การวิเคราะหโครงสรางของประโยคมีขั้นตอน ดังนี้   
 

Tense หลักทั้ง 3 
 Present Simple   

  
 
 Past Simple   

  
 
 Future Simple   

  
 

รูปประสมทั้ง 3 
 Perfect   

  
 
 Continuous   

  
 
 Passive  
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ตัวอยาง verb form ที่ซับซอน 
 
 Future Perfect ........................................................................  

   
   

 
 Present Continuous (Passive) ........................................................................  

    
    
    

 
 Present Perfect Continuous ........................................................................  

    
    
    

 
 Future Perfect Continuous (Passive) ........................................................................  

     
     
     
     

 
 ดังนั้น : Verb จึงแทมี .................... Tenses, .................... Voice รวม .................... Forms! 
 ข้ันที่ 2 : หา Subject และ Object 
 - สิ่งท่ีเปน S และ O ได คือ 1. Noun, 2. Pronoun, 3. Noun clause, 4. Gerund, 5. Question word 

+ to infinitive 
 Example : I know what you did last summer. 
       What you’ve done is perfect. 
 - กรรมตรงคือสิ่งของ กรรมรองคือคน และ กรรมรองอยูหนากรรมตรง  

 กลอน “............................................................................”  
 Example : I give you this song. 
 - ระวังโครงสรางแบบ Inversion 
  Prepositional Phrase + Verb + Subject 
 Example : At the end of the runway stood the most fashionable tutor.  
   Negative Adverb + Helping Verb + Subject + Verb 
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 ข้ันที่ 3 : สังเกต Complement 
 - สิ่งท่ีจะเปน Complement ได ไดแก ........................................................... 
 - Complement จะตามหลัง .................... 
 - ในโครงสราง SVC ตัว Complement จะทําหนาท่ีอธิบาย .................... 
 Example : P’Nan is my idol. 
 - ในโครงสราง SVOC ตัว Complement จะทําหนาท่ีอธิบาย ....................  
 Example : I love her in red. 
 ข้ันที่ 4 : ตัด Modifier ออก 
 - ขั้นตอนนี้จะชวยสนับสนุนใหเราทําสามขั้นตอนแรกไดงายขึ้น  
 - สิ่งท่ีเปน Modifier ไดแก 
 Prepositional phrase 
 Example : In consequence of the good weather, P’ Nan and her boyfriend would like to go 
for a walk. 
 Adjective clause  
 Example : An old lady who fell into the drain yesterday is P’ Nan’s friend.  
 Clause with connector (Adverb Clause) 
 Example : After P’ Nan wakes up in the morning, she’s always scared of her face in the 
mirror. 
 Participle 
 - Participle มักจะวางไวหลังคํานามท่ีมันขยาย แบงเปน 2 แบบ คือ 
  Present Participle = นามนั้นกระทําเอง 
 Example : The girl who plays with me loves the dog. 
   The girl playing with me loves the dog. 
  Past Participle = นามนั้นถูกกระทํา 
 Example : The girl who was crashed by the car died.  
   The girl crashed by the car died. 
 Punctuation 
 Example : In the old days, many people died of pestilences – pests, diarrhea, cholera, etc.  
 

มาประลองฝมือ การใช Strategic Stucture กันหนอยคะ  
 Exercise I : COUNCIL BLUFFS, lowa (AP) – An explosion that may have been caused 
by grain dust ripped  apart  a grain elevator Tuesday, throwing debris up to a mile away, killing 
five people and injuring  at least 22. 
 This story is about : 
 a. an explosion b. a dust storm c. a battle in a war 
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 Exercise II : Narita, Japan (Reuter) – Red-helmeted students and more than 800 riot 
police yesterday  fought  running battles for the second consecutive day to gain control of a 
concrete and steel tower at  Tokyo’s controversial airport. 
 This story is about : 
 a. the completion of new airport in Tokyo 
 b. a fight between students and police at a Tokyo airport 
 c. the building of a concrete and steel tower at Tokyo’s international airport  
 
 3. Specific Tips : เทคนิคการอานเฉพาะ  

เทคนิคการอานของแตละประเภท 
Comic strips 

 Comic strips นั้นปกติจะมี 1-3 กรอบดวยกันคะ เนื้อหาจะตอเนื่องกันในแตละภาพ โดยจะมาหักมุมเปน gag ใน
กรอบสุดทาย แตนองๆ ตองทําใจกอนเลยวา มุกของฝรั่งมักจะไมฮา ตัวชวยท่ีจะชวยเราไดก็คือ ดูสถานการณจาก
ในภาพนะคะ 
 

BEiNG FiVE A BOY AND HIS BLOG BY GEORGE SFARNAS @ 2009

I FIGURED I'D FREAK
MY MOM OUT AND

GET IN THE BATHTUB
WITHOUT HER HAVING

TO TELL ME TO

I MIGHT EVEN
PUT SOME WATER

IN THIS THING

W
W

W
.BE

iN
GF

iV
E.C

OM

  
 What can be inferred from the comic strip? 
 a. The boy likes taking a bath. b. The boy doesn’t like taking a bath. 
 c. The boy’s mother likes taking a bath. d. The boy’s mother doesn’t like taking a bath.  
 จากการตูนในกรอบแรก เด็กชายพูดวา “ฉันคิดวาฉันจะทําใหแมประหลาดใจโดยการลงไปอยูในอางอาบน้ํา
โดยไมตองใหแมบอกใหฉันทํา” และในกรอบสุดทาย เด็กชายพูดวา “ฉันควรจะตองเติมน้ําลงไปในอางนี้” สรุปก็
คือ ปกติเด็กชายตองรอใหแมบอกใหไปอาบน้ํา แตครั้งนี้ตองการใหแมประหลาดใจ โดยลงไปในอางเอง แตไมไดใส
น้ําไปดวย ตรงนี้เปนการหักมุมในกรอบสุดทาย นั่นคือ เด็กชายไมเคยอาบน้ําเองเลย ตองรอใหแมบอกใหอาบ 
โจทยถามวา เราจะสรุปจากการตูนไดอยางไร 
 a. เด็กชายชอบอาบน้ํา b. เด็กชายไมชอบอาบน้ํา 
 c. แมของเด็กชายชอบอาบน้ํา d. แมของเด็กชายไมชอบอาบน้ํา 
 ดังนั้นจึงตอบขอ b. คะ 
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Poem  
 ข้ันตอนการอานกลอนนั้นไมยากอยางที่คิดคะ 
 1. อานใหจบประโยคเพื่อแบงหนวยความคิดโดยสังเกตไดจากเครื่องหมาย . และ , เพราะกลอนสวนใหญ
มักจะเขียนครอมบรรทัด  
 2. โครงสรางประโยคของกลอนนั้นจะอยูในรูป Inversion (การกลับประโยค) คือ V + S คะ 
 3. อยาแปลความหมายตรงตัวเด็ดขาด เพราะกอนจะเรียบเรียงประโยคแปลกๆ เพ่ือเนนสัมผัส ใหแปล
แบบเอาความโดยรวมคะ  
 Daisies 
 I like Daisies 
 They have such happy faces 
 Some will say 
 That flowers don’t have faces. 
 They are petals and stems 
 But not faces.  
 I like Daisies 
 They smile openly 
 And know the sun intimately 
 I like daisies 
 Someone told me once 
 That daisy means 
 The “eye of the day”. (Curry, 1981)  
 Which is the main purpose of this stanza? 
 a. To express the poet’s many reasons for liking daisies 
 b. To describe the floral structure of the daisy 
 c. To show different perspectives on daisies 
 d. To illustrate the popularity of daisies  
 แปลความหมายโดยรวมของกลอนไดวา ฉันชอบดอกเดซ่ี มันมีหนาตาท่ีสดใส บางคนบอกวา ดอกเดซ่ีมีแต
กลีบและลําตน แตไมมีใบหนา ฉันชอบดอกเดซี่ มันยิ้มกวางและสนิทสนมกับดวงอาทิตย ฉันชอบดอกเดซ่ี มีคน
เคยบอกฉันวาเดซ่ีหมายถึงดวงตาของเวลากลางวัน 
คําถามถามวา จุดประสงคหลักของโคลงบทนี้คืออะไร 
 a. เพ่ือแสดงเหตุผลหลายๆ ขอของผูแตงวาทําไมถึงชอบดอกเดซ่ี 
 b. อธิบายโครงสรางของดอกเดซ่ี 
 c. เพ่ือแสดงมุมมองท่ีแตกตางเก่ียวกับดอกเดซ่ี 
 d. แสดงใหเห็นถึงความเปนท่ีนิยมของดอกเดซี่ 
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 นองๆ จะเห็นไดวา ในกลอนที่กลาวมา ทุกๆ ชวงจะขึ้นตนดวย “ฉันชอบดอกเดซ่ี” และตามดวยเหตุผลวา 
ทําไม จึงเฉลยขอ a. นะคะ 

Speed Reading  
 Speed reading คือ การอานเร็วนั่นเองคะ การอานประเภทนี้เราจะไมเสียเวลาอานโดยละเอียดทุก 
paragraph นะคะ จะอานเฉพาะ ............................................................ พ่ีแนนขอแนะนําเทคนิคการอานแบบ 
.............................. and .............................. คะ 
 Skimming คือ การอานแบบรวดเร็ว เพ่ือใหทราบขอมูลท่ัวๆ ไป หรือ .............................. ของเนื้อหาที่  
เราอาน การอานแบบ skimming นี้ จะไมอานอยางละเอียดทุกตัวอักษร แตจะอานขามๆ ใหพอท่ีจะจับใจความได 
 สวน Scanning เปนการอานเพ่ือหาขอมูลรายละเอียดบางอยางท่ีตองการ เชน วันท่ี, ตัวเลขสถิติ, ป 
พ.ศ./ค.ศ., ช่ือคน, ราคา ฯลฯ โดยการกวาดสายตาเร็วๆ ทีละ 2-3 บรรทัด และตองจดจออยูกับขอมูลท่ีเรา
ตองการหา 
 สิ่งท่ีมักนํามาออกขอสอบ Speed Reading ไดแก  

Weather forecast การพยากรณอากาศ  
 • Today : Partly cloudy with a slight chance of thunderstorms. High 86F. Winds SE at    
5 to 10 mph. Chance of rain 30%. 
 • Tonight : Partly cloudy. Low near 75F. Winds SE at 5 to 10 mph.  
 • Tomorrow : Sun and a few passing clouds. High 87F. Winds SE at 5 to 10 mph.  
 • Tomorrow night : A few clouds from time to time. Low 76F. Winds SW at 5 to 10 mph. 
 • Wednesday : More sun than clouds. Highs in the upper 80s and lows in the mid 70s.  
 • Thursday : A few thunderstorms possible. Highs in the mid 80s and lows in the low 70s.  
 • Friday : Chance of showers. Highs in the mid 80s and lows in the low 70s.   
 What day should you bring an umbrella together when going out? 
 a. Only on Tuesday b. Only on Wendsday 
 c. On Thursday and Friday d. Everyday during this week  
 อยางท่ีบอกวา ในการอานแบบ Speed Reading นั้น เราจะไมเสียเวลาในการอานโดยละเอียดทุกบรรทัด 
ดังนั้น เพ่ือท่ีเราจะไปจับประเด็นจากเน้ือหาการพยากรณอากาศ เราตองอานคําถามกอนคะ เพ่ือท่ีจะทราบวา
โจทยตองการรูเรื่องอะไร 
 คําถามถามวา ในวันไหนบางท่ีคุณควรพกรมติดตัวไปดวยเมื่อออกจากบาน 
 แสดงวาเราตองหาขอมูล ในวันท่ีมีฝนตกนั่นเองนะคะ จากการพยากรณอากาศ จะมีคําวา thunderstorm 
(n.) ฝนฟาคะนอง และ shower (n.) คือฝนตกปรอยๆ ดังน้ัน วันท่ีเราจะตองพกรมไปดวย คือวันนี้ วันพฤหัส และ
วันศุกร ตัวเลือกท่ีถูกตองคือขอ c. นะคะ 
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Advertisement 
 

ANYTHING TO
NYWHERE, INC.

Linda Martinelh. Pres
Since 1987

100 W. Hoover Avenue, #4
Phoenix, Arizona 85210
Phone : 480-649-0080

Personal & Industrial Shipping
Motor Freight Air Freight

Ocean Freight
Packaging & Crating   

MORE THAN TWO DECADES IN BUSINESS!    
ANYTHING TO ANYWHERE, a unique shipping company, is celebrating its 21st 
year of service to business and individuals throughout the Phoenix, metropolitan 
area. What keeps this company growing and going? The proven ability to perform 
as advertised, taking the care and worry out of packaging, crating and shipping 
small, medium and large items across the country or around the world. What makes 
us different? Our knowledge and skill in maximizing protection during shipping.  
 
With 21 years of experience, ANYTHING TO ANYWHERE is the one professional 
company many prestigious firms use when quality and care are called for to ship 
fine merchandise. Our many services include packaging and shipping.   
 • fine furniture and antiques 
 • heirlooms and other household items 
 • fragile, bulky, heavy or exceptionally large items 
 • art work and sculpture in need of TLC 
 • cross-country moves too small for movers to handle   
In celebration of our 21st ANNIVERSARY, we have a special gift for you--special 
rates. Just mention this letter when you call (480-649-0080) and ask for our special 
Anniversary Price. You’ll be pleasantly surprised. 
We even accept MasterCard and Visa. Just remember : By land, sea, or air, we ship 
ANYTHING TO ANYWHERE!  
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 Why has Anything To Anywhere been able to stay in business for 21 years? 
 a. They can ship any product. b. They always offer the best price. 
 c. They are reliable and trustworthy. d. They have offices everywhere in the world.   
 จากโจทยท่ีถามวา อะไรที่ทําให Anything to Anywhere สามารถดําเนินธุรกิจมาได 21 ป 
 a. เพราะสามารถขนสงสินคาไดทุกอยาง  b. เพราะเสนอราคาที่ดีท่ีสุดเสมอมา 
 c. เพราะมีความนาเช่ือถือและซื่อสัตย d. เพราะมีสํานักงานสาขาทั่วโลก   
 เมื่อเรากวาดสายตาไปยังยอหนาแรก ตรงบรรทัดท่ี 3 ท่ีกลาววา What keeps this company growing 
and going? อะไรที่ทําใหบริษัทนี้เติบโตและดําเนินการอยูได คําตอบอยูในประโยคถัดมาคือ They proven 
ability to perform as advertised. คือสามารถทําไดดังท่ีโฆษณาไว และบรรทัดสุดทาย maximizing 
protection during shipping คือมีการดูแลสินคาระหวางขนสง ท้ังหมดนี้คือเหตุผลท่ีสนับสนุนตัวเลือกขอ c คือ
นาเช่ือถือ และมีความซ่ือสัตยนั่นเอง   

Passages   
 Reading มักจะเปน Unseen passage คือ เนื้อเรื่องท่ีไมเคยเห็นหรืออานมากอน 
 แต แนวคําถามจะเปน seen ท่ีคาดเดาไดวา เรื่องท่ีกําลังจะอานเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร   
 ประเภทของคําถาม 
 คําถามท่ีตองทําทันที 
 1. .................................................................... 
 2. .................................................................... 
 3. .................................................................... 
 คําถามท่ีตองเก็บไวทําหลังอาน Passage ท้ังหมดจบ 
 4. .................................................................... 
 5. .................................................................... 
 6. .................................................................... 
 7. ....................................................................   
 ลักษณะของ choice ที่ผิด 
 1. Too ...........................................................    
 2. Too ........................................................... 
 3. ....................................................................  
 4. Mentioned but wrong 
 5. Exaggerating โดยมักจะมีคําวา .................................................. 
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 1. Main Idea/Title 
 *** Main Idea มักจะอยู ......................................................... หรือ ..............................................................   
 การหา Main Idea ควรใช Strategic Structure เพราะกลยุทธนี้ชวยไดในทุกสวน ไมวาจะเปน       
อานเรื่อง เดาศัพท และที่สําคัญการจับ Main Idea ของเรื่อง 
 นอกจากนี้ใหสังเกต .................... คําหรือ วลี ท่ีพูดซํ้าๆ ซ่ึงแสดงความคิดหลักของเรื่องดวยนะคะ   
 Exercise I : 
 A flexible program that’s tailored to exactly meet a child’s needs is a big advantage of 
home schooling, kids who learn at home also have the teacher’s full attention all the time and for 
families who are unhappy with public schools and can’t afford to pay tuition at private schools, 
this may be the any choice. There are drawbacks. Home schoolers may miss material that’s 
covered in school, and they have fewer chances to mix with a wide variety of other kids. Most 
parents who teach their children at home make sure that the children are involved in outside 
activities, like sports or youth groups.   
 The main idea is .................... . 
 1) states encourage home schooling for various reasons 
 2) home schooling has both advantages and disadvantages 
 3) parents are the best teachers for their own children 
 4) public school violence leads to home schooling       
 โปรแกรมท่ียืดหยุนไดซ่ึงจัดมาใหเหมาะกับความตองการของเด็ก คือ ขอดีท่ีย่ิงใหญของโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนที่บาน เด็กๆ ผูซ่ึงเรียนรูท่ีบานยังไดรับความเอาใจใสเต็มท่ีจากคุณครูตลอดเวลา และสําหรับ
ครอบครัวท่ีไมมีความสุขกับโรงเรียนรัฐบาลและไมสามารถจายคาเลาเรียนใหกับโรงเรียนเอกชนได สิ่งน้ีอาจจะ
เปนทางเลือกเดียวเทานั้น มีขอดอยหลายอยางบาง นักเรียนท่ีเรียนท่ีบานอาจจะพลาดเนื้อหาซ่ึงมีอยูในโรงเรียน
ปกติ และเด็กท่ีเรียนท่ีบานมีโอกาสนอยกวาท่ีจะไปรวมกับเด็กคนอื่นๆ พอแมสวนมากผูซ่ึงสอนลูกๆ ท่ีบานตอง
แนใจวาลูกๆ ไดเขารวมกิจกรรมขางนอก เชน กีฬา หรือกลุมเยาวชนตางๆ 
 เฉลยขอ 2) home schooling has both advantages and disadvantages 
 เหตุผล คําถามถามถึงใจความสําคัญ (ใจความหลัก) ของเรื่อง ซ่ึงในเรื่องพูดถึงท้ังขอดีและขอเสียของ 
home schooling   
 2. Inference 
 ขอสอบ Inference นั้น เปนการถามสรุปจากเรื่องคะ ถาเจอคําถาม Infrenrce อยาเพ่ิงรีบตอบนะคะ 
นองๆ จะตอง .....................................................................................................  จะเห็นภาพรวมของเรื่องท่ีชัดเจนคะ  
 ลักษณะของขอสอบที่ถามอาจจะไมถามตรงๆ คะ เราอาจตองนําขอสรุปท่ีไดไปวิเคราะห หรือเปรียบเทียบ
เพ่ิมเติม บางครั้งโจทยจะถามวา It is implied from the passage that .................... 
 imply หมายถึง ........................................ ไมไดบอกตรงๆ นั่นเองคะ 
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 Exercise : 
 Meanwhile, Taiwan - where an international fruit - research center has been established 
- is trying hard to develop new varieties of fruits to meet market demand. Duangkamol Jiambutr, 
director of the Thai Trade Center in Singapore, said many new varieties of tropical fruit such as 
durians from Australia, longans and lychees from China and mangoes from Taiwan had been 
imported for marketing tests this year. 
 We can infer from this paragraph that .................... . 
 1) Thailand may soon have more competitors for its tropical fruit exports  
 2) some countries in Asia are buying tropical fruit from Singapore 
 3) Australia, China and Taiwan are importing more Thai fruit 
 4) other countries are testing Thai fruit for safety purposes   
 เฉลยขอ 1) Thailand may soon have more competitors for its tropical fruit export 
 เหตุผล คําถามถามวา เราสามารถสรุปจากยอหนาท่ี 4 ไดวาอะไร จากขอมูลในยอหนาน้ี กลาววา       
คุณดวงกมล เจียมบุตร พูดวามีผลไมในเขตรอนใหมๆ เกิดขึ้นหลากหลายชนิด เชน ทุเรียนจากออสเตรเลีย ลําไย
และลิ้นจ่ีจากจีน มะมวงจาก   ไตหวัน ถูกนําเขามาเพ่ือทดสอบตลาดในปนี้ในประเทศสิงคโปร ดังนั้น แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยอาจจะมีคูแขงในดานการสงออกผลไมในเขตรอนมากขึ้นในไมชาน้ี คําตอบจึงเปน Thailand may 
soon have more competitors for its tropical fruit export 
 ตัวเลือกขอ 2) : ประเทศบางประเทศในเอเชียกําลังซ้ือผลไมในเขตรอนจากสิงคโปร 
 ตัวเลือกขอ 3) : ออสเตรเลีย, จีน และไตหวัน กําลังนําเขาผลไมไทยมากขึ้น 
 ตัวเลือกขอ 4) : ประเทศอื่นๆ กําลังทดสอบผลไมเพ่ือจุดประสงคดานความปลอดภัย 
 ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากเรื่อง   
 3. Attitude/Tone/Purpose 
  ขอสอบที่ถาม Attitude/Tone/Purpose นั้น นองๆ ตองหาวาผูเขียนตองการสื่ออะไรใหแกผูอานคะ 
โดยดูไดจาก ........................................ วามีความหมายในเชิงบวกหรือลบ เชน ถาเปนเชิงลบ ก็อาจเขาใจไดวา
ผูเขียนแสดงความไมพอใจนั่นเอง 
 
 
 Positive เชิงบวก Humorous ตลก Worried  เปนกังวล 
 Negative เชิงลบ Favorable ช่ืนชอบ Outraged โกรธ  
 Neutral เปนกลาง Unfavorable ไมพอใจ Optimistic มองโลกในแงดี 
 Amused นาขบขัน Critical เชิงวิจารณ Pessimistic มองโลกในแงราย 
 Objective ยุติธรรม Pleased พอใจ Angry  โกรธ 
 Impersonal ไมเปนสวนตัว Respectful นานับถือ Defiant  ดื้อดึง 
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 ขอสอบ ท่ีสําคัญคือ สวนใหญบทความที่นํามาออกขอสอบ เปนแบบ .................... หรือการบอกขอมูล
ท่ัวไป เพราะมักจะนํามาจากขาวตางๆ นะคะ 
 Exercise :  
 Companies are spending so much money trying to inspire employees that they have 
created an industry : the motivation industry trouble is, there has been exhaustive academic 
research trying to find out what motivates workers, and it has turned up almost no evidence that 
motivational spending makes any difference. 
 The purpose of this research is to .................... . 
 1) examine what makes people want to work   
 2) evaluate employee performance 
 3) improve the hiring process 
 4) make organizations more secure   
 เฉลยขอ 1) examine what makes people want to work 
 เหตุผล  คําถามถามวา จุดประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือท่ีจะ .................... ในยอหนาแรกนี้ กลาววา 
research trying to find out what motivates workers (วิจัยนี้พยายามคนหาสิ่งซ่ึงดลใจ (กระตุน) ลูกจาง 
(คนงาน)) ตรวจสอบสิ่งซ่ึงทําใหคนตองการทํางาน นั่นก็คือ examine what makes people want to work 
 ตัวเลือกขอ 2) : ประเมินคาการกระทําของลูกจาง 
 ตัวเลือกขอ 3) : ปรับปรุงแกไขกรรมวิธีในการวาจาง 
 ตัวเลือกขอ 4) : ทําใหองคการเปนท่ีเช่ือถือมากขึ้น 
 ท้ัง 3 ตัวเลือกไมเก่ียวกับเรื่องราวท่ีใหมา   
 Exercise : 
 Piranhas live in enormous packs, or shoals. They spend most of their time hunting for food. 
Rivers are their primary habitat although, as a result of massive flooding, they may occasionally 
find their way into laces. But it is thought that they are unable to breed outside of rivers. 
Piranhas have voracious appetites, and they seek river locations that have plentiful fish they are 
found in any well - stocked river within their natural habitat. 
 The tone of this article is .................... . 
 1) subjective 2) informative 3) humorous 4) shocking   
 เฉลยขอ 2) informative 
 จากคําถาม ถามวา น้ําเสียงของบทความนี้คืออะไร ในเรื่องท่ีอานเปนการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ    
ปลาปรันยาเพ่ิมเติม 
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 Exercise : 
  “Do unto others as you would have them do unto you.” The person who says this would 
like .................... . 
 1) to teach 2) to command 3) to threaten 4) to propagandize   
 เฉลยขอ  1) to teach 
 เหตุผล  จากคําถามถามวา จุดประสงคของคําพูดนี้คืออะไร จากความหมายของคําพูดเปนการสอนให
คนเราปฏิบัติตอคนอื่นในวิธีการกระทําซ่ึงเราตองการใหเขาปฏิบัติตอเรา ดังนั้นคําตอบจึงเปน เพ่ือสอนหรือช้ีแนะ 
นั่นก็คือ to teach  
 ตัวเลือกขอ  2)  เพ่ือสั่ง 
 ตัวเลือกขอ  3)  เพ่ือขมขู 
 ตัวเลือกขอ  4)  เพ่ือโฆษณาชวนเช่ือ   
 4. Miscellaneous :  
 ขอสอบประเภทนี้มีหลายรูปแบบคะ มันจะถามถึงสิ่งตางๆ ท่ี ไมไดเก่ียวของกับเนื้อหาของ passage 
โดยตรง เชน ถามวา ยอหนากอนหนาหรือยอหนาถัดจาก passage นี้ จะกลาวถึงเรื่องอะไร หรือเราจะพบ 
passage นี้ไดจากแหลงไหน โดยคําตอบก็จะตองเก่ียวของสัมพันธกับ passage ท่ีกําหนดมาใหนะคะ 
  4.1 Questions about anticipation: previous or following paragraphs 
   ถาถามวา previous paragraph จะเก่ียวกับอะไร  
   ใหดูท่ี ..............................................................................  
   และ ถาถามวา following paragraph จะเก่ียวกับอะไร 
   ใหดูท่ี ..............................................................................    
 Exercise : 
 The smuggling of such varieties had led to them being crossbred to grow in Australia with 
a higher yield and bigger size than local strains. Australia aims to export these new fruit varieties 
for commercial purposes. 
 The issue has become particularly topical since the much publicized news that US rice 
researcher Chris Deren will patent a strain of Thailand’s Khao Dok Mali 105 (fragrant jasmine 
rice), which he claims to have acquired from the Philippine - based International Rice Research 
Institute. 
 The next part of this article would most likely discuss how .................... . 
 1) Thailand markets its rice  
 2) to set up a research institute 
 3) foreign researchers obtain grants  
 4) to protect intellectual property 
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 เฉลยขอ 4) to protect intellectual property 
 เหตุผล  คําถามถามวา สวนตอไปของบทความนี้เปนไปไดวาจะอภิปรายถึงเรื่อง .................... อยางไรเมื่อดู
จากขอมูลในยอหนานี้จะเห็นวา พูดถึง Chris Deren อางวา เขาไดพันธุขาวหอมมะลิ ซ่ึงเปนของประเทศไทยนั้น
มาจากประเทศฟลิปปนส ดังนั้น ขอมูลสวนตอไปก็เปนไปไดวาจะพูดถึง การปองกันไมใหทรัพยสมบัติของประเทศ
ไทยไปอยูในประเทศอื่น และใหประเทศอื่นใชผลประโยชนจากมัน ดังน้ัน คําตอบที่ตรงประเด็นมากท่ีสุดก็คือ 
อภิปรายเรื่องการปองกันทรัพยสินทางปญญาอยางไร หรือวิธีปองกันทรัพยสินทางปญญา นั่นคือ to protect 
intellectual property 
 ตัวเลือกขอ 1) : ประเทศไทยนําขาววางตลาดอยางไร 
 ตัวเลือกขอ 2) : จัดสถาบันวิจัยอยางไร 
 ตัวเลือกขอ 3) : นักวิจัยชาวตางชาติไดรับการอนุญาตอยางไร 
 ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมตรงกับขอมูลในเรื่องท่ีอาน   
 4.2 โจทยอาจจะถาม แหลงท่ีมาของขอมูล (..............................), เปนเนื้อหาวิชาอะไร (..............................), 
นํามาจากหนังสือประเภทใด (..............................) หรือ บทความนี้นํามาจากสวนใดของเรียงความ  (..............................)   
 Exercise : 
 Not only in business, but in every aspect of social life, people in the United States like to 
ask questions and  force others to talk to fill interpersonal silences. So in U.S. society and in many 
European societies, one function of  speech is to avoid silence. Contrary to the U.S. practice, in 
Japanese society, silence is  generally considered to be  meaningful. 
 This passage was most likely taken from a textbook on .................... . 
 1) comparative religions 
 2) physical science 
 3) cross-cultural communication  
 4) world geography   
 เฉลยขอ 3) cross-cultural communication 
  เหตุผล จากคําถาม เรื่องนี้เปนไปไดมากท่ีสุดท่ีเอามาจากตําราเรียนทางดานไหน และจากเน้ือเรื่องกลาววา
คนท่ีมีวัฒนธรรมตางกันยอมมองความเงียบ (หรือมองสิ่งตางๆ) แตกตางกัน นั่นก็คือขอ 3) การติดตอสื่อสารขาม
วัฒนธรรม 
 ตัวเลือกขอ 1) : ศาสนาเปรียบเทียบ 
 ตัวเลือกขอ 2) : วิทยาศาสตรกายภาพ 
 ตัวเลือกขอ 4) : ภูมิศาสตรโลก  
  cross-cultural = belonging to or involving two or more different societies, countries, or 
cultures (เปนของหรือเกี่ยวของกับสังคม, ประเทศ, หรือวัฒนธรรม 2 หรือมากกวา 2 ท่ีแตกตางกัน) 
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การเดาศัพท   
 5. Vocabulary : Guessing Vocabulary  
  เราใชเทคนิคคิดเปนแผนภาพตนไมหรือ Vocab Tree Tactics 
 

Vocab Tree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Context Clue การเดาศัพทจาก ........................................ เปนการเดาที่สําคัญมาก ไดใชบอยที่สุด และ
ใชงานจริงไดมากท่ีสุด 
 Punctuation & Definition 
 a. กลุมคําช้ีความหมาย 
 Ex : The word aeronautics is defined as the science of designing and flying planes.  
 วิเคราะห ตัวชวยประโยคนี้ คือ .......................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................   
 b. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) 
 Ex : In “perfect weather” the humidity (moisture in the air) is about 65 percent. 
 วิเคราะห มีวงเล็บขยาย humidity จึงนาจะแปลวา ......................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................   
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 2. Connector 
 a. ตัวเช่ือมความขัดแยง  
 b. ตัวเช่ือมความคลอยตาม 
 c. ตัวเช่ือมความเปนเหตุเปนผล  
 d. ตัวเช่ือมบอกตัวอยาง 
 Ex : Some people endure great suffering without complaining at all, while those who 
cannot cope with pain complain endlessly.  
 วิเคราะห ตัวเช่ือมแสดงความขัดแยงในท่ีนี้คือ ........................................ คําศัพทท่ีตองการรูความหมายคือ  
 .............................................................................................................................................................................     
 3. Logical Reasoning 
 การเดาความหมายของคําศัพทกรณีท่ีไมมีตัวชวยใดๆ ท่ีกลาวมาแลว อาจตองใชวิธีคิดตามหลักเหตุผล 
โดยอาศัยความรูประสบการณ และการตีความจากขอมูลท่ีใหมา 
 Exercise :  
 It is a spectacular site an army of terracotta warriors built to guard the tomb of Qin 
Shihuang, the  emperor who unified China in 220 B.C. In March 1974, an unusually bad drought 
prompted the local  commune leader to send several farmers to dig a well in Lintong, just outside 
Xian. 
 The word “prompted” means .................... . 
 1) caused 2) supported 3) helped 4) frightened    
 เฉลยขอ 1) caused 
 เหตุผล จากความหมายในประโยค ในเดือนมีนาคม 1974 ความแหงแลงท่ีรุนแรงผิดปกติ เปนสาเหตุให 
ผูนําทองถิ่นไดสงชาวนาจํานวนมากไปขุดบอน้ําใน Lintong คําตอบจึงเปนขอ 1) 
  
 6. Reference :  
 Reference มักจะถามวา ........................................ ท่ีใชใน passage นั้น ใชแทนอะไรแนนอนวาสิ่งนั้นตอง
ถูกกลาวถึงมาแลวใชไหมคะ ใหนองๆ ยอนกลับไปดูขอความกอนสรรพนาม ท่ีโจทยถามคะ และโดยสวนใหญสิ่งท่ี
สรรพนามเหลานั้นอางถึง ก็มักจะอยูไมไกลจากตัวมัน คืออยูในประโยคกอนหนา 1-2 ประโยคคะ 
 Exercise :  
 Most vaccines are delivered in shots or pills, but the new one will beincorporated in raw 
potatoes. The potatoes have been genetically engineered to produce the key piece of an E.coli 
toxin that causes acute diarrhea. As the spuds move through the intestinal system and are 
digested, the toxin fragment is released and exposed to the immune system, which then 
generates antibodies against the toxin. 
 The word “which” (line 4) refers to the .................... . 
 1) toxin fragment 2) intestinal system 
 3) immune system 4) potato vaccine 
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 เฉลยขอ 3) immune system จากความหมาย เมื่อมันฝรั่งผานระบบลําไสและถูกยอย ช้ินสวนของพิษก็
จะถูกปลอยออกมาเขาไปสูระบบภูมิคุมกัน และระบบภูมิคุมกันก็จะสรางหรือผลิตสารแอนติบอดีขึ้นมาตอตานพิษ 
 หมายเหตุ fragment (N) = ช้ิน, เศษ 
   intestinal system = ระบบลําไส 
  
 7. Details :  
 ขอสอบ Details มักจะถามรายละเอียดปลีกยอยของ passage นะคะ โดยตัวเลือกในแตละขอนั้น จะไมใช
คําศัพทคําเดียวกับใน passage โดยตรง แตเปนการใชคําเหมือน (........................................) หรือเปนการนํา
ประโยคเดิมมาเขียนใหมในแบบอื่นๆ (........................................) จะ ลักษณะของ choices ก็ชวยใหเราตัดตัวเลือก
ไดนะคะ ตัวเลือกท่ีเฉพาะเจาะจง (specific) มากๆ มักจะไมถูกตองคะ 
 ขอสอบอาจถามเกี่ยวกับตัวเลขสถิติตางๆ ไมวาจะเปนปท่ีเกิดเหตุการณ ราคา อายุ หรือหมายเลข
โทรศัพท ซ่ึงถาถามแบบนี้ จะชวยเราไดมากๆ เพราะเราสามารถไป Scan หาคําตอบจาก passage ไดอยาง
รวดเร็วคะ 
  
 Exercise :  
 Most people throughout the world experience some form of silence. However, people’s 
attitude toward silence is dramatically different in different cultural groups. Northern European 
and North American societies, for example, view silence as dark, negative, and full of “nothing’   
-- all of which are considered socially undesirable. In other cultures such as Japan, however, 
silence is often positively valued. Here, breaking silence is a necessary evil; speaking is a 
negative act. 
 According to the article, what is true about ‘silence’? 
 1) Silence is always regarded as something negative. 
 2) Most cultures view silence as undesirable. 
 3) People throughout the world have the same opinion of silence. 
 4) People from different cultures interpret silence differently.   
 เฉลยขอ 4) People from different culture interprets silence differently 
 เหตุผล  จะเห็นวาใจความใน choices ขอ 4) และขอความใน passage นั้น เปนการใช synonym คือ 
people’s attitude  toward silence is dramatically different in different cultural groups. ทัศนคติของคน
ท่ีมีตอความเงียบแตกตางกันมาก ในกลุมท่ีวัฒนธรรมตางกันและจากตัวอยางของความคิดเห็นของยุโรป อเมริกา 
และญี่ปุนก็เห็นไดวาตางกัน 
 ตัวเลือกขอ 1) : ความเงียบถูกพิจารณาวาเปนสิ่งท่ีไมดี ผิด เพราะในญ่ีปุน silence is often positively 
valued ความเงียบถูกพิจารณาไปในทางบวก (ในทางดี) 
 ตัวเลือกขอ 2) : วัฒนธรรมสวนใหญมองความเงียบเปนสิ่งท่ีไมเปนท่ีตองการ ผิด เพราะจากประโยคใน  
ยอหนาท่ี 2 the Japanese attitude toward silence is favorable. ทัศนคติของชาวญ่ีปุนท่ีมีตอความเงียบนั้น
เปนสิ่งท่ีนิยมชมชอบ 
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  ตัวเลือกขอ 3) : คนท่ัวโลกมีความคิดเห็นในเรื่องความเงียบเหมือนกัน ซ่ึงในเรื่องคนละวัฒนธรรมก็คน
ละความคิด จึงผิด 
  หมายเหตุ regard (V) = พิจารณา undesirable (adj.) = ท่ีไมเปนท่ีตองการ  
   Interpret (V) = ตีความหมาย throughout (adv.) = ท่ัวทุกหนทุกแหง 
  
 Exercise :  
 Smith found the Egyptian dinosaur in what was once a coastal mangrove swamp. 
(Paralititan means “tidal giant.”) The area is now part of the Sahara Desert. “We know that it was 
anything but a desert 94 million years ago,” says smith. “It was a green tropical environment, 
comparable to south Florida.” The discovery is the first time a sauropod has been found in a 
mangrove forest. The dinosaur’s huge feet kept it from sinking into the swamp. 
 Ninety - four million years ago, the Sahara had all of the following except .................... . 
 1) a desert 2) mangroves 3) dinosaurs 4) a swamp   
 เฉลยขอ 1) a desert  
 จากคําถามถามวา 94 ลานปมาแลว Sahara มีท้ังหมดนี้ยกเวน ........... 
 จากเรื่องยอหนานี้ กลาววา เรารูวา Sahara เปนอะไรก็ไดยกเวนทะเลทราย เมื่อ 94 ลานปมาแลว ดังน้ัน
คําตอบจึงเปน  a desert 
  

ดูตัวอยางคําถาม Reading มาครบทุกแนวแลว มาลองฝกทํา exercise กันดูบางคะ 
  
 Exercise : 
 Have you ever noticed that when you feel good, life is just plain easier? When you're 
happy and healthy, things seem to flow effortlessly. Problems, no matter how big, have a way of 
working themselves out, or at least, don't appear as insurmountable. Even offenses you may have 
perceived from those around you become much less offensive, much easier to understand, and 
therefore, easier to forgive. And, if you feel good often enough, you begin to notice a momentum 
where things just seem to go your way, and opportunities tend to full right to your lap. Some 
people call it luck, serendipity or even a charmed life, but it could be that the better you feel, the 
better life is. 
 Is living well really so simple? If it is, its the feeling-good part that's the challenge. 
Certainly, life is filled with tips and downs, but if you believe that the better you feel, the better 
your life becomes, then taking care of yourself-from the inside out-takes on new importance. 
 How are you feeling right now? Although the reason for feeling depressed, moody 
orrundown is multi-factorial, relating both to one's physical and psychological well-being, many 
of its overlook what is common cause a nutritional imbalance. Whether you want to feel better, 
look great or even lose weight, you'll find lots of practical information to help you inside this 
issue. 
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 There's a lot more in this issue to feel good about, and I hope you do. Let's remember that 
smart nutrition plays an important role in physical and emotional well-being. Let's take care of 
our insides to create a better outside. Let's feel great, and let's live.  
1. Where do you think this text is taken from? 
 1) a textbook on physical education 
 2) a magazine on health and preventive medicine 
 3) a report on the most recent issue of nutrition 
 4) a journal on psychological growth and development  
2. What is the writer's attitude of this text? 
 1) pessimistic 2) nostalgic 3) unsympathetic 4) empathetic  
3. Which of the following does NOT support the writer's opinion? 
 1) The better you feel, the better and the more charmed your life is. 
 2) If you want to create a better outside, you must take good care of your inside. 
 3) You have to feel free from any problem and believe that living well is essential. 
 4) Learn to notice offenses; otherwise, you may become more offensive.  
4. What does those' in the first paragraph refer to? 
 1) things 2) problems 3) offenses 4) people  
5. Which of the following statements does the second paragraph suggest? 
 1) to take care of your health and feeling  
 2) to keep your emotion and good feeling 
 3) to believe that better living is a choice  
 4) to feel great inside is most important 
 
 
 
 
 
   You're not a failure if you don't make it. You're a success  
   because you tried. - Susan Jeffers 
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 ฉันอยากบอกกับเธอดวยรักและจริงใจ 
 ไมอยากใหเธอตองมีฝนเพียงลําพัง 
 รักและอยากดูแลเธอนั้นไปนานๆ 
 เรารวมกันสรางฝนใหกลายเปนจริง  
 ฉันอยากสงกําลังใจไวใหกับเธอ 
 เมื่อมาเจอกับความผิดหวัง ทรมาน 
 ขอใหเธอมีความมุงมั่นและพยายาม 
 แลวจงทํา ความฝน ใหกลายเปนจริง  
 ** ยามเธอเหนื่อยหัวใจ เรามารวมกันฝาฟนกันไป 
 be engaged to you 
 be involved in reaching your goal 
 join participate engage partake in helping you 
 get into attend enter enlist 
  .................... 
 take part in your dreams 
 
      
 
   A1 : อยูตรงนี้ อยูท่ีไหน เช่ือมเราไวทุกๆ เวลา 
   Social Network Append, Attach, Link, Join เราใหมา 
   Connect ทุกคนไวอยูใกลกัน 
   A2 : จะไปไหน ไมเคยเวน ตอง Comment ตอง Chat Online 
   Socialista ตอง Pin, Secure, Hook, Hitch, Affix, Tie 
   อะไรยังไง ท่ีนาสนใจ คอย Update 
   C : โอ Socialista เรา Facebook กระหน่ํา 
   คอยติดตาม Tweet ทุกวัน 
   Socialista สิ่งดีเราใหกัน 
   อยากแบงปนเรียนรูกับเธอ (อยากแบงปนและเรียนรู) 
   B : อยากจะบอก อยากจะแชรประสบการณ 
   ความรูสึก สูทุกๆ ผูคน 
   เมื่อไหร เมื่อนั้น 
   (ซํ้า C) 

Memolody 

Take Part In 

Socialista 
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 DAY 1 
 เชา...ฉันไดเจอเธอ  
 สาย...ไปเท่ียวดวยกัน 
 บาย...ฉันจึงบอกรัก 
 เย็น...วันนั้นเริ่มเปลี่ยนใจ 
 คิดจะมีคนใหม ฉันจึงบอกลาเธอ โยนคํารักลงท้ิง  
 กลายเปนขยะ Rubbish, Refuse, Litter, Waste 
 กลายเปนขยะ Sewage, Scrap, Junk, Trash 
 กลายเปนขยะ Garbage, Dump ลงถัง ลงถัง ไมทันขามวัน กลายเปนขยะ  
 DAY 2 
 * เชานี้...เราไดเจอกัน 
 สาย...เราเขาใจกัน 
 บาย...ฉันจึงบอกรัก 
 เย็น...รักยังคงหวานชื่น 
 แตเธอคงคิดเปนอื่น จึงมาบอกฉัน ใหเอาความรักไปท้ิง  
 กลายเปนขยะ Rubbish, Refuse, Litter, Waste 
 กลายเปนขยะ Sewage, Scrap, Junk, Trash 
 กลายเปนขยะ Garbage, Dump ลงถัง ลงถัง ไมทันขามวัน กลายเปนขยะ (ซํ้า *)   
 
  
 Sing English 
 We don't speak English. We just sing it. Oh...baby (Wo ... yeah)  
 We don't speak English. We just sing it. 
 แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ  
 แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ ...  
 บานสามฤดู หนาว (a.) 
 คํ่าคืนนั้นเย็นหนาวแสนยาวนาน 
 กระหน่ําไมหยุดย้ังจนช่ัวกาล 
 cold chill freezing icy 
 frosty wintry snowy 
 frigid จนไมเปนหองนอน 
 คํ่าคืนนั้นเย็นหนาวแสนยาวนาน 
 กระหน่ําไมหยุดย้ังจนช่ัวกาล 
 cold chill freezing icy 
 frosty wintry snowy 
 frigid จนไมเหมือนหองนอน 

ขยะ 

Memolody Medley: sing English 
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 ถาม ตลอดกาล (adv.) 
 I will always love you Forever  
 I'll be there for you, For good, For keeps, 
 Eternally and Everlastingly 
 If you wanna know how long it will be, 
 the answer is Eternity (n.) 
 I'll be by your side, oh, Perpetually  
 ขอบฟา รากศัพท-pel-pul- = push, drive ผลักดัน 
 จับ Pulse (n.) ชีพจรของเธอวา Propel (v.) ขับเคลื่อนไปไหน 
 อะไรที่ Compulsive Compelling ดึงดูดใจ (a.) 
 แลว Dispel (ขจัด) (v.) ความกลัวออกไป Expel (v.) ขับไลออกไป 
 Compel (v.) บังคับใจใหไม Impulsive (a.) ใจเร็ว  
 ขวากหนามอาจจะ Repulsive (v.) นารังเกียจอยูเหมือนกัน  
 อาจ Repel (v.) ใหถอยหาง Impel (v.) บังคับผลักดัน 
 ให Compulsive (a.) ไมอาจคุมตัวเองจึง Compulsory (a.) บังคับจําเปน 
 ท่ีตองใช Impulse (n.) ท่ีมี ใชแรงผลักดันในนี้ เดินไปสูวันของเธอ  
 ใจชื้น แหงแลง (a.) 
 ใจมันแลง ขอน้ําใจแคซักนิด 
 ใหหาย desert arid baked desiccated 
 ดังตนไม บนพ้ืนดินแตกระแหง ขาดนํ้าเสียจนแหงแดง 
 droughty barren parched desolate  
 ชื้น (a.) 
 หลอเลี้ยง immersed humid soaked saturated  
 ใหใจฟน เหมือนพ้ืนดินแตกระแหง 
 ขาดนํ้าเสียจนแหงแดง ไดความ dank damp moist จนคืนมา  
 รักเธอที่สุด โดยสิ้นเชิง, สมบูรณ (a.) 
 รักใหเธอท้ังหมดฉันรักเธอท่ีสุด Utter Absolute Entire Altogether (adv.) 
 Complete Comprehensive Downright Definite  
 ฉันรักเธอท่ีสุด Total Whole Thorough  
 รักมากมาย อุดมสมบูรณ (a.) 
 เมื่อความรักน้ัน Abundant, Abound  
 Productive, Prolific ภายในใจ 
 ดวยความรัก Fruitful, Fertile รักมากมายไมมีวันจาง 
 เมื่อความรักเรา Overflowed   
 รักของเรานั้น Bountiful 
 เมื่อใจฉัน teeming with loving you 
 Plentiful ดวยรักไมจาง 
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 ฉลาด ฉลาด (a.)  
 ก็เห็นวาเธอ Smart เธอฉลาดนักน่ี  
 ก็เห็นวา Witty, Wise, Brilliant, Bright, Brainy 
 Intelligent, Ingenious ดู Shrewd และ Astute นะเนี่ย 
 ไหนตอบมาเซวาทําไมตองคิดถึงเธอ  
 บานสามฤดู รอน(a.) 
 เกรี้ยวกราดนั้นรุมเราไมยอมคลาย 
 แดดแผดอารมณรอนไหมใจกาย 
 lukewarm warm perspiring 
 sweaty sunny melting 
 ยังจดจําวันนั้นไดดี 
 เกรี้ยวกราดนั้นรุมเราไมยอมคลาย 
 แดดแผดอารมณรอนไหมใจกาย  
 sultry sweltering sizzling 
 heated stuffy scorching  
 ยังจดจําวันนั้นไดดี  
 Disagree-Agree  
 การแสดงความไมเห็นดวย 
 I couldn’t agree less I doubt it 
 Not really No way Nonsense Rubbish 
 Give me a break Over my dead body ... I disagree 
 You’re joking You’re kidding You’re pulling my leg 
 It’s out of the question 
 การแสดงความเห็นดวย 
 I couldn’t agree more You can say that again 
 Oh, Baby I Can’t help thinking the same 
 You bet Dead right You are so right...And I agree 
 Definitely, Precisely, my own view 
 I agree to love you  
 หลอก หลอก(v.) 
 หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานมา Cheat Chisel Deceive 
 หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานไป Defraud Delude Fleece 
 หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานมา Graft Fool Dupe Hoax Rook 
 หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานไป  Beguile Swindle Trick 
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 -Spec-Spic- รากศัพท -Spec-Spic- = look  
 เราเปน Spy (n.) สายลับท่ี Suspect (v., n.) สงสัย วามีสัตว Species (n.) รายในพงหญา 
 ดึงกลอง Scope (n.) ออกมา ดูความ Spectacular (a.) ตื่นใจตื่นตาเกินคาดเดา Speculate (v.) 
 เราตรวจสอบ Inspect (v.) ทุกแงมุม Aspect (n.) ของสัตว Specimen (n.) ตัวอยาง  
 Spectator (n.) คนดู Spectacle (n.) ปรากฏการณ มัน Conspicuous (a.) เดนชัด Transpicuous (a.) 
โปรงใส  อยางมาก 
 คาดหวัง Expect (n.) วาโอกาสหนา Prospect (n.) จะไดมา Retrospect (v.) ถึงความหลัง 
 หวังวามุมมอง Perspective (n.) เธอไมรังเกียจ Despise (v.) ถาเราจะไป Respect (v.)เคารพเจาท่ี  
 เพ่ือวาจะไดขอ Auspicious (a.) ฤกษด ีวันแตงงานของเรา  
 มีคามากมาย มีคา (a.) 
 Precious  Priceless  Worthwhile 
 Costly  Worthy  มากมาย 
 Invaluable  dear  valuable 
 Rewarding  Of value 
 ไรคา (a.) 
 จากท่ี valueless และ worthless (a.) กลับมีคามากมาย  
 Don’t Give up ละทิ้ง,ยกเลิก (v.) 
 ถาเธอไม Renounce, Relinquish 
 ถาเธอไม Desert, Waive, Leave, Quit 
 ไม Abandon ไม Depart from ความฝนของเธอ 
 อยา Give up เลยนะเธอ อยา Let go of me  
 บานสามฤดู สบาย,กําลังดี (a.) 
 อากาศเย็นสบายที่นอกชาน 
 เอนลงแลวเหยียดกายรับลมผาน 
 moderate gentle breezy 
 fair calm mild and balmy 
 คงไมมีท่ีไหนทดแทน  
 อากาศเย็นสบายที่นอกชาน 
 เอนลงแลวเหยียดกายรับลมผาน 
 moderate gentle breezy 
 fair calm mild and balmy 
 คงไมมีท่ีไหนทดแทนบานเรา  
 Sing English 
 We don't speak English. We just sing it. Oh...baby (Wo ... yeah) 
 We don't speak English. We just sing it. 
 แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ 
 แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ ...  
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Self-Practice  
Category Vocab : Health & Medicine  

 abortion (n.)  การทําแทง = miscarriage 
 admit (v.) นํา (คนไข) เขารักษาท่ีโรงพยาบาล 
 ageing / aging (n.) การมีอายุมากขึ้น, การแกชราขึ้น 
 amputate (v.) (แพทย) ตัดแขน, ขา 
 antiseptic (n.) ยาฆาเช้ือ 
 body building (n.) การเพาะกาย 
 cavity (n.) รูผุในฟน 
 cross-eyed (adj.) ตาเหล, ตาเข 
 deodorant (n.) ยาระงับกลิ่นตัว 
 diet (n.) การควบคุมอาหาร, อาหาร 
 disabled (adj.) พิการ = handicapped, impaired, crippled 
 euthanasia (n.) การุนยฆาต (ถอดเครื่องชวยหายใจใหตาย) = mercy killing 
 exhausted (adj.) หมดแรง, เพลียมาก 
 first aid kit (n.) ชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล 
 hygiene (n.) สุขอนามัย 
 hygienic (adj.) ท่ีมีสุขอนามัยดี 
 implant (v.) ปลูกถายอวัยวะ 
 incision (n.) แผลผาตัด 
 infancy (n.) วัยทารก, แบเบาะ 
 inflamed (adj.) อักเสบ 
 life expectancy, life span (n.) อายุขัย 
 menopause  (n.)  การหมดประจําเดือน 
 menstruation (n.)  การมีประจําเดือน 
 plastic surgery (n.)  ศัลยกรรมตกแตง 
 pulse  (n.)  ชีพจร 
 side-effect (n.) ผลขางเคียงจากการใชยาหรือการรักษา 
 supplement (n.) อาหารเสริม, วิตามินเสริม 
 unconscious (adj.)  หมดสติ, ไมรูสึกตัว 
 vomit (v.) อาเจียน = throw up  
 rash (n.) ผดผ่ืน 
 tetanus (n.) บาดทะยัก 
 tuberculosis, TB (n.) วัณโรค 
 venereal disease, VD (n.) กามโรค 
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Health and Medicine 
Passage 1  
 A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA, indicates 
that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphane glucosinolate (SGS), a 
substance that may boost the body’s natural defense systems against cancer and even kill cancer 
cells. But you would have to eat pounds of broccoli to get enough SGS to be effective. Continued 
food research by John Hopkins University, Baltimore, and the USDA, however, found that three-
day-old broccoli seedlings contain a concentrated amount of SGS -- 20 times the amount found 
in broccoli -- so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, the seedlings 
are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can be used on salads, 
sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patented by John Hopkins 
University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them. BroccoSprouts are available in 
select grocery and health food stores nationwide. 
1. The best heading for this passage is .................... . 
 1) Baby broccoli may fight cancer 2) Broccoli is found useful 
 3) SGS is important for the body  4) Cancer cells can be killed 
2. The verb “boost” (line 3) can be best replaced by .................... . 
 1) advance  2) preserve 3) expand  4) improve 
3. In this passage, the word that means “producing the expected results” is .................... . 
 1) effective  2) concentrated 3) patented  4) available 
4. The pronoun “them” (line 10) refers to .................... .  
 1) salads  2) broccoli plants 3) the seedlings 4) health foods 
5. The passage could probably be found in the section .................... . 
 1) Secrets for Safety    2) Natural Health  
 3) Health Medicine   4) Natural Safety Systems  
6. We can infer from the passage that SGS .................... . 
 1) is very beneficial to our health 2) can be found only in broccoli sprouts 
 3) is used mainly to kill cancer cells 4) can be used on salads and some other foods  
7. “BroccoSprouts” can be bought at .................... . 
 1) any grocery or supermarket 2) certain groceries and health food stores 
 3) nineteen groceries nationwide 4) John Hopkins University  
8. “BroccoSprouts” is a .................... . 
 1) brand name  2) manufacturer 3) research title  4) health food store 
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9. According to the passage, the SGS in an ounce of young broccoli seedlings .................... . 
 1) is sufficient for the body’s needs 2) equals that in 20 ounces of broccoli 
 3) is enough to give a zingy taste 4) is useful if concentrated 
 
เฉลยละเอียด   
1. เฉลย 1) Baby broccoli may fight cancer 
   ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดสําหรับบทความนี้คือ ตนออนบร็อคโคลีอาจจะตานมะเร็งได 
  2) บร็อคโคลีถูกพบวามีประโยชน 
  3) สาร SGS สําคัญตอรางกาย 
  4) เซลลมะเร็งสามารถถูกกําจัดได 
   นองๆ จําไวนะคะวาช่ือเรื่องท่ีดีตองครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ไมแคบหรือกวางจนเกินไป พิจารณา 

จากตัวเลือกแลวพ่ีแนนตอบตัวเลือก 1) คะ เพราะครอบคลุมใจความสําคัญของเนื้อเรื่องไวไดหมดใจความ
สําคัญของเรื่องนี้ คือ บร็อคโคลีเปนผักท่ีมีประโยชนในการตานโรคมะเร็งเพราะมีสาร SGS ท่ีชวยสราง
ระบบภูมิคุมกัน (defense systems) ตอตานโรคมะเร็ง (cancer) ท้ังยังชวยฆาเซลลมะเร็งไดอีกดวย 
คําตอบในตัวเลือก 2) กวางเกินไปคะ ไมไดบอกวาบร็อคโคลีมีประโยชนอยางไร สวนตัวเลือก 3) และ 4) 
เจาะจงเกินไปนะคะ  

2. เฉลย 4) improve 
   คํากริยา “boost” (บรรทัดท่ี 3) แทนดวยคําใดดีท่ีสุด 
   advance (v.) = กาวหนา, พัฒนา 
   preserve (v.) = อนุรักษ, ถนอม, สงวน 
   expand (v.) = ขยาย 
   improve (v.) = ปรับปรุง, ทําใหดีขึ้น 
   ขอนี้วัดความรูเรื่องศัพทนะคะ ไมยากเลยใชมั้ยพ่ีแนนขอตอบเลยวา boost มีความหมาย

เดียวกับตัวเลือก 4) คะ แตถานองแปลคํานี้ไมออกก็สามารถเดาไดจากประโยคที่ตามมาท่ีบอกวาเราตองกิน
สาร SGS ในปริมาณมากเพ่ือจะไดเกิดประสิทธิภาพในการทําลายเซลลมะเร็ง แสดงวาสาร SGS ตองชวยใน
การเสริมสรางภูมิคุมกันนั่นเองคะ  

3. เฉลย 1) effective 
   ในบทความนี้ ศัพทท่ีหมายความวา “producing  the expected results” คือ ....................  
   effective (adj.) = มีประสิทธิภาพ 
   concentrated (adj.) = เขมขน 
   patented (adj.) = ไดรับการจดสิทธิบัตร 
   available (adj.) = หาได, มีอยู 
   ขอนี้เราตองอาศัยการแปลชวยคะ พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 1) การกอใหเกิดผลตามท่ีคาดหวังไว 

มีความหมายเทากับมีประสิทธิภาพคะ ในบทความเราจะพบคําวา effective อยูในประโยค ในบรรทัดท่ี 4 ท่ี
บอกใหเรากินบร็อคโคลีเยอะๆ ถึงจะไดรับสาร SGS เพียงพอที่จะสูกับมะเร็ง ถากินนอยก็จะไดรับสาร SGS 
ไมพอไปสูกับเซลลมะเร็ง 
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4. เฉลย 3) the seedlings 
   คําสรรพนาม “them” (บรรทัดท่ี 10) หมายถึง ขอนี้ถามความรูเรื่อง reference นองๆ ลองดู  

คําท่ีอยูใกลเคียงกับ them นะคะเพราะ pronoun มักจะอางอิงถึงคําท่ีอยูติดกันหรือใกลๆ กันคะ เนื้อความ
ตรงนี้พูดถึงตนออนบร็อคโคลี่ท่ีวางขายในช่ือยี่หอ BroccoSprouts และมีเกษตรกรเพียงแค 19 รายเทานั้นท่ี
ไดรับสิทธ์ิในการปลูก เพราะฉะนั้นคําใกลเคียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ the seedlings ตนออนบร็อคโคลี่  

  1) ไมถูกตอง เพราะสลัดเปนช่ืออาหาร ไมใชพืช ปลูกไมได  
  2) ผิด เพราะบริบทในสวนนี้พูดถึงแตตนออน broccoli seedlings  
  4) ก็ผิดเชนกันเพราะเน้ือเรื่องในประโยคเนนแตบร็อคโคลี คําวา health food มาเจอในตอนทาย

เรื่อง คือ health food stores รานจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงไมเก่ียวกันเลยนะคะ  
5. เฉลย 2) Natural Health 
   บทความนี้สามารถเจอไดในหมวด สุขภาพตามธรรมชาติ 
   Natural Health = สุขภาพตามธรรมชาติ 
  1) ความลับเพ่ือความปลอดภัย 
  3) การแพทยเพ่ือสุขภาพ 
  4) ระบบความปลอดภัยตามธรรมชาติ 
   ขอนี้เหมือนกับการถามใจความสําคัญเลยนะคะและใหเราคิดตอดวยวาบทความนี้เหมาะสมจะอยู

ในหมวดความรูใด ถาเราจับใจความสําคัญได ตอบไดแนนอนคะ ขอนี้พ่ีแนนเลือกตัวเลือก 2) นะคะ เพราะ
ในเน้ือเรื่องกลาวถึงสาร SGS ท่ีชวยเสริมสรางระบบภูมิคุมกันตอโรคมะเร็งและชวยทําลายเซลลมะเร็งซ่ึงมี
อยูในบร็อคโคลีซ่ึงมีประโยชนตอสุขภาพ ดังน้ันจึงควรอยูในสวนของการสรางสุขภาพท่ีดีโดยวิธีธรรมชาติคะ 
สวนตัวเลือก 1), 3) และ 4) เปนหัวขอท่ีไมเก่ียวของกับเนื้อความคะ  

6. เฉลย 1) is very beneficial to our health 
   เราสามารถสรุปจากบทความไดวา สาร SGS มีประโยชนตอรางกาย 
  2) สามารถพบไดในตนออนบร็อคโคลีเทานั้น 
  3) ใชในการทําลายเซลลมะเร็งเปนหลัก 
  4) สามารถใชทําสลัดและอาหารชนิดอื่นๆ ได 
   ขอนี้ใชการคิดวิเคราะหนิดหนอยคะ เพราะในเรื่องไมไดบอกไวตรงๆ เราใชวิธีตัดขอผิดออกกอน

คะ ลองมาดูกันนะคะ ตัวเลือก 2) ผิดเพราะเนื้อเรื่องระบุเพียงวาในบร็อคโคลีมีสารตัวนี้อยู แตไมไดบอกวา
จะไมมีสารตัวนี้ในพืชชนิดอื่น ตัวเลือก 3) ก็ผิดเชนกันเพราะเน้ือเรื่องระบุเพียงวาสารตัวนี้มีบทบาทในการ
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันโรคมะเร็งและสามารถทําลายเซลลมะเร็งไดเทาน้ัน สวนตัวเลือก 4) ไมถูกตอง 
เพราะเน้ือเรื่องบอกวาสิ่งท่ีนํามาทานกับสลัดและอาหารอื่นๆ คือ ตนออนบร็อคโคลี (broccoli seedlings) 
ไมใชตัวสาร SGS ดังนั้นพ่ีแนนเลือกตัวเลือก 1) นะคะเพราะเนื้อเรื่องกลาวถึงผลดีของสาร SGS วาชวย
เสริมระบบภูมิคุมกันตอโรคมะเร็ง ท้ังยังชวยฆาเซลลมะเร็งไดอีกดวย สารน้ีจึงมีประโยชนตอรางกายคะ 
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7. เฉลย 2) certain groceries and health food stores 
   BroccoSprouts” สามารถหาซื้อไดท่ี รานคาและรานที่จําหนายอาหารเพื่อสุขภาพบางแหง 
  1) รานคาและซุปเปอรมารเก็ตทุกแหง 
  3) รานคาจํานวน 19 แหงท่ัวประเทศ 
  4) มหาวิทยาลัย John Hopkins 
   ขอนี้นองสามารถหาคําตอบไดจากในตอนทายของบทความในประโยค “Brocco Sprouts are 

available in select grocery and health food stores nationalwide.” เห็นแบบนี้แลวตอบไดทันทีเลยวา
เปนตัวเลือก 2) คะ เพราะวา BroccoSprouts นั้น สามารถหาซ้ือไดจากรานคาท่ีจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ
บางแหงเทานั้น ตัวเลือก 1), 3) และ 4) กลาวผิดนะคะ  

8. เฉลย 1) brand name 
   “BroccoSprouts” คือ ตราสินคา 
   brand name (n.) = ตราสินคา 
   manufacturer (n.) = ผูผลิต 
   research title (n.) = หัวของานวิจัย 
   health food store (n.) = รานจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพ 
   Keyword ของขอนี้อยูท่ีประโยค Sold as BroccoSprouts (ขายในนามของ) .................... ดูจาก

ตัวเลือกแลวพ่ีแนนเลือกตัวเลือก 1) คะ ประโยคขยายความวา BroccoSprouts คือ ตนออนของบร็อคโคลีท่ี
มีการเพาะปลูกภายใตการควบคุมเพ่ือใหมีปริมาณ SGS ท่ีเหมาะสมและสามารถที่จะนําตนออนเหลาน้ีมา
ปรุงใสสลัดและอาหารชนิดอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมความอรอยและมีวางขายดวย ดังนั้น BroccoSprouts หมายถึง 
ตราสินคา จึงจะเหมาะสมที่สุดคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ วางขาย ปลูก หรือใสในอาหารไมไดนะคะ  

9. เฉลย 2) equals that in 20 ounces of broccoli 
   จากบทความสาร SGS ในเมล็ดพันธุบร็อคโคลีจํานวนหนึ่งออนซ มีคาเทากับ SGS ปริมาณ 20 

ออนซในบร็อคโคลี 
  1) เพียงพอตอความตองการของรางกาย 
  3) เพียงพอที่จะทําใหอาหารมีรสชาติแปลกใหม 
  4) มีประโยชนหากมีในปริมาณเขมขน 
   ขอนี้ถามรายละเอียดนองๆ ตองดูดีๆ นะคะ สังเกตไดจากบรรทัดท่ี 5-7 ... three-day-old 

broccoli seedlings contain a concentrated amount of SGS -20 times the amount found in 
broccoli - so only an ounce provides the same benefits. แปลวาตนออนของบร็อคโคลีซ่ึงมีอายุได
เพียง 3 วันแตมีปริมาณความเขมขนกวาบร็อคโคลีท่ัวไปถึง 20 เทา เพราะฉะนั้น ปริมาณสาร SGS 1 ออนซ
ในตนออนบร็อคโคลี จะมีคาเทากับ สาร SGS ปริมาณ 20 ออนซในบร็อคโคลีท่ัวไปนั่นเอง คําตอบที่ถูกตอง
จึงเปนตัวเลือก 2) สวนตัวเลือก 1), 3) และ 4) ผิดเพราะไมไดกลาวในเนื้อเรื่องคะ 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 study (v.) = ศึกษา, เลาเรียน/(n.) รายงานการศึกษา, ผลงานวิจัย = research (n.) 
 proceed (n.) = ดําเนินการ/proceeding (n.) การดําเนินการ 
 process (n.) = ขั้นตอน, แนวทางปฏิบัติ 
 academy (n.) = สถาบันการศึกษา, โรงเรียน 
 academic (adj.) = ทางดานวิชาการ 
 indicate (v.) = บงบอก, แสดงใหเห็น 
 contain (v.) = ประกอบดวย, จุดวย 
 container (n.) = ตูบรรจุสิ่งของ, ภาชนะใสของ 
 boost (v.) = สงเสริม/booster (n.) การสงเสริม 
 defence (n.) = การปองกัน, การแกตาง = defense (n.) 
 concentrate (v.) = ทําใหเขมขน, เพงสมาธิ, เพงความสนใจ 
 meditate (v.) = ครุนคิด, ทําสมาธิ 
 ensure (v.) = ทําใหแนใจ 
 patent (v.) = จดสิทธิบัตร/(n.) สิทธิบัตร 
 license (v.) = อนุญาต/(n.) ใบอนุญาต 
 
Passage 2  
 While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate 
infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause 
birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can 
cause obesity in people. 
 The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed 
that AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected 
virus caused body fat to triple. It’s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an 
analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies_a sign that they 
have been infected_are significantly more likely to be overweight. 
 How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to 
multiply. _We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all 
play a role, the scientists acknowledge. _But at least one other possibility appears to be 
infection. 
 As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in 
the current obesity epidemic. If the scientists ‘suspicions prove correct, the next step would be to 
develop a vaccine. 
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1. What is the best title of this passage? 
 1) Roots of Obesity    2) The Fat Virus 
 3) Dramatic Weight Gain  4) Obesity in People  
2. What is NOT mentioned as a cause of obesity? 
 1) Genes  2) A virus 3) A vaccine 4) Lifestyle  
3. In the passage, what is the alleged “culprit” (paragraph 2)? 
 1) A bug  2) Obesity 3) An injection  4) An infection  
4. What does “those” (paragraph 2) refer to? 
 1) Scientists  2) People 3) Antibodies  4) Animals  
5. Which of the following is TRUE? 
 1) Some animals are fat because of a virus. 
 2) AD-36 does not cause monkeys to gain weight. 
 3) It is acceptable to inject people with a virus. 
 4) Scientists know how widespread AD-36 is. 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2) The Fat Virus 
   อะไรคือช่ือเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีสุดของบทความนี้ 
  1) จุดกําเนิดของโรคอวน 
  2) ไวรัสท่ีกอใหเกิดโรคอวน 
  3) การเพ่ิมน้ําหนักอยางรวดเร็ว 
  4) โรคอวนในคน 
   เวลาโจทยถามช่ือเรื่อง พ่ีแนนเคยย้ําบอยๆ วาช่ือเรื่องท่ีดีตองครอบคลุมใจความสําคัญของเรื่อง

ท้ังหมดนะคะ มาดูตัวเลือกในแตละขอกันดีกวาคะคอยๆ ตัดตัวเลือกท่ีผิดออกไปนะคะ ตัวเลือกท่ี 1) ผิด
เพราะในเรื่องนี้พูดถึงสาเหตุของโรคอวนเพียงอยางเดียว คือ ไวรัส ไมไดพูดถึงสาเหตุอื่นๆ ดวย ตัวเลือกท่ี 
3) ไมเหมาะเปนช่ือเรื่อง เพราะพูดถึงแตผลของการไดรับไวรัสตัวนี้เขาไป ซ่ึงเปนรายละเอียดของเรื่อง ไมใช
ใจความสําคัญ สวนตัวเลือกท่ี 4) เปนช่ือท่ีกวางเกินไป เพราะฉะนั้นขอนี้ตอบตัวเลือกท่ี 2) เลยคะ  

2. เฉลย 3) A vaccine 
   ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดโรคอวน 
  1) หนวยพันธุกรรม 
  2) เช้ือไวรัส 
  3) วัคซีน 
  4) รูปแบบการดําเนินชีวิต 
   ขอนี้นองๆ ตองอานโจทยใหรอบคอบนะคะ โจทยถามวาอะไรไมไดเปนสาเหตุของการเกิดโรคอวน 

keyword อยูท่ีคําวา a cause of obesity คะ คําตอบบอกไวแลวในยอหนาท่ี 3 ประโยคที่วา “เราไมไดบอก
วาโรคอวนท้ังหมดเกิดจากเช้ือไวรัสอยางเดียวแตหนวยพันธุกรรม กระบวนการเมตาบอลิซึม และอุปนิสัยก็
เปนสวนสําคัญในการเกิดโรคอวนดวยเชนกัน” เพราะฉะนั้นสาเหตุอื่นท่ีไมไดมีสวนทําใหเกิดโรคอวนก็คือ 
วัคซีน คะ นองๆ อาจสงสัยวาทําไมไมตอบวา lifestyle นั่นก็เปนเพราะวาคํานี้ก็มีความหมายใกลเคียงกับ 
habits นั่นเองคะ 
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3. เฉลย 4)  An infection 
   ในเรื่องนี้อะไรคือ “ตนเหตุของปญหา” ท่ีถูกกลาวอาง ในยอหนาท่ี 2 
  1) เช้ือโรค 
  2) ความอวน 
  3) การฉีด 
  4) การติดเช้ือ 
   ขอนี้เห็นโจทยแลวอาจจะตกใจวา alleged culprit หมายความวาอะไร ใจเย็นๆกอนคะ ลองไปดู

ท่ียอหนาท่ี 2 กอนนะคะ มีคํานี้บอกไวชัดเจนเลยคะ ในประโยค The alleged culprit is human 
adenovirus-36 แตตัวเลือกไมมีคําตอบนี้บอกไวตรงๆ นองๆ ตองลองวิเคราะหเจาตัว AD-36 ตออีกนิด 
AD-36 คือไวรัสและกอใหเกิดโรคอวนในคนดังน้ันตัวเลือกท่ีมีความเก่ียวของมากท่ีสุดคือ infection ใน
ตัวเลือก 4) คะ เพราะเม่ือไวรัสตัวนี้ติดเช้ือเขาสูตัวคนแลวจะทําใหเกิดโรคอวน  

4. เฉลย 2) People 
   คําวา ‘those’ ใน ยอหนาท่ี 2 หมายถึงอะไร 
   scientists = นักวิทยาศาสตร 
   people = คน 
   antibodies = ภูมิตานทาน 
   animals = สัตว 
   ขอนี้ไมยากเลยคะ โจทยถามวา ‘those’ หมายถึงใคร พ่ีแนนแนะนําใหนองกลับไปดูประโยคกอน

หนาคะท่ีบอกวา ... of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies- 
นองๆ เห็นมั้ยคะวาเคาพูดถึงคนเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกท่ี 2) คือ people ไดเลยคะ นองๆ อยาลืมนะคะ 
เวลาโจทยถาม pronoun แบบนี้วา refer ถึงอะไร ใหยอนกลับไปดูประโยคที่มากอนหนา แลวจะเจอคําตอบคะ  

5. เฉลย 1) Some animals are fat because of a virus. 
   ประโยคในขอใดเปนความจริง 
  1) สัตวบางประเภทอวนเพราะเช้ือไวรัส 
  2) เช้ือไวรัส AD-36 ไมไดเปนสาเหตุท่ีทําใหลิงอวนขึ้น 
  3) การฉีดไวรัสเขาสูตัวคนเปนเรื่องท่ียอมรับได 
  4) นักวิทยาศาสตรรูแลววาเช้ือไวรัส AD-36 แพรกระจายตัวอยางไร 
   ขอนี้พ่ีแนนอยากใหนองๆ กลับไปดูท่ียอหนาท่ี 1 ตรงประโยค   “Scientists have known for 

two decades that, surprisingly, certain viruses can cause birds or mammals to become fat.” 
กอนนะคะ แลวจะเห็นเลยวาตัวเลือกท่ี 1) เปนคําตอบที่ถูกตอง ตัวเลือกท่ี 2) ผิดคะเพราะในยอหนาท่ี 2 
บอกไวชัดเจนแลววาลิงท่ีไดรับไวรัสตัวนี้อวนขึ้นมาก สวนตัวเลือกท่ี 3) ไมถูกตอง เพราะบอกไวชัดเจน
เชนกันในยอหนาท่ี 2 วา it’s unethical to inoculate people with viruses, of course. และตัวเลือก    
ท่ี 4) ก็ผิดเชนกันคะเพราะในยอหนาสุดทายบอกวายังไมมีใครรูเลย (no one knows...) วาเช้ือไวรัสตัวนี้มัน
แพรกระจายอยางไร 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 investigate (v.) = ตรวจสอบ, สืบสวน 
 infection (n.) = การติดเช้ือ 
 decade (n.)  = ทศวรรษ, รอบ 10 ป 
 surprisingly (adv.) = อยางประหลาดใจ 
 mammal (n.) = สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
 culprit (n.) = สาเหตุของปญหา, ผูกระทําความผิด 
 publish (v.) = ออกขาว, จัดพิมพ 
 inject (v.) = ฉีดยา, พนยา 
 unethical (adj.) = ซ่ึงผิดศีลธรรมจรรยา  
 antibody (n.) = โปรตีนตอตานเช้ือโรคในรางกาย 
 expose (v.) = เปดเผยออกมา 
 metabolism (n.) = กระบวนการเผาผลาญอาหาร 
 acknowledge (v.) = ขอบคุณ, ยอมรับ, ตอบรับ 
 widespread (adj.) = แพรหลาย 
 
Passage 3 
 Genetics plays a big role in the way our skin develops, determining its color, pore 
concentration, thickness, even the number of veins and nerves situated in its deepest layer. Yet 
your skin’s well-being not only depends on a really efficient, scientific skincare routine, but on a 
healthy lifestyle, too.  
 Getting enough sleep is important, for example, because this is the time when skin works 
especially hard at repairing itself. Lack of it leaves skin looking dull. If you’re suffering from 
insomnia, the chances are that stress is a significant factor. Whereas happiness makes skin glow, 
stress makes skin show the worst side of its nature. Spots, pimples, eczema, blotchiness and 
flakiness: these are just some of the stress symptoms you may see in your skin.  
 Luckily, one of the best ways of reducing stress is also very beneficial to skin: getting 
more exercise. Both aerobic exercise such as tennis, dancing, and jogging, and anaerobic exercise 
like stretching and yoga, are highly beneficial because they improve circulation, and it is blood 
that brings the vitamins and nutrients necessary for cell metabolism to the skin. For your general 
well-being, it is always best to mix the two types of exercise.  
 If you are not eating healthily, it certainly becomes evident swiftly in your skin, which 
loses its glow and shine. The problem can be as simple as a lack of vitamin C, which plays a 
vital role in collagen formation and cell repair. Although vitamin C is found in fresh fruits like 
melon, oranges, and even in tomatoes, the body cannot store it.  
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 Therefore, it needs regular supplies. Other important vitamins are the B group, especially 
B2 and B12 and vitamin E, along with zinc. But vitamin and mineral supplements are not the 
complete answer. The best way to obtain a balanced mix of vitamins and minerals is to eat the 
freshest, most natural foods. A diet rich in unsaturated fats such as olive oil rather than butter, 
unprocessed fiber, raw fruit and vegetables and low-fat protein such as fish and chicken will 
provide everything your skin needs. If you can cut out caffeine, smoking and alcohol, so much 
the better.  
 Do not forget to drink as much water as you can each day: six glasses at least. It helps 
every organ in your body function better, aiding digestion, circulation and even excretion of 
toxins through the skin’s pores.   
1. The best title for this extract is .................... .  
 1) Keeping Skin Shiny   2) Good Skin from Within  
 3) How Your Skin Works  4) Healthy Food, Healthy Look   
2. The main idea of the extract is .................... . 
  1) genetics is necessary for our skin’s well-being  
  2) genetics plays a big role in the way our skin develops  
  3) a healthy lifestyle is really important to our skin’s well-being  
  4) our skin’s well-being depends on a really efficient scientific skincare routine   
3. .................... is not good for the skin.  
 1) Collagen  2) Vitamin C  3) Insomnia  4) Exercise   
4. According to the extract, it is TRUE that .................... .  
  1) skin works hard at night to repair itself  
  2) oversleeping may have bad effects on skin  
  3) the most important vitamins for skin are the B group  
  4) aerobic exercise is the best way to improve the skin   
5. Your skin loses its glow and shine swiftly if you .................... .  
 1) exercise regularly    2) reduce your stress level  
 3) consume alcohol and caffeine 4) have a healthy, balanced diet   
6. The phrase “its nature” (line 8) refers to the nature of .................... . 
 1) skin  2) stress  3) sleep 4) lifestyle   
7. The phrase “two types of exercise” (line 14) refers to .................... .   
 1) stretching and yoga   2) aerobic exercise and dancing  
 3) jogging and anaerobic exercise  4) aerobic and anaerobic exercise 
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8. The word “it” (line 19) refers to .................... .  
 1) the body  2) fresh fruit  3) vitamin C  4) cell repair   
9. According to the last paragraph, water helps the body to do all of the following EXCEPT 

.................... .  
 1) digest food  2) circulate blood  3) eliminate toxin 4) overcome insomnia  
10. The extract is primarily intended for .................... .  
 1) people trying to live longer  2) women desiring to lose weight  
 3) people wanting to have youthful skin  4) women preparing to enter a beauty contest 
 
เฉลยละเอียด  
1. เฉลย 2) Good Skin from Within 
    ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดของบทความนี้คือผิวสุขภาพดีจากภายใน 
  1) รักษาผิวใหเปลงประกาย 
  3) ผิวคุณทํางานอยางไร 
  4) อาหารสุขภาพ ภาพลักษณท่ีดูสุขภาพดี 
   นองๆ คะ การสรุป title ของบทความที่ดีตองใชความคิดท่ีซับซอน นองๆ จะเห็นวาทุกยอหนาจะ

กลาวถึงการท่ีดูแลรางกายใหดีนั้นจะมีผลทําใหมีผิวพรรณท่ีดีตามไปดวย เชน การนอนใหพอ ลด
ความเครียด การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การด่ืมน้ําใหพอเพียง ท้ังหมดจะทําใหรางกาย
แข็งแรง (จากภายใน) และจะใหมีผิวพรรณท่ีดีตามมาคือทําใหเห็นถึงผิวท่ีมีสุขภาพดีจากภายในนั่นเองคะ  

2. เฉลย 3) a healthy lifestyle is really important to our skin’s well-being 
   ใจความหลักของบทความนี้คือวิถีการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีสําคัญอยางมากตอการมีสุขภาพดี

ของผิว 
  1) พันธุศาสตรจําเปนตอการมีสุขภาพดีของผิวคุณ  
  2) พันธุศาสตรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาของผิวเรา 
  4) ความมีสุขภาพดีของผิวเราขึ้นอยูกับกิจวัตรประจําวันในการดูแลผิวพรรณดวยวิทยาศาสตรท่ีมี

ประสิทธิภาพ”  
   นองๆ คะ คําตอบที่ถูกตองท่ีสุดก็คือตัวเลือกท่ี 3) นะคะเพราะในเรื่องท้ังหมดเคากลาวถึงวาวิถี

การดําเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีสําคัญอยางมากตอการมีสุขภาพดีของผิวคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ มีอยูในบางยอหนา
เทานั้นคะนองๆ  

3. เฉลย 3)  Insomnia 
   อธิบาย : การนอนไมหลับ ไมดีตอผิว  
  1) คอลลาเจน 
  2) วิตามินซี 
  4) การออกกําลังกาย 
   ขอนี้ใหนองๆ สังเกตจากในยอหนาท่ีสองนะคะ ท่ีระบุวา การนอนหลับจะชวยใหมีผิวพรรณท่ีดี 

การนอนไมหลับจะทําใหเกิดความเครียด (stress) และทําใหผิวพรรณหมนหมอง (dull) นะคะ 
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4. เฉลย 1) skin works hard at night to repair itself 
   อธิบาย : ตามบทความ มันจริงท่ีวาผิวทํางานหนักในตอนกลางคืน เพื่อซอมแซมตัวมันเอง 
  2) การนอนมากเกินไปอาจสงผลเสียตอผิว  
  3) วิตามินท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผิว คือ วิตามินจําพวกบี 
  4) การออกกําลังกายแบบแอโรบิคเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปรับปรุงผิวพรรณ 
   นองๆ คะคําตอบของคําถามนี้มีระบุอยูในประโยคแรกของยอหนาท่ีสองวาการนอนนั้นสําคัญ

เพราะชวงเวลานอนผิวหนังจะทํางานอยางหนักเพ่ือซอมแซมตัวเองคะ  
5. เฉลย 3) consume alcohol and caffeine 
   ผิวของคุณสูญเสียความเปนประกายไปอยางรวดเร็วถาหากคุณด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและ 

คาเฟอีน 
  1) ออกกําลังกายเปนปกติ 
  2) ลดระดับความตึงเครียดของคุณ  
  4) มีอาหารที่สุขภาพดีและสมดุล 
   นองๆ สามารถหาคําตอบไดโดยการดูจากประโยคสุดทายของยอหนากอนสุดทายท่ีวา ถาคุณ

สามารถตัดคาเฟอีน การสูบบุหรี่ และแอลกอฮอลไปไดผิวพรรณก็จะดีขึ้นมากคะไมยากเลยใชมั้ยคะนองๆ  
6. เฉลย 1) skin 
   วลี “ธรรมชาติของมัน” (บรรทัดท่ี 8) หมายถึงธรรมชาติของผิวหนัง  
  2) ความตึงเครียด 
  3) การนอน 
  4) รูปแบบการดําเนินชีวิต 
   เรื่องนี้นะคะเคาพูดถึงการทํางานตามธรรมชาติของผิวเรา เพราะฉะนั้นคําตอบจะเปนอยางอื่นไป

ไมไดนอกเสียจากตัวเลือกท่ี 1) เลยนะคะ ซ่ึงก็คือธรรมชาติของผิวนั่นเองคะ  
7. เฉลย 4) aerobic and anaerobic exercise 
   วลี “การออกกําลังกาย 2 ประเภท” (บรรทัดท่ี 14) หมายถึง การออกกําลังกายแบบแอโรบิค

และแอนแอโรบิค 
  1) การยืดเสนยืดสายและโยคะ  
  2) การออกกําลังกายแบบแอโรบิค และการเตน 
  3) การวิ่งจ็อกกิ้งและการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิค 
   ขอนี้งายมากๆ เลยนะคะนองๆ เห็นชัดเจนเลยนะคะวาคําตอบอยูในยอหนาท่ี 3 คะ  
8. เฉลย 1) the body 
   คําวา “มัน” (บรรทัดท่ี 19) หมายถึง รางกาย  
  2) ผลไมสด 
  3) วิตามินซี 
  4) การซอมแซมเซลล 
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   ขอนี้นะคะนองๆ ใหสังเกตวาคําท่ีจะนํามาแทนนั้นจะตองทํากริยา คือ needs regular supplies 
(of vitamin C) และโจทยไดตัดเอาประโยคที่วา...the body cannot store it. (it = vitamin C) ตามดวย
ประโยคตอมา คือ Therefore, it needs regular supplies. เพราะฉะนั้นแลวนะคะนอง it จึงหมายถึง the 
body คะ  

9. เฉลย 4) overcome insomnia 
   จากยอหนาสุดทาย น้ําชวยรางกายในการทําทุกสิ่งดังตอไปนี้ ยกเวน เอาชนะอาการนอนไมหลับ 
  1) ยอยอาหาร 
  2) หมุนเวียนเลือด 
  3) กําจัดพิษ 
   ไมถูกตองนะคะเพราะวาในยอหนาสุดทายไมไดกลาวถึงการแกโรคนอนไมหลับคะ  
10. เฉลย 3) people wanting to have youthful skin 
   บทความนี้มีเจตนาเพ่ือคนที่อยากจะมีผิวที่ออนวัยเปนสําคัญ  
  1) คนท่ีพยายามที่จะมีชีวิตอยูยาวนานขึ้น 
  2) ผูหญิงท่ีปรารถนาที่จะลดน้ําหนัก 
  4) ผูหญิงท่ีกําลังเตรียมตัวเขารวมการประกวดความงาม 
   ขอนี้งายมากเลยคะนองๆ นองๆ จะเห็นนะคะวา ทุกยอหนาจะเก่ียวกับการรักษาผิวพรรณใหดี 

ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะมีผิวพรรณท่ีดูออนวัยนั่นเองคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมเก่ียวของกันเลยนะคะนองๆ  
 

คําศัพทที่ควรทราบ  
 genetics (n.)  = พันธุศาสตร  determining (v.) = บงช้ี, ระบุ 
 pore (n.)  = รูขุมขน  concentration (n.) = ความเขมขน 
 thickness (n.)  = ความหนา  vein (n.) = เสนเลือดดํา 
 nerve (n.)  = เสนประสาท  layer (n.) = ช้ัน 
 skincare (n.)  = การบํารุงผิว  repair (v.) = ซอมแซม 
 dull (adj.)  = หมนหมอง  suffer (v.) = ทรมาน  
 insomnia (n.)  = อาการนอนไมหลับ  significant (adj.) = สําคัญ 
 pimple (n.)  = สิว  eczema (n.) = โรคผิวหนัง 
 blotchiness (n.)  = ความเปนจุดเปนดาง   
 lakiness (n.)  = การตกสะเก็ด  
 symptom (n.)  = อาการ  
 beneficial (adj.)  = มีประโยชน, สงผลดี  
 circulation (n.)  =  การไหลเวียน  
 digestion (n.)  =  การยอยสลาย 
 metabolism (n.) = กระบวนการเผาผลาญ อาหาร 
 excretion (n.) = การขับ, การขับถาย 
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Passage 4  
 Can’t remember phone numbers? Worried about an upcoming exam or desperately want to 
give up smoking? In future, the answer will be simple: just pop a pill. The idea that an array of 
easily available, addiction-free drugs could be used to improve memory or increase intelligence is 
the stuff of science fiction dystopia-in “Brave New World”, Aldous Huxley created a whole planet 
under the spell of a pleasure drug called Soma.  
 But a new report by leading scientists in the fields of psychology and neuroscience argues 
that, very soon, there really will be a pill for every ill.  
 “It is possible that advances could usher in a new era of drug use without addiction,” says 
the report by Foresight, Britain’s science-based think-tank.  
 “In a world that is increasingly non-stop and competitive, the individual’s use of such 
substances may move from the fringe to the norm.”  
 Drugs that work on the brain are already common-many people can hardly begin their 
days without the mind-sharpening effects of caffeine or nicotine. 
 The British government’s chief scientific adviser, Sir David King, says that brain enhancing 
drugs developed to treat diseases such as Alzheimer’s are likely to find increased use among 
healthy people looking to improve their perception, memory, planning or judgment.  
 Ritalin, prescribed to children with attention deficit hyperactivity disorder, is sometimes 
used by healthy people to enhance their mental performance. Modafinil, a drug developed to treat 
narcolepsy, has been shown to reduce impulsiveness and help people focus on problems.  
 “It improves working memory-your ability to remember telephone numbers-it gives you an 
extra digit or two,” says Prof Trevor Robbins, and experimental psychologist at Britain’s 
Cambridge University and an author of the Foresight report.  
1. What should be the best title of this passage?  
 1) A pill for every ill    2) Addiction-free drugs  
 3) Ways to improve memory  4) How to cure Alzheimer disease   
2. Which statement is TRUE according to the passage?  
 1) Drugs can improve memory but many have side effects.  
 2) The brain-enhancing drugs tend to be more widely used.  
 3) Robbins is the name of a scientist who develops the pill.  
 4) At present, scientists have already discovered medicines to increase intelligence.   
3. According to the passage, which of the following cannot be helped by drugs?  
 1) Solving problems    2) Making judgment  
 3) Improving memory   4) Becoming more anxious  
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4. Which of the following is NOT the name of drug?  
 1) Soma 2) Ritalin  3) Modafinil  4) Dystopia   
5. What does the word “array” mean?  
 1) Usage  2) Collection  3) Standard  4) Response   
6. What does the word “their” refer to? (paragraph 7, line 18)  
 1) Normal children’s   2) Sick people’s  
 3) Hyperactive children  4) Healthy people’s   
7. What does a psychologist deal with?  
 1) Physical health    2) Mental health  
 3) Heart disease   4) Brain disease   
8. What is the purpose of the writer? 
 1) To persuade people to buy new drugs 
 2) To compare new drugs with the old ones 
 3) To inform us about the advancement of drugs 
 4) To give reasons why new products are popular  
9. What can be inferred from the passage? 
 1) New drugs are more effective and reliable.  
 2) People tend to keep good health by taking drugs.  
 3) The writer convinced healthy people to take drugs.  
 4) Many existing drugs will be used in healthy people to help mental performance.   
10. Which of the following best indicates the writer’s opinions towards the new drug?  
 1) Neutral  2) Favorable 3) Doubtful 4) Judgmental 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 1)  A pill for every ill 
   ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดของเรื่องนี้คืออะไร  
   ยาสําหรับทุกโรค 
  2) ยาท่ีผูใชไมติด 
  3) วิธีเพ่ิมความจํา 
  4) วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร 
   นองๆ คะ อยางท่ีพ่ีแนนบอกนะคะ ช่ือเรื่องตองครอบคลุมใจความสําคัญของท้ังเรื่อง จากเรื่องท่ี

อานนองๆ จะพบวาพูดถึงยาที่ใชรักษาโรคตางๆ เชน ในยอหนาแรกพูดวา “Can’t remember phone 
numbers? Worried about an upcoming exam or desperately want to give up smoking? In 
future, the answer will simple : just pop a pill” ยอหนาท่ีสองพูดวา “there really will be a pill for 
every ill” เปนตน ดังนั้นนองๆ จึงตอบตัวเลือกท่ี 1) เลยนะคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ ผิด เพราะ ตัวเลือกท่ี 2) 
และ 3) เปน detail เกินไป และตัวเลือกท่ี 4) ไมไดพูดถึงในบทความ 
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2. เฉลย 2) The brain-enhancing drugs tend to be more widely used. 
   ขอความใดถูกตองตามบทความ 
   ยาที่ชวยเพ่ิมสมรรถนะของสมองมีแนวโนมวาจะมีการใชแพรหลายมากข้ึน 
  1) ยาสามารถชวยเพ่ิมความสามารถในการจํา แตยาหลายตัวมีผลขางเคียง 
  3) ร็อบบินสเปนช่ือนักวิทยาศาสตรท่ีคิดคนยาดังกลาว 
  4) ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรคนพบยาที่ชวยเพ่ิมสติปญญา 
   นองๆ คะ พ่ีแนนแนะนําใหนองๆ คอยๆ  ตัดตัวเลือกท่ีผิดท้ิงนะคะ มาเริ่มดูทีละตัวเลือกเลยนะคะ 

ตัวเลือกท่ี 1) ผิดนะคะ เพราะในบทความไมไดกลาวถึงเลยวายามีผลขางเคียง ตัวเลือกท่ี 3) ผิด เพราะ ร็อบ
บินส คือนักจิตวิทยาทางการทดลองและนักเขียน (ดูจากประโยคสุดทาย) และตัวเลือกท่ี 4) ผิดเพราะ ใน
ปจจุบันยังไมมียาตัวนี้นะคะ ดังนั้นตัวเลือกท่ี 2) จึงถูกตองนะคะ โดยดูจากประโยคที่วา Drugs that work 
on the brain are already common นะคะ นองๆ ตอบถูกกันใชไหมคะ 

   side effect (n.) = ผลขางเคียง,  tend to (phr. v.) = มีแนวโนมจะ,  discover (v.) = คนพบ  
3. เฉลย 4) Becoming more anxious 
   จากบทความ ยาไมสามารถชวยอะไรได  
  1) แกปญหา 
  2) ตัดสินใจ 
  3) เพ่ิมความจํา 
  4) ทําใหกระวนกระวายมากขึ้น 
   คําตอบคือตัวเลือก 4) นะคะ เพราะวาถายาทําใหเรากังวลมากขึ้นเราจะกินยาไปทําไมคะ ขอนี้

งายมากๆ คะ ถานองๆ ดูจากบทความนองๆ ดูไดจากประโยค Modafinil help people focus on 
problems (ตัวเลือกท่ี 1)), improve their perception, memory, planning or judgment       
(ตัวเลือกท่ี 2)), It improves working memory (ตัวเลือกท่ี 3))   

4. เฉลย 4) Dystopia 
   ช่ือใดตอไปนี้ไมใชช่ือของยา 
   ขอนี้นองๆ มองหาสิ่งท่ีเปนช่ือเลยนะคะ แลวคอยๆ กวาดตามองรอบๆ นะคะ วามันกลาวถึงวา

เปนยาไหม นองๆ จะทราบวา Soma (pleasure drug), Ritalin (attention deficit hyperactivity 
disorder) และ Modafinil, (drug developed to treat narcolepsy) เปนช่ือยา จึงตอบตัวเลือกท่ี 4)    
เลยนะคะ  

5. เฉลย 2) Collection 
   คําวา array หมายถึง  
  1) Usage (n.) = การใช  
  2) Collection (n.) = ชุด 
  3) Standard (n.) = มาตรฐาน  
  4) Response (n.) = การตอบสนอง 
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   ขอนี้ถามคําศัพทนะคะ นองๆ ไมรูศัพทก็ไมตองตกใจนะคะ นองๆ ลองไปดูบริบทขางๆ แลวลอง
เอาคําในตัวเลือกไปแทนดูนะคะ ขอไหนแปลแลวรูเรื่องและเขากับบริบทก็ตอบขอนั้นคะ ในท่ีนี้ถาลองแปล
ความหมายจากบริบทนาจะแปลวา กลุมยาท่ีหางายและใชแลวไมติด ... จึงตอบตัวเลือกท่ี 2) นะ จริงๆ แลว 
array หมายถึง แถว หรือกลุมของท่ีเรียงติดกัน นะคะ  

6. เฉลย 4) Healthy people’s 
   คําวา their อางถึง คนที่สุขภาพดี 
  1) เด็กท่ัวไป 
  2) คนปวย 
  3) เด็กท่ีไมอยูนิ่ง 
   นองๆ คะขอนี้ถาม refer นะคะ ดังน้ันนองๆ ไปดูขอความท่ีอยูขางหนาคําวา their เลยคะ จะ

เห็นวาคําท่ีอยูใกลๆ ท่ีมันแทนไดคือคําวา healthy people’s นะคะ ตรงกับตัวเลือกท่ี 4) เลยคะ  
7. เฉลย 2) Mental health 
   นักจิตวิทยาเกี่ยวของกับอะไร 
   สุขภาพดานจิตใจ 
  1) สุขภาพทางกาย 
  3) โรคหัวใจ 
  4) โรคสมอง 
   นองคะขอนี้พ่ีแนนวานองๆ คงตอบกันไดงายๆ นะคะ psycho เปนรากศัพท แปลวาจิตใจ ดังน้ัน 

psychologist จึงแปลวา นักจิตวิทยาคะ ดังน้ันจึงตอบตัวเลือกท่ี 2) คือคําวา psycho = mental สวน 
physic แปลวากายภาพนะคะ เปนคํา Antonym คะ / deal with (phr. v.) = เก่ียวกับ  

8. เฉลย 3) To inform us about the advancement of drugs 
   จุดประสงคของเรื่องนี้คืออะไร  
  1) เพ่ือชักจูงใหคนซ้ือยาตัวใหมๆ 
  2) เพ่ือเปรียบเทียบยาตัวใหมกับยาตัวเกา 
  3) เพ่ือบอกความกาวหนาของยา 
  4) เพ่ือใหเหตุผลวาทําไมผลิตภัณฑใหมจึงเปนท่ีนิยม 
   ขอนี้ถามถึงจุดประสงคของเรื่อง นองๆ ตองดูจาก tone เรื่อง และการใชคําศัพทในเน้ือเรื่องนะคะ 

จากเนื้อเรื่องนองๆ จะพบวาเปนการเลาถึงยาตัวใหมๆ ใหเราทราบนะคะ ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกท่ี 3) นะคะ 
สวนตัวเลือกอื่นๆ ผิด เพราะไมไดมีการกลาวถึงในบทความเลยนะคะ 
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9. เฉลย 4) Many existing drugs will be used in healthy people to help mental performance. 
   อะไรคือสิ่งท่ีสามารถสรุปไดจากบทความ 
   ยาที่มีอยูในปจจุบันจะถูกใชโดยคนที่มีสุขภาพดีเพื่อชวยดานจิตใจ 
  1) ยาตัวใหมมีประสิทธิผลและนาเช่ือถือกวา 
  2) คนมักจะรักษาสุขภาพโดยการกินยา 
  3) ผูเขียนชักจูงใจใหคนท่ีมีสุขภาพดีใหกินยา 
   นองๆ คะ ขอนี้ถามถึง infer แสดงวาเปนสิ่งท่ีเราสามารถสรุปไดจากเรื่องนะคะ ตองเปนสิ่งท่ี

ไมไดกลาวในเรื่องนะคะ ขอนี้นองๆ ตอบตัวเลือกท่ี 4) เลยนะคะ เพราะนองๆ สามารถสรุปไดจากยอหนา
สุดทายนะคะ ท่ีเปนการยกตัวอยางยาตางๆ ท่ีถูกนํามาใชเพ่ือชวยใหสมองทํางานไดดีขึ้นนะคะ จึงสามารถ
สรุปไดวายาตัวอื่นๆ ก็นาจะถูกนํามาใชดวย สวนตัวเลือกท่ี 1) ผิด เพราะไมไดกลาวไวในบทความ     
ตัวเลือกท่ี 2) ผิดเพราะในเนื้อเรื่องกลาวถึงเฉพาะเรื่องสมอง ไมไดพูดถึงเรื่องรางกาย และตัวเลือกท่ี 3) ผิด
เพราะผูเขียนบอกวาคนสุขภาพดีนิยมกินยา แตไมไดชักจูงใหผูอานกินยาตามนะคะ  

10. เฉลย 2) Favorable 
   ขอใดคือความเห็นของผูเขียนท่ีมีตอยาใหมนี้ 
   นองๆ คะการดูความเห็นผูเขียน พ่ีแนนแนะนําใหนองๆ ดู tone เรื่อง การใชคําศัพทของผูเขียน

นะคะ พ่ีแนนอยากชี้ใหนองๆ ดูบางคํานะคะ คือ very soon, there ...................., It is possible that 
advances could usher in a new era of drug ...................., the individual’s .................... move 
from the fringe to the norm นะคะ จากคําดังกลาวนองๆ ตอบตัวเลือกท่ี 2) ไดเลยนะคะ เพราะนองๆ 
จะเห็นแตคําท่ีเปนความหมายเชิงบวกนะคะ 

  1) Neutral (adj.) = เปนกลาง  
  3) Favorable (adj.) = ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบ 
  3) Doubtful (adj.) = นาสงสัย  
  4) Judgmental (adj.) = อยางตัดสินใจ 
 

คําศัพทที่ควรทราบ  
 upcoming (adj.) = ท่ีกําลังจะมาถึง judgment (n.)  = การตัดสิน 
 desperately (adv.) = อยางเต็มท่ี prescribe (v.)  = สั่งยา 
 array (n.) = ชุด, แถว hyperactivity (n.) = ความกระตือรือรนท่ีมากเกิน 
 spell (n.) = เสนห  narcolepsy (n.) = โรคการหลับท่ีควบคุมไมได 
 psychology (n.) = จิตวิทยา impulsiveness (n.) = ความประมาท 
 neuroscience (n.) = ประสาทวิทยา psychologist (n.) = นักจิตวิทยา  
 usher (v.) = นําทาง  
 fringe (n.) = นอกกรอบ  
 enhance (v.) = ทําใหเพ่ิมขึ้น  
 perception (n.) = การรับรู  
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Passage 5  
 Irradiating fruits, vegetables, spices, pork, and chicken to kill insects and bacteria has been 
approved by the Food and Drug Administration over the past decade or so. Irradiation of other 
meats, such as beef and lamb, is being reviewed. Federal approval does not require that industry 
adopt the process, and few food processors presently offer irradiated products. 
 Market studies have shown that many consumers are afraid that eating irradiated foods 
may cause cancer, despite scientific studies that prove the safety of treated foods. Other 
naysayers argue that more stringent government inspection, higher food-safety standards, and 
more careful food-preparation practices by consumers are all that is needed to ensure that food 
is safe. Consequently, companies currently see no need to spend millions of dollars supplying 
processing plants with equipment necessary for a process that few shoppers are in favor of. 
 All supermarkets that sell irradiated food must label the food either directly on the 
packaging, or in the case of bulk items like fruits and vegetables, by placing a sign nearby. There 
is no requirement for the labeling of irradiated food served by chain restaurants or hospitals that 
buy directly from distributors, nor any regulations for products that contain irradiated ingredients.  
1. According to this text, the purpose of irradiating foods is .................... . 
 1) lower prices 2) better health 3) nutritional value 4) easier cooking  
2. Irradiated foods were first approved by the Food and Drug Administration .................... . 
 1) about ten years ago  2) over twenty years 
 3) at the beginning of this century 4) in 1980  
3. The word “reviewed” (line 3) means .................... . 
 1) operated 2) controlled 3) enforced 4) considered  
4. Food industries now are not eager to promote irradiated products because .................... . 
 1) irradiation has been proved to cause cancer 
 2) original tastes of products cannot be maintained  
 3) many people still have doubts about the safety 
 4) doing so would increase advertising costs  
5. “Treated foods” (line 6) are foods that have been .................... . 
 1) cooked 2) spoiled 3) irradiated 4) packaged  
6. Naysayers (line 7) are people who .................... others. 
 1) accept 2) fear 3) look down on 4) disagree with  
7. The word “stringent” (line 7) means .................... . 
 1) strict 2) requested 3) legal  4) accepted 
 



 

ภาษาอังกฤษ (112) ______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

8. The word “currently” (line 9) means .................... . 
 1) generally 2) normally 3) presently 4) probably  
9. Irradiated foods or products must be labeled if they are .................... . 
 1) bought directly from producers 2) sold in supermarkets 
 3) packed in a large container 4) served in government hospitals  
10.  The writer seems to have a .................... attitude toward food irradiation. 
 1) neutral 2) negative 3) wonderful 4) surprising 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2) better health 
   ตามเนื้อเรื่องจุดประสงคของการฉายรังสีอาหาร คือ เพ่ือสุขภาพท่ีดี (better health) ปลอดภัย

จากแมลงและแบคทีเรีย ดังระบุไวชัดเจนในประโยคแรกของยอหนาแรกท่ีวา “Irradiating fruits, 
vegetables, spices, pork, and chicken to kill insects and bacteria จากท่ีขีดเสนใตไดระบุไวชัดวา 
“การฉายรังสีอาหารก็เพ่ือฆาแมลงและเชื้อแบคทีเรีย  

2. เฉลย 1) about ten years ago  
   อาหารที่ผานการฉายรังสีแลว ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยาครั้งแรกเมื่อ

ประมาณ 10 ปท่ีแลว (about ten years ago) ท่ีเลือกตัวเลือกนี้ก็เพราะเน้ือเรื่องระบุไวในยอหนาแรกวา 
“Irradiating fruits, ... has been approved by the Food and Drug Administration over the past 
decade ...” (... ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อทศวรรษที่ผานมา) คําวา 
decade = ทศวรรษ หรือ 10 ป  

3. เฉลย 4) considered 
   คําวา reviewed หมายถึง considered (พิจารณา) กลาวคือ ผลไม ผัก เครื่องเทศ เนื้อหมู และ

เนื้อไกท่ีไดรับการฉายรังสีไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยาไปแลว เมื่อมากกวาทศวรรษ
ท่ีผานมา ขณะนี้การฉายรังสีเนื้อสัตว เชน เนื้อวัวเนื้อแกะ กําลังถูกพิจารณาอยู (reviewed = considered) 
สําหรับตัวเลือกอื่นมีความหมายดังนี้คือ operated = ดําเนินการ, controlled = ควบคุม, enforced = 
บังคับใช  

4. เฉลย 3) many people still have doubts about the safety 
   โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในขณะนี้ไมกระตือรือรนท่ีจะนําเสนอผลิตภัณฑท่ีไดผานการฉายรังสี

ไปแลว เพราะวา “คนจํานวนมากก็ยังเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู” (many people still 
have doubts about the safety) ดังระบุเหตุผลสนับสนุนคําตอบนี้ไวในยอหนาท่ี 2 ท่ีวา “Marketing 
studies... consumers are afraid that eating irradiated foods may cause cancer...” (...ผูบริโภค
กลัววา หากคนกินอาหารที่ผานการฉายรังสีแลว อาจจะมีสิทธ์ิเปนมะเร็งได) 
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5. เฉลย 3)  irradiated 
   Treated foods หมายถึง foods that have been irradiated (อาหารที่ไดผานการฉายรังสี

แลว) ท้ังนี้เพราะในยอหนา 2 ประโยคแรก ระบุวา “... eating irradiated foods may cause cancer ... 
treated foods” ผูเขียนใชคําวา treated foods เพ่ือไมใหเกิดการซํ้าคําเดิมคือ irradiated foods จึงใชคําท่ี
มีความหมายใกลเคียงเปน treated foods ซ่ึงก็มีความหมายแบบเดียวกัน  

6. เฉลย 4)  disagree with 
   Naysayers หมายถึง people who disagree with others (คนท่ีไมเห็นดวยกับผูอื่น) เหตุผลท่ี

เลือกตัวเลือกนี้ก็เพราะในยอหนาท่ี 2 มีขอความวา “Market studies have shown that many 
consumers are afraid that eating irradiated foods may cause cancer...”. (จากงานวิจัยทาง
การตลาดแสดงใหเห็นวา ผูบริโภคจํานวนมากกลัววาการกินอาหารที่ผานการฉายรังสีอาจจะกอใหเกิด
โรคมะเร็ง) ซ่ึงขอความนี้ขัดแยงกับ “other maysayers argue that more stringent government 
inspection, higher food-safety standards, and more careful food-preparation practices by 
consumers are all that is needed to ensure that food is safe.” (naysayers ไดแยงวาการ
ตรวจสอบของภาครัฐอยางเขมงวด การตระเตรียมอาหารอยางระมัดระวังโดยผูบริโภคคือสิ่งท่ีสรางความ
ปลอดภัยในอาหาร) ฉะนั้น naysayers จึงหมายถึงผูท่ีไมเห็นดวยกับผูบริโภคในขอความแรกท่ีบอกวาการ
ฉายรังสีนําไปสูการเปนมะเร็ง  

7. เฉลย 1) strict 
   strict (adj.)  = เขมงวดกวดขัน 
  2) requested (adj.)  = ไดรับการรองขอ 
  3) legal (adj.)  = ถูกกฎหมาย 
  4) accepted (adj.)  = ไดรับการยอมรับ 
   คําวา stringent = strict เหตุผลท่ีเลือกตัวเลือกนี้ก็คือ ในยอหนา 2 ผูเขียนบอกวา “มีผูบริโภค

จํานวนมากกลัววา การฉายรังสีอาหารอาจจะนําไปสูการเปนมะเร็ง แตกลุมท่ีไมเห็นดวยบอกวาปลอดภัย
หากไดรับการตรวจสอบจากภาครัฐอยางเขมงวดกวดขัน และตัวผูบริโภคเองก็ตองมีวิธีการเตรียมอาหารให
ระมัดระวังดวย”  

8. เฉลย 3)  presently 
   presently (adv.)  = ปจจุบัน 
  1) generally (adj.)  = โดยทั่วๆ ไป 
  2) normally (adv.)  = โดยปกติ 
  4)   probably (adv.)  = อาจเปนไปได 
   คําวา currently = presently การท่ีเลือกตัวเลือกนี้เปนเพราะวา ผูบริโภคมีความเห็นขัดแยงกัน

เก่ียวกับอาหารที่ผานการฉายรังสีแลว กลาวคือ กลุมหนึ่งเห็นวาจะนําไปสูการเปนมะเร็ง แตอีกกลุมเห็นวา
ปลอดภัยเพราะเปนไปอยางเขมงวดกวดขัน ทางบริษัทตางๆ ในปจจุบัน จึงไมเห็นความจําเปนใดๆ ท่ีจะใช
จายเงินเปนลานๆ ดอลลารเพ่ือทุมใหกับการแจกจายพืชท่ีผานขบวนการฆาเช้ือดวยเครื่องมือ 
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9. เฉลย 2)  sold in supermarkets 
   อาหารที่ผานการฉายรังสีฆาเช้ือโรคแลวจะตองติดฉลาก ถาหากนํามาจําหนายในซูเปอรมารเก็ต 

(... if they are sold in supermarkets) ดังระบุไวในเรื่องชัดเจนในยอหนาสุดทายวา “ซูเปอรมารเก็ตทุก
แหงท่ีจําหนายอาหารที่ผานการฉายรังสีฆาเช้ือแลวจะตองติดฉลากบนกลองหรือบนผลิตภัณฑอาหาร อาทิ 
ผัก ผลไม แตถาหากเปนโรงพยาบาลหรือภัตตาคารท่ีซ้ืออาหารโดยตรงจากผูจําหนายก็ไมจําเปนตองติดฉลาก”  

10. เฉลย 2)  negative 
   จากเรื่องการฉายรังสีฆาเช้ือโรคในอาหาร ดูเหมือนวาผูเขียนจะมีทัศนคติไปในทางลบ (negative) 

กลาวคือ  ยอหนาแรกในประโยคที่ 2 บอกวา “Irradiation of other meats, such as beef and lamb, 
is being reviewed.” (การฉายรังสีฆาเช้ือในอาหารประเภทเนื้อ เชน เนื้อวัว เนื้อแกะ กําลังถูกพิจารณา
ตรวจสอบ) แสดงวา ทางคณะกรรมการอาหารและยาชักไมคอยแนใจในความปลอดภัยของการฉายรังสี
อาหาร 

   ยอหนา 2 ตอนทาย ผูเขียนระบุวา “ดังน้ัน ในปจจุบันบริษัทตางๆ เห็นวาไมจําเปนท่ีจะทุมเงิน
จํานวนหลายลานดอลลารใหกับการปลูกพืชท่ีผานขบวนการฆาเช้ือ เน่ืองจากแทบไมมีผูจับจายรายใดช่ืนชอบ” 

   ยอหนาสุดทาย ผูเขียนบอกวา “ซูเปอรมารเก็ตทุกแหงท่ีจําหนายอาหารที่ผานการฉายรังสีฆาเช้ือ
โรคจะตองติดปายบอกไว”    แสดงวาหากผูจับจายไมแนใจในความปลอดภัยก็จะไดมีทางเลือกคือ หันไปซื้อ
สินคาท่ีตัวเองมั่นใจ แสดงวาอาหารที่ผานการฉายรังสียังไมเปนท่ีมั่นใจกับผูบริโภคถึงความปลอดภัย ซ่ึง
ผูเขียนใหขอมูลเปนนัยๆ มาโดยตลอดวาตัวเองก็ยังไมมั่นใจกับอาหารที่ผานการฉายรังสีฉะนั้นทัศนคติของ
ผูเขียนตอ irradiated foods จึงเปนในทาง negative (ทางลบ) 

 
คําศัพทที่ควรทราบ  

 irradiate (v.) = ฉายรังสี 
 spices (n.) = เครื่องเทศ 
 approve (v.) = เห็นชอบ, อนุมัติผาน 
 Food and Drug Administration; FDA (n.)  =  คณะกรรมการอาหารและยา 
 adopt (v.) = รับเอามาใช 
 stringent (adj.) = เขมงวด 
 inspection (n.) = การตรวจสอบ 
 ensure (v.) =  ทําใหมั่นใจ 
 in favor of (prep. Phrase)  =  ช่ืนชอบ 
 label (v.) =  ติดฉลาก 
 in case of (prep. Phrase)  =  ในกรณีของ 
 bulk items (n.) = สินคาจํานวนมาก 
 distribution (n.) = การแจกจาย 
 regulations (n.) = กฎขอบังคับ 
 ingredient (n.) = สวนผสม 
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Self-Practice 
Category Vocab: Environment 

 
 acid rain  (n.)  ฝนกรด 
 aerosol  (n.)  ละอองของเหลว 
 air pollution  (n.)  มลพิษทางอากาศ 
 water pollution  (n.)  มลภาวะทางน้ํา 
 marine pollution (n.)  มลภาวะทางทะเล 
 mercury poisoning (n.)  การเปนพิษของสารปรอท 
 atmosphere (n.)  ช้ันบรรยากาศ 
 climate (n.)  ภูมิอากาศ 
 contaminated  (adj.)  ปนเปอน 
 devastating  (adj.) ท่ีทําลายลาง 
 dispose of  (v.)  กําจัด...ท้ิงไป 
 domestic sewage  (n.)  ของเสียจากอาคารบานเรือน 
 ecology  (n.)  ระบบนิเวศ 
 effect  (n.)  ผลกระทบ 
 alternative energy  (n.) พลังงานทางเลือก 
 energy shortage  (n.) ภาวะการณขาดแคลนพลังงาน 
 emission  (n.) การปลอยออกมา 
 erosion  (n.) การสึกกรอน 
 erode  (v.) กรอน (ถูกกัดกรอน) 
 corrode  (v.) กัดกรอน (สิ่งอื่น) 
 endangered species  (n.) สัตวใกลสูญพันธุ 
 exhaust fume  (n.) ควันจากทอไอเสียยานพาหนะ 
 fuel  (n., v.)  เช้ือเพลิง, ใหเช้ือเพลิง 
 global warming  (n.) ภาวะโลกรอน 
 greenhouse effect  (n.) ปรากฏการณเรือนกระจก 
 metals  (n.) ทอระบายน้ํา 
 nuclear fallout  (n.) ฝุนรังสีนิวเคลียร 
 oil-slick  (n.) คราบน้ํามันท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา 
 ozone layer  (n.) บรรยากาศชั้นโอโซน 
 pest  (n.) ศัตรูพืช 
 pesticide  (n.) ยาฆาแมลง 
 plant/factory  (n.) โรงงาน 
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 pollutant  (n.)  มวลสาร, สิ่งท่ีทําใหสกปรก 
 recycle  (v.)  นํากลับมาใชใหม 
 rubbish/ trash/garbage (n.)  ขยะ 
 surface run-off  (n.)  การสูญเสียหนาดิน 
 underground flow  (n.)  ทางนํ้าใตดิน 
 waste  (n.)  กากของเสีย 
 biological diversity (n.)  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ecosystem  (n.)  ระบบนิเวศ 
 parasite  (n.)  ปรสิต 
 extinct  (v.)  สูญพันธุ 
 extinction (n.) การสูญพันธุ 
 incinerate  (v.)  เผา 
 overflow/ flood / (n.)  น้ําทวม 
  Syn: deluge/ inundation  
 tidal wave/ tsunami  (n.)  คลื่นทะเล, สึนามิ 
 toxic/ noxious (adj.)  ท่ีเปนพิษ  
 toxin/ venom/ poison  (n.)  พิษ 
 herbicide  (n.)  ยาฆาวัชพืช 
 pesticide  (n.)  ยาปราบศัตรูพืช 
 insecticide  (n.)  ยาฆาแมลง 
 volcano  (n.)  ภูเขาไฟ 
 volcanic ash  (n.)  ขี้เถาจากภูเขาไฟ 
 volcanic tremor  (n.)  การส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากภูเขาไฟ 
 active volcano  (n.)  ภูเขาไฟท่ียังคงลุกไหม 
 dormant volcano  (n.)  ภูเขาไฟสงบแลว 
 extinct volcano  (n.)  ภูเขาไฟดับมอดแลว 
 wildlife sanctuary  (n.)  เขตสัตวปาสงวน 
 animal welfare  (n.)  สวัสดิภาพสัตว 
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Environment 
Passage 1  
 Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could 
cause catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it 
was discovered that the chemicals being used until then -chlorofluorocarbons (CFCs) - had been 
depleting the ozone layer. 
 The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the 
world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 
times stronger than carbon dioxide. 
 As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless 
coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call 
fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 
 Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 
5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the 
machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%. 
 A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be 
responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main 
contributor. 
 “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater 
than in developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of 
the Netherlands Environmental Assessment Agency. 
 Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is 
now on to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential 
benefit of whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month.  
1. What is the purpose of this passage? 
  1) To show figures for air conditioner use in Asia 
  2) To point out the danger posed by a household appliance in Asia 
  3) To explain how super greenhouse gases damage the ozone layer 
  4) To describe the characteristics of HCFCs  
2. Which is closest in meaning to the word “depleting” (paragraph 1)? 
 1) Forming 2) Adopting 3) Discovering 4) Reducing 
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3. Which of the following is TRUE? 
  1) Future F-gas emissions are expected to be higher in developing countries than in 

developed countries. 
  2) Super greenhouse gases are less harmful than carbon dioxide. 
  3) Many scientists are worried about the possible effect of F-gases on climate change. 
  4) Chemical companies have tried to limit F-gases in the environment.  
4. What releases the highest level of greenhouse gases in the environment? 
 1) Regular use of old air-conditioners 
 2) Dumping air-conditioners ‘with coolants 
 3) Dumping air-conditioners without coolants 
 4) Poor maintenance of air-conditioners  
5. What does “that” (paragraph 4) refer to? 
 1) The leakage of F-gases 2) Information from the UN 
 3) Poor maintenance   4) Air-conditioning 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3) To explain how super greenhouse gases damage the ozone layer 
   จุดประสงคของบทความนี้คือ เพื่ออธิบายวา แกส Super greenhouse ทําลายชั้นโอโซน

อยางไร 
  1) เพ่ือแสดงใหเห็นปริมาณการใชเครื่องปรับอากาศในเอเชีย 
  2) เพ่ือช้ีใหเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากเครื่องใชไฟฟาภายในบานในทวีปเอเชีย 
  4) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของสาร HCFCs  
   บทความนี้เนื้อหาสวนใหญพูดถึงอันตรายของ Super greenhouse gases วามีผลกระทบตอ

สภาพอากาศอยางไรบาง เชน แกสนี้จะทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นก็
ตอบตัวเลือกท่ี 3) คะ สวนตัวเลือกท่ี 1), 2) และ 4) ไมไดมีการพูดถึงในบทความเลยคะ  

2. เฉลย 4) Reducing 
   คําใดมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ‘depleting’ ในยอหนาท่ี 1 มากท่ีสุด 
   Reducing = ลดลง 
  1) Forming = กอเกิด 
  2) Adopting = ยอมรับหรือเริ่มใช 
  3) Discovering = คนพบ 
   ขอนี้วัดความรูเรื่องคําศัพทอีกแลวคะ นองๆ บางคนอาจไมทราบความหมาย แตใจเย็นๆ กอนนะคะ 

จําท่ีพ่ีแนนเคยบอกไดมั้ยคะวาถาเราไมรูความหมายของคําก็ใหลองสังเกตดูจากบริบทรอบๆ คํานี้มาจาก
ประโยค - had been depleting the ozone layer นะคะ ก็หมายความวา สาร HCFCs ถูกนํามาใชแทน
สาร CFCs ท่ี....................ช้ันโอโซน นองๆ คะ การท่ีเราจะนําสารใหมมาใชแทนสารเกา ก็ตองเปนเพราะวา
สารตัวเกาไมดีหรือสรางความเสียหายใหกับช้ันโอโซน เพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกท่ี 4) ซ่ึงเปนคําตอบที่มี
ความหมายในเชิงลบและเหมาะสมที่สุดคะ 
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3. เฉลย 1) Future F-gas emissions are expected to be higher in developing countries than in 
developed countries. 

   ประโยคใดตอไปนี้เปนความจริง 
   การปลอยแกส F ในอนาคตมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมในประเทศกําลังพัฒนา

มากกวาประเทศที่พัฒนาแลว 
  2) แกส Super greenhouse มีอันตรายนอยกวาแกสคารบอนไดออกไซด 
  3) นักวิทยาศาสตรหลายคนกังวลถึงผลกระทบของแกส F ท่ีจะเกิดขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
  4) บริษัทผูผลิตสารเคมีพยายามที่จะควบคุมระดับของแกส F ในสภาพแวดลอม  
   ขอนี้เมื่อนองๆ ดูตัวเลือกเรียบรอยแลว ก็ไปหาคําตอบจากบทความไดเลยคะ พ่ีแนนตัดตัวเลือกท่ี 

2) และ 4) ออกไปกอน เพราะในบทความบอก วาแกสนี้รายแรงกวาแกส CFCs ถึง 5,000 เทา และบริษัท
เคมีก็ไมไดมีมาตรการท่ีจะควบคุมแกสนี้เพราะเช่ือวาแกสนี้ดีตอสิ่งแวดลอม สวนตัวเลือกท่ี 3) ตอนแรกดู
เหมือนจะถูกนะคะ แตลองดูดีๆ คะ ไมใชนักวิทยาศาสตรจํานวนมากขนาดนั้นท่ีเห็นดวยวามันจะเกิด
ผลกระทบนะคะ เพราะอยางองคกรของสหประชาชาติก็เห็นวามันจะไมสงผล กระทบอะไรมาก เพราะฉะนั้นก็
เหลือคําตอบเดียวคือ ตัวเลือกท่ี 1) นองๆ ดูจากยอหนาท่ี 6 ก็มีการบอกเก่ียวกับแนวโนมนี้ไวอยางชัดเจน
แลวคะ  

4. เฉลย 2) Dumping air-conditioners ‘with coolants 
   อะไรคือตัวท่ีปลอยแกส Greenhouse ระดับสูงสุดในสภาพแวดลอม 
   การกําจัดเคร่ืองปรับอากาศที่มีสารทําความเย็น 
  1) การใชเครื่องปรับอากาศเกา 
  3) การกําจัดเครื่องปรับอากาศที่ไมมีสารทําความเย็น 
  4) การไมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
   สังเกตตัวเลือกทุกตัวแลวก็ทําใหเกิดแกส Greenhouse ในอากาศไดหมดเลยนะคะ แตนอง

สังเกตดีๆ นะคะ โจทยถามวาเหตุการณใดท่ีปลอยแกสระดับสูงสุดพ่ีแนนแนะนําใหดูจากเปอรเซ็นตการ
ปลอยแกสใน  ยอหนาท่ี 4 นองๆ ก็จะทราบเลยวาคําตอบคือตัวเลือกท่ี 2) ท่ีบอกวาการกําจัดเครื่องปรับอากาศ
ท่ียังมีสารทําความเย็นอยูมีเปอรเซ็นตรั่วของแกสพุงสูงถึง 100% ซ่ึงถือวามากกวาตัวเลือกอื่นท้ังหมด  

5. เฉลย 1) The leakage of F-gases 
   คําวา ‘that’ ในยอหนาท่ี 4 หมายถึงอะไร 
   การรั่วของแกส F 
  2) ขอมูลจากองคการสหประชาติ 
  3) การดูแลรักษาท่ีไมดี 
  4) เครื่องปรับอากาศ 
   นองๆ ยังจําท่ีพ่ีแนนบอกไดมั้ยคะวาเวลาโจทยถามคําถามท่ี refer ถึงอะไรแบบนี้ สวนใหญแลวจะ 
 หมายถึงคํานามท่ีกลาวมาแลวและอยูไมไกลมากนะคะ มาดูกันคะ ยอหนานี้พูดถึงอัตราการรั่ว (leak) ของ

แกสแบบตางๆ นองๆ ลองแปลประโยคดูนะคะเขาบอกวาการดูแลรักษาท่ีไมดีจะทําให .................... เพ่ิมขึ้น
ไปถึง 50% ดังนั้น that ก็ตองหมายถึงการรั่วในตัวเลือกท่ี 1) นั่นเองคะ 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 catastrophic (adj.) = ความหายนะ 
 climate (n.)  = สภาพภูมิอากาศ 
 adopt (v.)  = นําไปใช 
 deplete (v.)  = ทําลาย 
 beneficial (adj.) = เปนประโยชน 
 odorless (adj.) = ไรกลิ่น 
 leak (v = รั่ว 
 leakage (n.) = การรั่วไหล 
 maintenance (n.) = การบํารุงรักษา 
 scenario (n.) = โครงการ 
 global warming (n.) = ภาวะโลกรอน 
 emission (n.) = การปลดปลอย 
 deploy (v.) = จัดเพ่ือใชงาน 
 substitute (n.) = สิ่งทดแทน 
 emerge (v.) = ปรากฏ 
 
Passage 2 
 The debate about global warming is about the outcome of a gamble. We are betting that 
the benefits of our industrial and agricultural activities—increasing standards of living for the rich 
and poor alike--will outweigh possible adverse consequences of an unfortunate by-product of 
our activities, an increase in the atmospheric concentration of greenhouse gases that could lead 
to global warming and global climate changes. Some experts are warning that we are making 
poor bets, that global warming has started and that disasters are imminent. Others assure that 
the chances of global warming are so remote that the outcome of our wager will definitely be in 
our favor. The impasse is disquieting because the issue is of vital importance to each of us; it 
concerns the habitability of our planet. How long will it be before it is imperative that we take action? 
 Some people are under the false impression that global warming is a theory that still has 
to be confirmed. They do not realize that scientists are in complete agreement that a continual 
rise in the atmospheric concentration of greenhouse gases will inevitably lead to global warming 
and global climate changes. The disagreements are about the timing and amplitude of the 
expected warming. 
 It is as if we are in a raft, gliding smoothly down a river, towards dangerous rapids and 
possibly a waterfall, and are uncertain of the distance to the waterfall. If we know what the 
distance is then we can tackle the very difficult political matter of deciding on the appropriate 
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time to get out of the water. Suppose, however, that the scientific results have uncertainties, that 
the scientists can do no better than estimate that we will arrive at the waterfall in thirty minutes 
plus or minus ten minutes. Pessimists will then insist that we will arrive in 20 minutes or less, 
while optimists will state confidently that we won't be there for 40 minutes or more. Such 
disagreements usually result in the postponement of the political decision until more accurate 
scientific results are available---everyone knows that scientists should be capable of precise 
predictions---or until we are in sight of the waterfall.  
 We recently had such an experience. It is in our interest to limit the growth in the 
atmospheric concentration of greenhouse gases. It is wise to avoid comprehensive programs that 
decree a rigid course of action to reach a grand, final solution. It is better to take action, and to 
correct mistakes at an early stage before scarce resources have been wasted. We are courting a 
disaster and need to accept that uncertainties do not justify inaction.  
1. What would be the best title for this text? 
 1) The Cause of Global Warming 2) The Effects of Global Warming 
 3) Global Warming: A Controversial Issue 4) An Undisputable Fact of Global Warning  
2. Which of the following does this text NOT discuss? 
 1) Greenhouse Effect is the cause of global warming. 
 2) The ways man contributes to greenhouse gases. 
 3) Preventive steps should be made against the global warming. 
 4) Scientists could not settle on the precise prediction of global warming.  
3. Which of the following could replace the word “imminent” in the text?  
 1) constant    2) significant  
 3) legible   4) approaching  
4.  What is the main problem that delays the action to solve the greenhouse effect? 
 1) environmental problems 2) scientific uncertainties 
 3) unrealistic wishes   4) absolute solutions  
5. How would you describe the text? 
 1) creative   2) argumentative 
 3) imaginative   4) comparative 
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เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3)  Global Warming: A Controversial Issue 
   ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดของบทความนี้คืออะไร 
   ภาวะโลกรอน: ประเด็นที่เปนขอโตแยง 
  1) สาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน 
  2) ผลกระทบของภาวะโลกรอน 
  4) ขอเท็จจริงท่ีไมสามารถโตแยงไดเก่ียวกับเรื่องภาวะโลกรอน 
   ขอนี้ยากหนอยนะคะนองๆ แตอยางท่ีพ่ีแนนเคยย้ําอยูเสมอเลยวาช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดตองครอบคลุม

ทุกประเด็นในเนื้อเรื่องนะคะ เราลองมาตัดตัวเลือกท่ีไมถูกตองออกไปกอนดีกวาคะ พ่ีแนนตัดตัวเลือกท่ี 1)
และ 2) ออกไปเลยเพราะในบทความไมไดมีการกลาวถึง สวนตัวเลือกท่ี 4) ก็ไมถูกตองนะคะ เพราะวาจริงๆ 
แลวเรื่องนี้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับภาวะโลกรอนซ่ึงเปนขอโตเถียงกันอยูในขณะนี้คะ เพราะฉะนั้นก็เหลือ
ตัวเลือกเดียวท่ีเปนคําตอบที่ถูกตอง นั่นก็คือ Global Warming: A Controversial Issue เพราะวา
บทความนี้กลาวถึงการถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นโลกรอนท่ีเห็นตางกัน โดยที่บางฝายบอกวาภาวะโลกรอน
มันยังไมเกิดขึ้น แตบางฝายก็มองวามันเกิดขึ้นแลวจึงทําใหการต่ืนตัวเก่ียวกับเรื่องนี้ตางกันและไมสามารถ
หาขอสรุปไดชัดเจนคะ 

   controversial (adj.) = เปนท่ีโตแยง 
   undisputable (adj.) = ซ่ึงไมสามารถโตแยงได  
2. เฉลย 2) The ways man contributes to greenhouse gases. 
   บทความนี้ไมไดหยิบยกประเด็นใดดังตอไปนี้มาถกเถียง 
   วิธีที่มนุษยจัดการตอแกสเรือนกระจก 
  1) ภาวะเรือนกระจกเปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน 
  3) ขั้นตอนการปองกันท่ีถูกคิดขึ้นมาเพ่ือตอตานภาวะโลกรอน 
  4) นักวิทยาศาสตรหลายคนไมสามารถคาดการณเวลาที่แนนอนของการเกิดภาวะโลกรอนได 
   อยารอชาคะนอง ไปตัดตัวเลือกท่ีถูกออกกอนดีกวานะคะ ตัวเลือกท่ี 1) ถูกตอง เพราะเน้ือเรื่อง

กลาวไวตั้งแตยอหนาท่ี 1  ตรงท่ีบอกวา an increase in ... of greenhouse gases that could lead to 
global warming ... สวนตัวเลือกท่ี 3) ก็ ถูกตองตามท่ีกลาวไวในยอหนาสุดทายเลยนะคะ และตัวเลือกท่ี 4) 
ก็สามารถอานไดจากตอนทายของยอหนาท่ี  3 ท่ีวา -  everyone knows that scientists should be 
capable of precise predictions - or until ... ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักวิทยาศาสตรไมสามารถประเมินเวลา  
ท่ีแนนอนของการเกิดภาวะโลกรอนไดเลย เพราะฉะนั้นคําตอบที่ไมไดมีการ กลาวถึงก็คือตัวเลือกท่ี 2) ในเรื่อง
ท่ีวามนุษยจะรับผิดชอบตอแกสเรือนกระจกอยางไรน่ันเองคะ 

   contribute to (phr. v.) = จัดการ, แจกจาย 
   preventive (adj.) = ท่ีปองกัน 
   settle on (phr. v.) = วางใจ, ยึดติด, เกาะแนน 
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3. เฉลย 4) approaching 
   คําใดตอไปนี้สามารถนํามาแทนที่คําวา imminent ในเรื่องได 
   ที่ใกลเขามา 
  1) constant (adj.) = มั่นคง, ไมเปลี่ยนแปลง 
  2) significant (adj.) = สําคัญ 
  3) legible (adj.) = อานออกได 
   ขอนี้ถามคําศัพทนะคะ นองๆ ลองยอนไปดูตรงทายๆ ยอหนาแรกเลยคะ คําวา some experts 

are warning เปนตัวบอก เราวาเตือนอะไรคะ ปกติเราจะเตือนใครก็คือเตือนในสิ่งท่ีใกลจะเกิดหรือเกิดขึ้น
จริงนะคะ หรือสามารถดูจากประโยค ถัดมาท่ีเคาบอกวา Others assure that the chances of global 
warming are so remote that the outcome of our wager will definitely be in our favor.   
(remote = หางไกลออกไป) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอความขางหนาจะตองพูดถึงอะไรท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในเวลา
อันใกล และสวนหลังก็กลับบอกวามันยังหางไกลหรือยังมาไมถึงคะ เพราะฉะนั้นพ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 4)    
เลยคะ นองๆ ทําไดมั้ยคะ  

4. เฉลย 3) unrealistic wishes 
   อะไรคือปญหาหลักท่ีทําใหการปฏิบัติการแกไขปญหาภาวะเรือนกระจกลาชาออกไป 
   ความปรารถนาที่ไมเปนจริง 
  1) ปญหาสิ่งแวดลอม 
  2) ความไมแนนอนทางวิทยาศาสตร 
  4) วิธีแกปญหาอยางเต็มรูปแบบ 
   ขอนี้ก็ยากเหมือนกันคะนอง พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือกท่ี 3) คือ ความปรารถนาที่ไมเปนจริง คําวา

unrealistic wishes นั้นก็มาจากประโยค Some people are under the false impression that global 
warming is a theory ... แสดงใหเห็นวาบางคนไมเช่ือวาภาวะโลกรอนจะเกิดขึ้นแลวจริงๆ จึงเปนสาเหตุหลัก
ท่ีทําใหไมเริ่มดําเนินการแกไข ถึงแมวานักวิทยาศาสตรจะลงความเห็นแนชัดแลววาภาวะโลกรอนเปนสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไมได แตสําคัญท่ีวามันจะมาเร็วหรือมาชาเทานั้นเองคะ มาดูตัวเลือกท่ีเหลือคะ ตัวเลือกท่ี 1) 
ปญหาจริงๆ อยูท่ีคนไมใชอยูท่ีสิ่งแวดลอมนะคะ และที่สําคัญสิ่งแวดลอมไมเคยทํารายเรา มีแตมนุษยเทานั้น
คะท่ีเปนคนทําลายสิ่งแวดลอม สวนตัวเลือกท่ี 2) ก็ไมถูกตอง เพราะจริงๆ แลวคําทํานายหรือรายงานการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรก็ไมมีผลตอการลงมือแกปญหามากนะคะ ทุกสิ่งอยูท่ีตัวเราตางหากคะ สวนตัวเลือกท่ี 4) 
ตลกคะนอง ถามีวิธีแกปญหาท่ีแทจริง พ่ีแนนคิดวาคงจะมีการแกไขไปนานแลวและไมนาจะทําใหมันลาชา
ออกไปเลยนะคะ  

5. เฉลย 2)  argumentative 
   คุณจะอธิบายบทความนี้วาเปนบทความลักษณะใด 
   บทความเชิงโตแยง 
  1) บทความเชิงสรางสรรค 
  3) บทความเชิงจินตนาการ 
  4) บทความเชิงเปรียบเทียบ 
   เมื่ออานบทความจบแลว นองๆ จะเห็นวาเน้ือความโดยรวมแลวเปนการโตแยงถึงประเด็นภาวะ

โลกรอนระหวางคน สองฝายท่ีมีความเห็นและความเช่ือแตกตางกัน ฝายหนึ่งมองวาภาวะโลกรอนไดเกิดขึ้นแลว 
สวนอีกฝายหนึ่งก็มองวา มันจะยังไมเกิดขึ้นดังนั้นตอบตัวเลือกท่ี 2) เลยนะคะ 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 debate (n.) = การถกเถียง, การโตเถียง,การโตวาที 
 outcome (n.) = ผลลัพธ, ผลท่ีตามมา 
 agricultural (adj.) = ท่ีเก่ียวกับเกษตรกรรม 
 outweigh (v.) = ครอบงํา 
 adverse (adj.) = ซ่ึงตรงกันขาม, ท่ีเปนปฏิปกษ 
 by-product (n.) = ผลพลอยได 
 concentration (n.) = ความเขมขน, ความหนาแนน 
 imminent (adj.)  = ซ่ึงใกลจะเกิดขึ้น 
 assure (v.)  = รับประกัน, ยืนยัน 
 remote (adj.)  = หางไกล 
 wager (n.)  = การพนัน 
 impasse (n.)  = ทางตัน, การหาทางออกไมได 
 vital (adj.)  = สําคัญมาก, จําเปนตอชีวิต 
 concern (v.)  = กังวล 
 imperative (adj.)  = จําเปน, สําคัญ, หลีกเลี่ยงไมได, ซ่ึงเปนคําสั่ง 
 inevitably (adv.)  = อยางหลีกเลี่ยงไมได,อยางหนีไมพน 
 amplitude (n.)  = ความกวางขวาง, ความอุดมสมบูรณ 
 tackle (v.)  = จัดการ, แกปญหา, รับมือ 
 pessimist (n.)  = ผูท่ีมองโลกในแงราย 
 result in (phr. v.)  = กอใหเกิด 
 precise (adj.)  = แมนยํา, เท่ียงตรง 
 prediction (n.)  = การทํานาย, การคาดหมาย, คําทํานาย 
 decree (v.)  = ตัดสินช้ีขาด 
 rigid (adj.)  = เขมงวด, ไมผอนปรน 
 scarce (adj.)  = ขาดแคลน, ไมพอเพียง, หาไดยาก 
 court (v.)  = เสี่ยง 
 justify (v.)  = พิสูจนใหเห็น, อธิบาย, แกตัว 
 inaction (n.) = ความเฉื่อยชา, ความเกียจคราน, ความเอื่อยเฉื่อย 
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Passage 3 
 People around the country are calling liar action to stop global warming on Earth Day. 
They are making their voices heard by sending the attached postcard to their elected officials, 
asking them to support the Clean Energy Agenda. This agenda encourages the transition to more 
efficient and renewable energy sources in order to combat climate change and protect human health. 
 For this Earth Day clean energy agenda, a rapid transition energy efficiency and renewable 
energy will curb global warming and protect our health, air, water, wildlife and economy. People 
are urged to endorse this agenda and work to achieve:  
 Clean power: Switch to clean, renewable energy sources such as solar and wind power. 
 Clean air: Clean up dirty, inefficient coal-fired power plants. 
 Clean cars: Require production of cleaner, high mileage vehicles, hold SUVs to the same 
standard as cars, and encourage the rapid introduction of advanced technology vehicles. 
 Clean investments: Stop subsidizing the coal, oil, and nuclear industries, and dramatically 
expand investment in energy efficiency and clean, renewable energy.  
1. How would you describe the text? 
 1) suggestive 2) persuasive 3) interrogative 4) evaluative  
2. Which of the following statements would the writer he LEAST likely to agree with? 
 1) People the world over should take action to stop global warming on Earth Day. 
 2) The Earth Day clean energy agenda shouldn't be supported to preven climate change 

and save human health. 
 3) People's voices for protecting clean air, water, power, and investments are supported to 

achieve their goal. 
 4) Health, air, water, wild life, and economy are all significant attributes relevant to more 

efficient and renewable energy sources.  
3. Which of the following would least he affected by the writer's agenda? 
 1) artists 2) scientists 3) technologists 4) industrialists  
4. What is the text mainly about? 
 1) Clean Energy Agenda  2) Earth Day 
 3) Global Warming    4) Renewable Energy Sources  
5. What is the writer primarily concerned with? 
 1) discussing the possible increased levels of human health risks 
 2) challenging people to take a serious action to stop global warming 
 3) explaining the effects of global warming on human file and nature 
 4) identifying the factors contributing to the economic growth rate 
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เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2)  persuasive 
   บทความนี้เปนบทความเชิงลักษณะใด 
   เชิงชักชวน 
  1) เชิงเสนอแนะ 
  3) เชิงสอบถาม 
  4) เชิงประเมินคา 
   ขอนี้ถามวาบทความมีเชิงลักษณะเปนบทความแบบใด พ่ีแนนแนะนําวา ถาเจอโจทยแบบนี้ ให

นองๆ สังเกตจากการใชคําศัพทและสํานวนของผูเขียนนะคะเรื่องนี้จะเห็นไดวาผูเขียนมีทัศนคติเปนเชิงบวก
พยายามที่จะชักชวนใหคนหันมาใสใจในการหยุดภาวะโลกรอน พ่ีแนนจึงเลือกตอบตัวเลือกท่ี 2) คะ  

2. เฉลย 2) The Earth Day clean energy agenda shouldn't be supported to preven climate 
change and save human health. 

   ประโยคใดตอไปนี้ท่ีผูเขียนมีแนวโนมท่ีจะเห็นดวยนอยที่สุด 
   วาระการประชุมเรื่อง พลังงานสะอาดในวันคุมครองโลก ไมควรจะไดรับการสนับสนุนเพื่อ

ปองกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและรักษาสุขภาพของมนุษย 
  1) ประชาชนบนโลกควรจะรวมกันเคลื่อนไหวเพื่อหยุดภาวะโลกรอนในวันคุมครองโลก 
  3) เสียงของประชาชนในการพยายามรักษาอากาศ น้ํา พลังงาน และการลงทุนท่ีสะอาดนั้นไดรับ

การสนับสนุนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  4) สุขภาพ อากาศ น้ํา ชีวิตสัตวปาและเศรษฐกิจ ตางก็เปนสวนสําคัญท่ีสัมพันธกับแหลงพลังงาน

หมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ขอนี้ไมยากเลย เพราะบอกไวในเน้ือความอยางชัดเจนวาผูเขียนอยากใหทุกคนสนับสนุนวาระการ

ประชุมเรื่องพลังงาน สะอาดในวันคุมครองโลกเพ่ือลดภาวะโลกรอน ดังน้ันการกระทําใดๆ ท่ีไมไดชวย
สนับสนุนวาระการประชุมนี้ ผูเขียน ตองไมเห็นดวยแนนอน พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือกท่ี 2) เปนตัวเลือกท่ีถูกตอง
ท่ีสุดคะ 

   achieve (v.) = ประสบความสําเร็จ, สัมฤทธิ์ผล 
   significant (adj.) = สําคัญ 
   attribute (n.) = คุณสมบัติหรือลักษณะของคนหรือสิ่งของ  
3. เฉลย 1) artists 
   ผูใดไดรับผลการทบจากวาระการประชุมนี้นอยที่สุด 
   ศิลปน 
  2) นักวิทยาศาสตร 
  3) นักเทคโนโลยี 
  4) นักอุตสาหกรรม 
   เรื่องนี้เปนเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ดังน้ันบุคคลที่นาจะเก่ียวของกับเรื่องนี้นอยที่สุด คือ กลุม

ศิลปนเพราะกลุมอาชีพ อื่นๆ ตางก็เปนอาชีพท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงานท้ังสิ้นนะคะ 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________________ ภาษาอังกฤษ (127) 

4. เฉลย 1) Clean Energy Agenda 
   เนื้อหาในบทความนี้สวนใหญเปนเรื่องอะไร 
   วาระการประชุมเรื่องพลังงานสะอาด 
  2) วันคุมครองโลก 
  3) ภาวะโลกรอน 
  4) แหลงพลังงานหมุนเวียน 
   นองๆ คะ คําถามนี้จริงๆ แลวก็คือคําถามเก่ียวกับ main idea นั่นเองคะ พ่ีแนนเลือกตอบ

ตัวเลือกท่ี 1) เพราะมีการ กลาวถึงวาระการประชุมนี้ตลอดเรื่องถือเปนใจความท่ีสําคัญมาก สวนตัวเลือก
อื่นๆ เปนรายละเอียดสวนหนึ่งในเรื่อง  ไมใช main idea คะ  

5. เฉลย 2) challenging people to take a serious action to stop global warming 
   ผูเขียนใหความสําคัญกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
   การเชิญชวนประชาชนใหลงมือปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อหยุดภาวะโลกรอน 
  1) การถกเถียงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยท่ีมีความเปนไปไดวาจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
  3) การอธิบายถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอชีวิตมนุษยและธรรมชาติ 
  4) การระบุถึงปจจัยท่ีสงผลตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   ขอนี้พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือกท่ี 2) คะ เพราะจากเน้ือเรื่อง ผูเขียนพยายามที่จะอธิบายถึงการลด

ภาวะโลกรอนดวยวิธีท่ี หลากหลายทั้งดานพลังงาน อากาศรถและการลงทุน เพ่ือท่ีจะกระตุนใหประชาชน
ตื่นตัวท่ีจะปฎิบัติตามวิธีเหลานี้เพ่ือ ชวยกันแกปญหาโลกรอน 

   risk (n., v.) = ความเสี่ยง, เสี่ยง  challenge (v., n.) = (การ) เชิญชวนใหเขารวม 
   identify (v.) = ระบุ, บงช้ี   contribute to (phr. v.) = สงผลให, เปนสาเหตุใหเกิด 
 

คําศัพทที่ควรทราบ  
 action (n.) = การกระทํา, การปฏิบัติ 
 global warming (n.) = ภาวะโลกรอน 
 elected officials (n.) = สมาชิกสภาผูแทนราษฏร (สส.) 
 support (v., n.) = สนับสนุน, การสนับสนุน 
 energy (n.) = พลังงาน 
 agenda (n.) = ระเบียบวาระ, กําหนดการ, การประชุม 
 encourage (v.) = สงเสริม, กระตุน 
 transition (n.) = การเปลี่ยนแปลง, ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 efficient (adj.) = มีประสิทธิภาพ  
 renewable energy source (n.)  =  แหลงพลังงานหมุนเวียน 
 combat (v., n.) = ตอสู, การตอสู 
 climate (n.) = สภาพภูมิอากาศ 
 rapid (adj.) = รวดเร็ว 
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 curb (v.) = ควบคุม, จํากัด 
 endorse (v.) = สนับสนุน 
 vehicle (n.) = ยานพาหนะ 
 investment (n.) = การลงทุน 
 subsidize (v.) = ใหการสนับสนุนทางการเงิน 
 dramatically (adv.) = อยางมาก 
 expand (v.) = ขยาย 
 
Passage 4 
 COPENHAGEN(AFP) -Greenland's ice cap, which covers more than 80 percent of the 
island, is melting faster than expected because of global warming, a Danish researcher 
said on Monday. The 1.8-million-square-kilometre (695.000-square-rilile) ice cap, which 
accounts for 10 percent of the planet's fresh water, is losing about 257 cubic kilometers (62 cubic 
miles) of ice per year. In 2080, it is expected to lose 465 cubic kilometers (111 cubic miles) per 
year, according to new estimates presented by a Danish-1 1S team of scientists at the 
International Research Center in Fairbanks, Alaska. 
 The net loss in 2080 would be “81 percent greater than today” and would cause “sea 
levels to rise by 107 millimeters” (4.2 inches), the team's head researcher Sebastian Mernild said 
in a statement received in Copenhagen. Satellite observations show that the global water level 
has since 1993 risen by three millimeters (0.11 inches) per year, or at a much more accelerated 
pace than during the last century” when it rose by 1.7 millimeter (0.06 inches) per year, he said. 
 "The ice cap's melting season beat a new record in 2007, corresponding to a loss of 50 
percent of the ice's total surface. And this record will not be the last one, “he warned. “The ice 
melt at the end of the 2070s will rise to 66 percent, or about 1.204 million square kilometer,” said 
Mernild, adding that the melting process was “occurring at taster rate than previously predicted.” 
The research team's calculations, based on climate models and the UN climate panel's predicted 
scenarios, showed that “the average air temperature (in Greenland) will rise by some 2.7 degrees 
by the end of the century.” he said.  
1. What type of text is this? 
 1) a newspaper report   2) a research chapter 
 3) a magazine article   4) a minute of the meeting  
2. According to the text, all of the following are true, EXCEPT .................... . 
 1) Global warming is the main cause of Greenland's ice melt 
 2) Mane of the world's coastlines could soon be flooded by rising seas 
 3) Greenland's ice cap melting is now a real possibility 
 4) Greenland's ice sheet is moving faster than expected  
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3. What would be the best title for this text? 
 1) The Rapid Melting of Greenland's Ice Cap 
 2) The Awareness of Natural Disaster in Greenland 
 3) The Future Melting Rates of Greenland's Ice Retreat 
 4) The Melting Phase of the lee's Total Surface in Greenland  
4. Which of the following is NOT the result of inciting ice in Greenland? 
 1) the sea Ievel fall   2) the climate change 
 3) the greenhouse effect  4) the rising temperature  
5. How would you describe the tone of the text? 
 1) argumentative 2) informative 3) imaginative 4) declarative 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 1) a newspaper report 
   บทความนี้เปนบทความประเภทใด 
   บทความทางหนังสือพิมพ 
  2) บทความวิจัย 
  3) บทความในนิตยสาร 
  4) รายงานการประชุม 
   ขอนี้มี keyword ชวยอีกแลวคะ ลองสังเกตดีๆ จะเห็นคําวา COPENHAGEN (AFP) ตั้งแตตน

เรื่องเลย ซ่ึงรูปแบบการบอกแหลงท่ีมาของขาวและสํานักขาว จะพบไดบอยๆ ในหนังสือพิมพคะ พ่ีแนนจึง
ตอบตัวเลือกท่ี 1) นะคะ  

2. เฉลย 4) Greenland's ice sheet is moving faster than expected 
   จากเนื้อหา ประโยคตอไปนี้เปนความจริง ยกเวน 
   แผนน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนดเคลื่อนตัวเร็วกวาที่คาดไว 
  1) ภาวะโลกรอนเปนสาเหตุหลักของการละลายของน้ําแข็ง บนเกาะกรีนแลนด 
  2) เขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจํานวนมากบนโลกนี้คงจะถูกนํ้าทวมในไมชา เนื่องจากระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น”  
  3) “การละลายของน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนดตอนนี้เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงๆ” 
   ขอนี้นองๆ ตองกลับไปอานบทความอยางละเอียดนะคะ ในบทความพูดถึงแตเรื่องการละลาย

ของน้ําแข็งและระดับน้ําท่ี เพ่ิมสูงขึ้น แตไมไดกลาวถึงการเคลื่อนตัวของแผนน้ําแข็งเลย ดังนั้นพ่ีแนนจึงตอบ
ตัวเลือก 4) เปนคําตอบสุดทายคะ 

   coastline (n.) = พ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
   possibility (n.) = ความเปนไปได, สิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นได 
   expect (v.) = คาดหวัง 
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3. เฉลย 1) The Rapid Melting of Greenland's Ice Cap 
   ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดสําหรับบทความนี้คือ 
   การละลายอยางรวดเร็วของแผนน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด 
  2) การตระหนักถึงภัยธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด 
  3) อัตราการละลายในอนาคตของแหลงนํ้าแข็งบนเกาะกรีนแลนด 
  4) ชวงระยะการละลายของพื้น  ผิวน้ําแข็งท้ังหมดบนเกาะกรีนแลนด  
   มาถึงการตั้งช่ือเรื่องกันอีกแลว อยาเพ่ิงตกใจไปคะ เพราะช่ือเรื่องสําหรับ บทความนี้กระจายอยูท่ัว

บทความเลย คือคําวา ‘melting’ นั่นเองคะ พ่ีแนนถือวาคํานี้เปน keyword และเปนใจความ สําคัญของเรื่อง 
ดังนั้นช่ือเรื่องท่ีเหมาะสมกับบทความนี้ท่ีสุดมีเพียงคําตอบเดียวเทานั้น คือ ตัวเลือกท่ี 1) คะ สวนตัวเลือก  
ท่ี 3) และ 4) เปนรายละเอียดเกินไปที่จะนํามาเปนช่ือเรื่อง สวนตัวเลือกท่ี 2) ก็ไมไดมีการกลาวถึงคะ 

   rapid (adj.) = รวดเร็ว 
   melting (n.) = การละลาย 
   awareness (n.) = การรับรู, การตระหนักรู 
   natural disaster (n.) = ภัยธรรมชาติ 
   retreat (n.) = สถานท่ีท่ีปลอดภัยและสงบ 
   phase (n.) = ขั้น, ระยะ  
4. เฉลย 1) the sea Ievel fall 
   ขอใดตอไปนี้ ไมไดเปนผลมาจากการละลายของน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด 
   การลดลงของระดับน้ําทะเล 
  2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3) ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก 
  4) อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
   เพียงแคมองดูแปบเดียวนองๆ ก็ตอบไดแลวใชมั้ยเอย เพราะบทความน้ีบอกวาการละลายของ

น้ําแข็งทําให ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ดังนั้นตัวเลือกท่ี 1) การลดลงของระดับน้ําทะเล จึงผิดแนนอน 
   fall (n., v.) = (การ) ลดลง, ตกลง 
   rising (adj.) = ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
5. เฉลย 2) informative 
   คุณจะอธิบายถึงอารมณของเรื่องนี้อยางไร 
   ใหขอมูล 
  1) โตแยง 
  3) สรางสรรค สรางจินตนาการ 
  4) ช้ีแจงใหชัดเจน 
   ดูจากการใชภาษาในบทความนี้ ผูเขียนตองการใหขอมูลแกผูอานถึงสถานการณการละลายของ

น้ําแข็งบนเกาะ กรีนแลนด แตไมไดมีการช้ีแจงหรือแจกแจง หรือมีการโตแยงเก่ียวกับขอมูลตางๆ นอกจากนี้
การละลายของน้ําแข็งก็ เกิดขึ้นจริงๆ ไมไดเกิดจากจินตนาการของผูเขียน จึงตอบตัวเลือกท่ี 2) “ใหขอมูล” คะ 
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คําศัพทที่ควรทราบ 
 ice cap (n.) = แผนน้ําแข็ง 
 researcher (n.) = นักวิจัย 
 account for (phr. v.)  =  เปน = be (v.)  
 cubic (n.)  = ลูกบาศก 
 scientist (n.)  = นักวิทยาศาสตร 
 estimate (n.,v.)  = การประเมิน, ประเมิน 
 statement (n.)  = การประกาศอยางเปนทางการ 
 observation (n.) = การสํารวจ, การสังเกต 
 accelerated pace (n.)  =  อัตราเรง 
 correspond (v.) = ไปกันไดกับ, เหมือน 
 predict (v.) = คาดการณ 
 
Passage 5 
 No matter where you live or when you were born, you almost surely have at least a small 
amount of DDT stored in the fatty tissues of your body. Why? This notorious toxic pesticide, 
which led to the extinction of the American bald eagle in 1970s, has long been banned in the 
U.S. and most other developed countries, but according to a new report by the World Wildlife 
Fund in Washington, DDT is still used in many developing nations, mainly because it's so 
effective in controlling mosquitoes that carry the malaria parasite. 
 The persistence of DDT is a problem and not just in the countries that use it. DDT and 
several other common chlorine-containing pesticides are sturdy molecules that can stay intact for 
decades. They evaporate into the atmosphere and are blown by the wind all over the globe. They 
condense and fall to the ground in cold weather, especially in higher altitudes. Some of the 
highest concentrations of DDT are found in polar bears, penguins and the Inuit people of northern 
Canada. 
 Although levels of DDT contamination are gradually falling in countries where the pesticide 
has been banned, new scientific research suggests that the chemicals are still a serious threat 
everywhere. Studies show that even small amounts of pesticides can disrupt the working of 
human hormones, interfering with reproduction and the functioning of the immune system. That’s 
why representatives of more than 100 nations gathered at a U.N. meeting in Nairobi to work 
toward a global treaty that would phase out DDT and 11 other pesticides known as the “dirty 
dozen.” Environmentalists say it's possible to find an alternative way to tight malaria and get rid 
of DDT once and for all. 
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1. What is the writer’s tone of the text? 
 1) manipulative 2) obstructive 3) uncooperative 4) argumentative  
2. Which of the following would be the best title for this text?  
 1) DDT is still around-and still a menace 
 2) Where there is DDT, there is no malaria 
 3) Get rid of DDT in order to save wildlife 
 4) DDT contamination is a trivial threat everywhere  
3. Which of the following does the writer conclude at the end? 
 1) DDT is the most effective chemical in controlling mosquitoes that carry the malaria 

parasite. 
 2) A small amount of pesticides can disrupt the working of both human hormone and 

immune system. 
 3) The molecules of DDT and several other common chlorine-containing pesticides cannot 

be damaged for many years. 
 4) A global treaty that would phase out DDT and 11 other notorious toxic pesticides should 

be enacted very soon.  
4. Why does the writer refer to the new scientific research? 
 1) to state the impact linked to DDT and other pesticides 
 2) to illustrate the serious threats caused by DDT and other pesticides 
 3) to show the amounts of DDT and other pesticides involved with human hormones 
 4) to explain the effectiveness of DDT and other pesticides in controlling mosquitoes  
5. What is the writer primarily concerned with? 
 1) Controlling the use of DDT that has not yet been successful for long 
 2) Encouraging the readers to realize how significant DDT is 
 3) Giving examples of the hazardous effects of DDT on human health, wildlife, and plants 
 4) Discussing the persistence and effects of DDT and several other pesticides found all over 

the globe 
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เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 4) argumentative 
   น้ําเสียงของผูเขียนในเรื่องคืออะไร  
   ที่เกี่ยวกับการโตแยง 
  1) manipulative (adj.) = ซ่ึงชักจูง  
  2) obstructive (adj.) = ซ่ึงขัดขวาง   
  3) uncooperative (adj.) = ท่ีไมสามารถทํารวมกัน   
   นองคะ ขอนี้เคาถามถึงน้ําเสียงของผูเขียนนะคะ นองควรทําเมื่ออานจบ สิ่งท่ีจะชวยนองไดคือให

นองสังเกตจากเนื้อเรื่อง และคําศัพทท่ีใชในเรื่องนะคะ เรื่องนี้นองจะเห็นวาผูเขียนไมเห็นดวยกับการใชดีดีที
นะคะ โดยใหขอมูลตางๆ ท่ีบอกถึงโทษของดีดีที ดังนั้นพ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 4) เลยนะคะ คือโตแยงการใช
ดีดีทีจา  

2. เฉลย 1) DDT is still around-and still a menace 
   อะไรคือช่ือเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีสุดของบทความนี้ 
   ดีดีทียังคงมีอยูและยังคงเปนภัยอันตราย 
  2) ท่ีไหนมีดีดีที ท่ีนั้นจะไมมีโรคมาลาเรีย 
  3) กําจัดดีดีทีเพ่ือรักษาชีวิตสัตวปา 
  4) สารปนเปอนดีดีทีเปนภัยคุกคามเล็กนอยในทุกที 
   ขอนี้ถามช่ือเรื่องนะคะ นองตองรูนะคะวาช่ือเรื่องท่ีดีนั้นตองสะทอนถึงเนื้อเรื่อง และครอบคลุม

ใจความสําคัญของเรื่องไดท้ังหมดนะคะ พ่ีแนนวาเราไปดูตัวเลือกทีละขอเลยดีกวาคะ ตัวเลือกท่ี 2) ผิด
เพราะกลาวเกินจริงนะคะ ในเรื่องไมไดบอกเลยวาจะ no malaria คะ ตัวเลือกท่ี 3) ผิด เพราะไมครอบคลุม
เนื้อเรื่องนะคะ ตัวเลือกท่ี 4) ผิดท่ีคําวา trivial threat ในเรื่องบอกวา serious threat ตางหากคะ          
พ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 1) นะคะ เพราะครอบคลุมท่ีวาดีดีทียังมีอยูและยังเปนอันตรายอยู  

   menace (n.) = ภัยคุกคาม, อันตราย trivial (adj.) = เล็กนอย 
   wildlife (n.) = ชีวิตสัตวปา threat (n.) = ภัยคุกคาม  
3. เฉลย 4) A global treaty that would phase out DDT and 11 other notorious toxic pesticides 

should be enacted very soon. 
   ขอใดตอไปนี้เปนสิ่งท่ีผูเขียนสรุปในตอนทาย  
   สนธิสัญญาระดับโลกที่จะหยุดการใชดีดีทีและยาฆาแมลงที่เปนพิษอ่ืนๆ ควรถูกบังคับใช

เร็วๆ นี้ 
  1) ดีดีทีเปนสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการควบคุมยุงท่ีนําโรคมาลาเรีย” 
  2) ยาฆาแมลงในปริมาณนอยสามารถรบกวนการทํางานของท้ังฮอรโมนและระบบภูมิคุมกันของมนุษย 
  3) โมเลกุลของดีดีทีและยาฆาแมลงท่ีสวนประกอบของคลอรีนอื่นๆ ไมสามารถทําลายไดมาหลายปแลว 
   เคาถามถึงสิ่งท่ีผูเขียนสรุปตอนทายนะคะ นองๆ ตองกลับไปอานตอนทายเลยนะคะ แลวใชวิธีตัด

ตัวเลือกก็ไดคะ ตัวเลือกท่ี 1) ผิด เพราะคําวา most effective คะ ในเรื่องไมไดบอกนะคะวาดีท่ีสุด   
ตัวเลือกท่ี 2) ผิด เพราะมันไมใช conclusion นะคะ เปนแคการยกเรื่องมาตอบนะคะ สวนตัวเลือกท่ี 3) ก็ผิด
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เพราะกลาวไวในประโยค “...can stay intact for decades.” ซ่ึงถือเปนสวนของเนื้อเรื่องคะ พ่ีแนนตอบ
ตัวเลือกท่ี 4) นะคะ โดยนองๆ ดูไดจากประโยค “global treaty that would phase out DDT and 11 
other pesticides” นะคะ โดยคําวา woul phase out นั้นแสดงวาสนธิสัญญานี้ยังไมไดบังคับใชนะคะ  

   effective (adj.) = มีประสิทธิภาพ 
   immune system (n.) = ระบบภูมิคุมกัน 
   contain (v.) = ประกอบ 
   damage (v.) = ทําลาย 
   enact (v.) = บังคับใช  
4. เฉลย 2) to illustrate the serious threats caused by DDT and other pesticides 
   ทําไมผูเขียนอางถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตรอันใหม  
   เพื่อแสดงใหเห็นภัยคุกคามที่รายแรงที่เกิดจากดีดีทีและยาฆาแมลงอื่นๆ 
  1) เพ่ือกลาวถึงผลกระทบที่เก่ียวของกับดีดีทีและยาฆาแมลงอื่นๆ 
  3) เพ่ือแสดงใหเห็นปริมาณของดีดีทีและยาฆาแมลงอื่นๆท่ีเก่ียวของกับฮอรโมนของมนุษย 
  4) เพ่ืออธิบายประสิทธิภาพของดีดีทีและยาฆาแมลงอื่นๆ ในการควบคุมยุง 
   ขอนี้พ่ีแนนวาไมยากเลยนะคะ นองดูจากประโยค “new scientific research suggests that 

the chemicals are still a serious threat everywhere...immune system.” ไดเลยคะ จะเห็นวา
งานวิจัยอันใหมกลาวถึงความรายแรงของดีดีทีนะคะ พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือกท่ี 2 นะคะ นองๆ ตอบกันถูก
หรือปาวจะ 

   state (v.) = กลาวถึง illustrate (v.) = ยกตัวอยาง 
   impact (n.) = ผลกระทบ cause (v.) = กอใหเกิด  
5. เฉลย 4) Discussing the persistence and effects of DDT and several other pesticides found 

all over the globe 
   ความกังวลหลักของผูเขียนคืออะไร  
   อภิปรายการมีอยูและผลกระทบของดีดีทีและยาฆาแมลงอื่นๆ ที่พบไดทั่วโลก 
  1) การควบคุมการใชดีดีทียังไมประสบความสําเร็จมานานแลว 
  2) การกระตุนผูอานเพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของดีดีที 
  3) ยกตัวอยางผลกระทบที่อันตรายของดีดีทีตอสุขภาพของมนุษย สัตวปา และตนไม 
   นองคะ ขอนี้เคาถามประมาณ main idea ของเรื่องนะคะวากลาวถึงอะไร พ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 4) 

เลยนะคะ เพราะตัวเลือกอื่นๆ มีสวนผิดดังนั้นคะ ตัวเลือกท่ี 1) ผิดท่ีคําวา controlling นะคะ ผูเขียนไมได
ตั้งใจท่ีจะควบคุมคะ ตัวเลือกท่ี 2) ผิดท่ีคําวา “how significant DDT is” คะ เคาไมไดบอกเลยนะคะวามัน
สําคัญอยางไร แตเคาตอตานตางหาก ตัวเลือกท่ี 4) นี้ผิดท่ีคําวา giving example นะคะ มันไมใชสิ่งพ้ืนฐาน
ท่ีผูเขียนอยากบอกนะคะ พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือกท่ี 4) นะคะ คือเปนการ discuss ถึงผลกระทบคะ 

   be concerned with (phr. v.) = เปนหวง, กังวล significant (adj.) = สําคัญ 
   encourage (v.) = กระตุน hazardous (adj.) = อันตราย 
   realize (v.) = ตระหนัก effect (n.) = ผลกระทบ 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 store (v.)  =  บรรจุ, เก็บ tissue (n.)  = เนื้อเยื่อ 
 notorious (adj.)  =  มีช่ือเสียงดานไมดี toxic (adj.)  = เปนพิษ 
 pesticide (n.) =  ยาฆาแมลง extinction (n.)  = การสูญพันธุ 
 eagle (n.)  =  นกอินทรีย ban (v.)  = หาม     
 persistence (n.)  =  การมีอยู sturdy (adj.) = แข็งแกรง 
 intact (adj.)  =  ซ่ึงไมถูกทําลาย evaporate (v.)  = ระเหย 
 atmosphere (n.)  =  บรรยากาศ globe (n.)  = โลก 
 condense (v.)  =  ควบแนน concentration (n.)  = สารท่ีมีความเขมขน 
 contamination (n.)  =  การปนเปอน gradually (adv.)  = คอยๆ  
 disrupt (v.)  =  รบกวน interfere (v.)  = แซกแซง 
 representative (n.)  =  ตัวแทน gather (v.)  = รวบรวม 
 treaty (n.)  =  สนธิสัญญา phase out (phr. v.)  = คอยๆ ยกเลิก 
 environmentalist (n.)  =  นักสิ่งแวดลอม alternative (adj.)  = ท่ีเปนทางเลือก 
 get rid of (phr. v.)  =  กําจัด 
  

Self-Practice 
Category Vocab: Social Science  

 accomplice/ confederate (n.)  = ผูสมรูรวมคิด 
 appeal (n., v.)  = การอุทธรณ 
 arrest/ capture/ seizure (n.)  = การจับกุม 
 bail out (v.)  = วางเงินประกันตัว 
 calumny (n.)  = การใสราย 
 confiscate (v.)  = ยึดของกลาง 
 dismiss (v.)  = ยกฟอง, ปลอยตัว 
 confinement (n.)  = การกักขัง 
 indict (for/on) (v.)  = ฟองรอง 
 interrogation/questioning (n.)  = การสอบปากคํา 
 offend (v.)  = ฝาฝน, ละเมิด 
 plead (v.)  = ใหการรับสารภาพ 
 prosecute  (v.)  = ดําเนินคดีทางอาญา 
 search warrant (n.)  = หมายคน 
 verdict (n.)  = คําตัดสินของคณะลูกขุน 
 assault (n. ,v.)  = การประทุษราย 
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 autopsy (n.)  = การชันสูตรศพ 
 bomb disposal (n.)  = การกูระเบิด 
 commission (n.)  = การทําความผิด 
 conspiracy (n.)  = แผนการลับ, อุบาย 
 extort (v.)  = ขูกรรโชกทรัพย, รีดไถ 
 grievous bodily harm; GBH (n.)  = ทารุณกรรมรางกาย 
 kidnap/ abduct/ shanghai (v.)  = เรียกคาไถ 
 pirate (n.)  = โจรสลัด/ (v.) ละเมิดสิทธ์ิ 
 ransom (n.)  = เงินคาไถ 
 sexual harassment (n.)  = การลวงละเมิดทางเพศ 
 take hostage (v.)  = จับเปนตัวประกัน 
 thievery (n.)  = โจรกรรม 
 trafficker (n.)  = พอคาของเถื่อน 
 vandalism (n.) =  การทําลายทรัพยสินสาธารณะ 
 

Social Science 
Passage 1 
 A bomb went off under my bed the other morning. It was early on a grey Tuesday when I 
heard a flock of ambulances somewhere near my Left Bank street, making that forlorn, politely 
insistent two - note bleating all Paris ambulances make. I went downstairs and outside and 
found - nothing. The street sweeper with the green plastic broom was sweeping ; the young 
woman who keeps the striped pajama boutique across the street was reading her Paul Auster 
novel. (“You left New York for Paris?” she demanded incredulously when I introduced myself not 
long ago.) Only in the early afternoon, when Le Monde came out, did I realize that the Islamic 
terrorists who are now working in Paris had left a bomb in an underground train and that, give or 
take a few hundred yards, it had gone off beneath the second - floor refuge on the Left Bank 
that my wife and I had found this summer, after a long search. The ambulances were heading for 
the Gare d’ Orsay, where the wounded were being taken.  
1. Why did the narrator run down to the street? Because he .................... . 
 1) saw the explosion   2) had a bad dream 
 3) heard the ambulances  4) wanted to see the left bank street  
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2. What does the word “incredulously” imply about the young woman? It implies that she was 
.................... . 

 1) excited to meet the narrator  
 2) unfriendly towards the narrator 
 3) surprised that the narrator came to Paris  
 4) curious about the narrator’s hometown, New York  
3. Where did the explosion occur? 
 1) right under the narrator’s bed 2) on the second floor 
 3) in an underground train 4) near Gare d’ Orsay  
4. According to the passage, how did the narrator spend part of his summer? By .................... . 
 1) working in New York  2) looking for an apartment 
 3) meeting his relatives  4) looking for a job  
5. From which of the following sources did the narrator learn about the bomb? He learned 

about it from .................... . 
 1) the street sweeper   2) the shop keeper 
 3) television news   4) an afternoon newspaper 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3) heard the ambulances  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ทําไมผูเลาเรื่องวิ่งลงมาที่ถนน จากเรื่องกลาววา มีระเบิดเกิดขึ้น ผูเลา

ไดยินเสียงรถพยาบาลจํานวนมาก เขาเลยลงมาขางลางและออกไปขางนอกแตกลับพบวาไมมีอะไรเกิดขึ้น 
ดังนั้นเหตุผลท่ีผูเลาลงมาขางลางออกมาท่ีถนนก็เพราะวาเขาไดยินเสียงรถพยาบาลคําตอบจึงเปน Because  
he heard the ambulances 

  1) เห็นการระเบิด 
  2) ฝนราย 
  4) ตองการเห็นถนนฝงซายของธนาคาร 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมตรงกับเรื่องราวของผูเลา  
2. เฉลย 3) surprised that the narrator came to Paris 
   เหตุผล จากคําถามถามวา คําวา “incredulously” บอกเปนนัยๆ อะไรเกี่ยวกับหญิงสาวจากเรื่อง

ตรงท่ีมีคําศัพทคําวา incredulously หญิงสาวกลาววา You left New York for Paris? เหรอ เหมือน
แสดงความประทับใจ ดังนั้นคําตอบจึงควรเปน มันบอกเปนนัยๆ วาหญิงสาวรูสึกประหลาดใจที่ผูเลาเรื่องมา 
Paris นั่นก็คือ It implies that she was surprised that the narrator came to Paris  

  1) รูสึกตื่นเตนท่ีไดพบผูเลาเรื่อง 
  2) ไมเปนมิตรกับผูเลาเรื่อง 
  4) อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องบานเกิดเมืองนอนของผูเลาเรื่อง คือ New York ในเรื่องไมได

กลาววา New York เปนบานเกิดเมืองนอนของผูเลาเรื่อง 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเขากับสถานการณในเรื่องท่ีเลา 



 

ภาษาอังกฤษ (138) ______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

3. เฉลย 3) in an underground train  
   เหตุผล จากคําถามถามวา การระเบิดเกิดขึ้นท่ีไหน จากเรื่องกลาว หนังสือพิมพฉบับตอนบายออก

ขาว ผูเลาเรื่องเขาใจวาผูกอการรายวางระเบิดไวในรถไฟใตดินมันระเบิดใตอาคาร 2 ช้ัน คําตอบจึงเปน 
ระเบิดเกิดขึ้นในรถไฟใตดิน นั่นก็คือ in an underground train  

  1) ตรงใตเตียงของผูเลาเรื่องพอดี 
  2) บนช้ันท่ี 2 
  4) ใกล Gare d’ Orsay 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมตรงกับเรื่องราวของผูเลา  
4. เฉลย 2) looking for an apartment  
   เหตุผล จากคําถามถามวาตามเรื่องผูเลาเรื่องใชเวลาชวงหนึ่งในฤดูรอนอยางไร จากเรื่องกลาววา 

ระเบิดเกิดขึ้นใตอาคาร 2 ช้ันตรงถนน Left Bank ซ่ึงเขาและภรรยาไดพบเมื่อฤดูรอนนี้หลังจากหามานาน 
และในตอนตนเรื่องกลาววา ลูกระเบิดเกิดระเบิดใตเตียงนอนของผูเลา และกลาววา ผูเลาไดยินเสียง
รถพยาบาลจํานวนมากท่ีไหนสักแหงใกลๆ กับถนน Left Bank และใชคําวา my แสดงวาท่ีอยูของเขานั่นเอง 
จึงกลาวสรุปไดวาผูเลาหาอาคาร 2 ช้ันตอนฤดูรอน นั่นก็คือท่ีพักของเขาตอนนี้นั่นเอง ดังน้ันคําตอบจึงเปน
ตามเรื่องผูเลาเรื่องใชชวงเวลาฤดูรอนหาที่อยู นั่นก็คือ By looking for an apartment 

  1) ทํางานใน New York  
  3) พบญาติของเขา 
  4) หางานทํา 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมตรงกับเรื่องราวของผูเลา  
5. เฉลย 4) an afternoon newspaper 
    เหตุผล จากคําถามถามวา ผูเลาเรื่องรูเรื่องระเบิดจากแหลงไหน จากเรื่องกลาววาในตอนบายเมื่อ 

Le Momde ปรากฏออกมาใหเห็น ผูเลาเรื่องก็เลยรูเรื่องการระเบิด ดังนั้นคําตอบจึงเปน เขาเรียนรู
เก่ียวกับการระเบิดจากหนังสือพิมพฉบับตอนบาย นั่นก็คือ He learned about it from an afternoon 
newspaper 

  1) คนกวาดถนน 
  2) คนขายของ 
  3) ขาวทางโทรทัศน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมตรงกับเรื่องราวของผูเลา 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 go off (phr. v.) = ระเบิด 
 flock (n.) = ฝูง, กลุม 
 ambulance (n.) = รถพยาบาล 
 forlorn (n.) = เหงาหงอย 
 insistent (adj.) = ยืนยัน 
 bleat (n.) = เสียงเบาๆ 
 sweeper (n.) = คนกวาดถนน 
 pajamas (n.) = ชุดนอน 
 boutique (n.) = รานขายดอกไม 
 incredulously (adj.) = อยางไมนาเช่ือ 
 come out (phr. v.) = วางแผง 
 terrorist (n.) = ผูกอการราย 
 refuge (n.) = ท่ีหลบภัย 
 heading for (phr. v.) = มุงหนาไปยัง 
 wounded (n.) = ผูบาดเจ็บ 
 
Passage 2 
 WASHINGTON, DC - In Milwaukee, a church has been declared a public nuisance for 
feeding homeless people and allowing them to sleep there. In Gainesville, police threatened 
University of Florida students with arrest if they did not stop serving meals to homeless people in 
a public park. In Santa Barbara, it is illegal to lean against the front of a building or store, and no 
one can ark a motor home on the street in one place for more than two hours. These ordinances 
and activities demonstrate the increasingly hostile attitude in the United States toward people 
who are homeless, according to a report by the National Coalition for the Homeless that was 
released today. This report examines occurrences since January 2002 and documents civil rights 
violations perpetrated against people experiencing homelessness. 
 Currently, there are over two million homeless people in America. A recent congressional 
study predicts that nearly 19 million homeless people will face the prospects of homelessness in 
America in the next 15 years. In New York City, the coalition for the homeless estimates that 
100,000 homeless live in New York State, and of that number 70,000 reside in New York City. 
With the highest unemployment rates in almost a decade, more people are becoming homeless, 
and as the economy continues to tighten, it is causing financial crises for shelters and service – 
providing agencies. Though nearly all cities still lack sufficient shelter beds and social services, 
many continue to pass laws prohibiting people experiencing homelessness from sleeping outside. 
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 Almost 70% of the cities surveyed in the first report have passed at least one or more new 
laws specifically targeting homeless people since January 2002, making it increasingly difficult to 
survive on the streets. Further, this report finds Las Vegas, San Francisco, New York City, Los 
Angeles, and Atlanta to be the top five “meanest” cities in the United States for poor and 
homeless people to live in ; California is the “meanest” state, followed by Florida as the second 
“meanest.”  
1. What is the main idea of this passage? 
 1) As unemployment rates rise, the number of homelessness increases. 
 2) Police in Florida use force to break up a student protest to save homeless. 
 3) Many cities refuse to set up a budget to solve problems caused by homeless. 
 4) As the number of homeless increases, the number of laws targeting homeless people rise.  
2. Which of the following could NOT be inferred from the passage? 
 1) Americans have better attitudes towards homeless. 
 2) It becomes more difficult for homeless to survive on the streets. 
 3) Since January 2002, America has passed more laws against homeless. 
 4) There are insufficiencies of shelter beds and social services for homeless.  
3. What percentage of cities have passed laws against the homeless since 2002? 
 1) 70% 2) 75% 3) 80% 4) 85%  
4. Which of the following is NOT a cause of an increase in the number of homeless in 

America? 
 1) tighter economy   2) financial crises 
 3) high unemployment rates 4) stricter laws against homeless  
5. According to the passage, how many cities in America are considered the meanest for poor 

and homeless people? 
 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7  
6. Which of the following could be implied from the passage? 
 1) Neither California nor Florida offers any help to homeless. 
 2) Laws against homeless people in California and Florida are equally strict. 
 3) The number of homeless in Florida is twice as much of that in California. 
 4) Homeless people in Florida receive better treatment than those in California.  
7. Of 100000 homeless living in New York, what is the percentage of homeless people living in 

New York City? 
 1) 60% 2) 70% 3) 75% 4) 89% 
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8. Which of the following could best replace the word “lack”? 
 1) are rich of 2) are in surplus of 3) are in shortage of 4) are abundant of  
9. According to the passage, how many people in America will become homeless in the year 

2020? 
 1) 19 million 2) 2 million 3) 70000 4) 100,000  
10. which of the following issued the report on Americans’ increasingly negative attitudes 

toward homeless? 
 1) University of Florida   
 2) a church in Milwaukee 
 3) Police Department in Gainesville  
 4) The National Coalition for the Homeless 
 
เฉลยละเอียด  
1. เฉลย 1) As unemployment rates rise, the number of homelessness increases. 
   เหตุผล จากคําถามถามวา main idea ของเรื่องนี้คืออะไร ใชวิธีดูจากตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด 
   เพราะวา อัตราการวางงานเพิ่มข้ึน จํานวนการไรที่อยูอาศัยเพ่ิมข้ึน จากเนื้อเรื่องยอหนาท่ี 2 

กลาววา ดวยอัตราการวางงานท่ีสูงท่ีสุดในชวงเกือบ 10 ป คนจํานวนมากขึ้นก็เลยไรท่ีอยูอาศัย 
  2) ตํารวจใน Florida ใชกําลังสลายการประทวงของนักศึกษาเพ่ือชวยชีวิตคนไรท่ีอยูอาศัย ในเน้ือ

เรื่องไมไดกลาว 
  3) เมืองหลายเมืองปฏิเสธที่จะจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกปญหาที่เกิดมาจากคนไรท่ีอยูอาศัย เน้ือเรื่อง 

ไมไดกลาว 
  4) เพราะวาจํานวนคนไรท่ีอยูอาศัยเพ่ิมขึ้น จํานวนกฎหมายที่มุงไปที่คนไรท่ีอยูอาศัยก็เพ่ิมขึ้น จาก

เนื้อเรื่องกลาววา แมเกือบทุกเมืองยังคงขาดแคลนที่นอนใหพักพิงและขาดแคลนบริการตางๆ ทางสังคม แต
หลายๆ เมืองยังคงประกาศกฎหมายหามคนที่ประสบกับการไรท่ีอยูอาศัยนอนขางนอก และจากเน้ือเรื่องยัง
กลาวอีกวาเกือบจะ 70% ของเมืองท่ีไดรับการสํารวจประกาศกฎหมายโดยมุงเปาหมาย ไปท่ีคนไรท่ีอยูอาศัย 
ดังนั้นไมใชสาเหตุมาจากจํานวนคนไรท่ีอยูอาศัยเพ่ิมขึ้นจํานวนกฎหมายที่มุงไปที่คนไรท่ีอยูอาศัยเพ่ิมขึ้น  

   เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทีละขอ จะเห็นวาคําตอบที่ดีท่ีสุด คือ As unemployment rates rise, 
the number of homelessness increases.  

2. เฉลย 1) Americans have better attitudes towards homeless. 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตัวเลือกไหนไมสามารถสรุปจากเรื่องได ใชวิธีดูจากตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด 
   คนอเมริกันมีทัศนคติที่ดีข้ึนกับคนไรที่อยูอาศัย จากเนื้อเรื่องยอหนาท่ี 1 กลาววา กฎระเบียบ

และกิจกรรมเหลานี้แสดงออกถึงทัศนคติท่ีเปนปรปกษท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีมีตอคนไรท่ีอยูอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงผิดจากเน้ือเรื่อง 
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  2) มันยากขึ้นสําหรับคนไรท่ีอยูอาศัยท่ีจะเอาชีวิตใหรอดตอไปตามทองถนน จากเนื้อเรื่องยอหนาท่ี 3 
กลาววา กฎหมายท่ีประกาศออกมาทําใหเกิดความยากลําบากเพ่ิมขึ้นสําหรับคนไรท่ีอยูอาศัยท่ีจะเอาชีวิตให
อยูรอดตอไปตามทองถนน 

  3)  ตั้งแตเดือนมกราคมป 2002 อเมริกาประกาศกฎหมายมากขึ้นตอตานคนไรท่ีอยูอาศัย จากเนื้อ
เรื่องยอหนาท่ี 3 กลาววาเกือบจะ 70% ของเมืองท่ีไดรับการสํารวจประกาศใชอยางนอยท่ีสุดกฎหมาย 1 ฉบับ
หรือกฎหมายใหมๆ มากขึ้นโดยมุงเปาหมายไปที่คนไรท่ีอยูอาศัยตั้งแตเดือนมกราคม ป 2002  

  4) มีท่ีนอนใหพักพิงและบริการตางๆ ทางสังคมไมเพียงพอสําหรับคนไรท่ีอยูอาศัย จากเนื้อเรื่องยอ
หนาท่ี 2 กลาววาแมวาเกือบทุกเมืองยังคงขาดแคลนที่นอนใหพักพิงและขาดแคลนบริการตางๆ ทางสังคม 
แตหลายๆ เมืองยังคงประกาศกฎหมายหามคนที่ประสบกับการไรท่ีอยูอาศัยนอนขางนอก 

   เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทีละขอจะเห็นวาคําตอบที่ดีท่ีสุด คือ Americans better attitudes 
towards homeless.  

3. เฉลย 1) 70% 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ก่ีเปอรเซ็นตของเมืองท่ีไดประกาศกฎหมายเปนปฏิปกษกับคนไรท่ีอยู

อาศัยตั้งแตป 2002 จากยอหนาท่ี 3 กลาววา เกือบจะ 70% ของเมืองท่ีไดรับการสํารวจประกาศใชอยาง
นอยที่สุดกฎหมาย 1 ฉบับหรือกฎหมายใหมๆ มากขึ้น โดยมุงเปาหมายที่คนไรท่ีอยูอาศัยตั้งแตเดือนมกราคม 
ป 2002 ดังนั้นคําตอบที่ดีท่ีสุดจึงเปน 70%   

4. เฉลย 4) stricter laws against homeless 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตัวเลือกไหนไมใชสาเหตุของการเพ่ิมจํานวนคนไรท่ีอยูอาศัยในอเมริกา 

ใชวิธีดูจากตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด 
   กฎหมายท่ีเปนปฏิปกษกับคนไรท่ีอยูอาศัยเขมงวดขึ้นในยอหนาท่ี 2 และ 3 กลาววา มีการ

ประกาศใชกฎหมายโดยมุงเปาหมายไปที่คนไรท่ีอยูอาศัยทําใหเกิดความยากลําบากเพ่ิมขึ้นท่ีจะเอาชีวิตใหอยู
รอดตอไปตามทองถนน ซ่ึงไมใชเปนสาเหตุของการเพ่ิมจํานวนคนไรท่ีอยูอาศัยในอเมริกา 

  1) เศรษฐกิจท่ีรัดแนนขึ้น ในยอหนาท่ี 2 กลาววา คนจํานวนมากขึ้นไวท่ีอยูอาศัยเพราะวาเศรษฐกิจ
ท่ีรัดแนนขึ้นเรื่อยๆ  

  2) วิกฤติการณทางการเงิน ในยอหนาท่ี 2 กลาววา เพราะวาเศรษฐกิจท่ีรัดแนนขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยทํา
ใหเกิดภาวะวิกฤติทางการเงินซ่ึงก็เปนสาเหตุของคนจํานวนมากขึ้นไรท่ีอยูอาศัย 

  3) อัตราการวางงานท่ีสูง ในยอหนาท่ี 2 กลาววา ดวยอัตราการวางงานท่ีสูงท่ีสุดในชวงเกือบจะ    
10 ป คนจํานวนมากก็เลยไรท่ีอยูอาศัย 

   ดั้งนั้นคําตอบจึงเปน stricter laws against homeless  
5. เฉลย 2) 5 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตามเรื่องมีก่ีเมืองในอเมริกาท่ีไดรับการพิจารณาวาเห็นแกตัวท่ีสุด

สําหรับคนจนและคนไรท่ีอยู จากยอหนาท่ี 3 กลาววา จากรายงานฉบับนี้ยังพบวา Las Vegas, San 
Francisco, New York City, Los Angeles และ Atlanta เปนเมือง 5 อันดับแรกท่ีเห็นแกตัวท่ีสุดใน
สหรัฐอเมริกาท่ีมีตอคนจนและคนไรท่ีอยูอาศัย ดังนั้นคําตอบจึงเปน 5 เมือง 
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6. เฉลย 4) Homeless people in Florida receive better treatment than those in California.  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตัวเลือกไหนสามารถบอกเปนนัยๆ จากเรื่องได ใชวิธีดูจากตัวเลือกท่ีดี

ท่ีสุด 
   คนไรท่ีอยูอาศัยใน Florida ไดรับการปฏิบัติท่ีดีกวาคนไรท่ีอยูอาศัยใน California ในเรื่องกลาววา 

California เปนรัฐท่ีเห็นแกตัวมากเปนอันดับหนึ่ง และ Florida เปนอันดับสอง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกัน 
Florida ยอมดีกวา California 

  1) ท้ัง California และ Florida ไมไดเสนอความชวยเหลืออะไรเลยใหกับคนไรท่ีอยูอาศัยในเรื่อง
กลาววา รัฐ California เห็นแกตัวมากท่ีสุดตามมาดวยรัฐ Florida เปนอันดับสอง แตไมไดบอกวาท้ัง 2 รัฐ
ไมไดเสนอความชวยเหลืออะไรเลย 

  2) กฎหมายท่ีเปนปรปกษกับคนไรท่ีอยูอาศัยใน California และ Florida เขมงวดเทากัน ในเรื่อง
ไมไดกลาวถึง 

  3) จํานวนคนที่ไรท่ีอยูอาศัยใน Florida มีมากกวา California 2 เทา ในเรื่องไมไดกลาวถึง 
   ดังนั้น คําตอบจึงเปน Homeless people in Florida receive better treatment than those 

in California.  
7. เฉลย 2) 70% 
    เหตุผล จากคําถามถามวา ในจํานวนคน 100,000 คนไรท่ีอยูอาศัยท่ีอาศัยอยูใน New York มีก่ี

เปอรเซ็นตของคนไรท่ีอยูอาศัยท่ีอาศัยอยูใน New York City จากเนื้อเรื่องกลาววาคน 100,000 คน ท่ีไรท่ี
อยูอาศัยนั้นอาศัยอยูใน New York State และในจํานวนนี้มีถึง 70,000 คน ท่ีอาศัยอยูใน New York City 
เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 70%  

8. เฉลย 3) are in shortage of  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตัวเลือกไหนสามารถนําไปแทนที่คําวา lack ได จากยอหนาท่ี 2 ตรงท่ี

มีคําวา lack 
   ในประโยคสุดทายกลาววา แมวาเกือบทุกเมืองยังคงขาดท่ีนอนใหพักพิงและยังขาดบริการตางๆ 

ทางสังคม แตหลายเมืองยังคงประกาศกฎหมายหามคนที่ไรท่ีอยูอาศัยนอนขางนอก ดังน้ันคําตอบจึงเปน 
are in shortage of (อยูในภาวะขาดแคลนของ) 

  1) ร่ํารวย, อุดมสมบูรณ 
  2) อยูในสภาพสวนเกินของ 
  4) มากมาย, อุดมสมบูรณ  
9. เฉลย 1) 19 million 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตามเรื่อง ในป 2020 จะมีคนไรท่ีอยูอาศัยในอเมริกามากเทาไร จาก 

ยอหนาท่ี 2 กลาววา การศึกษาคนควาเมื่อเร็วๆ นี้ทํานายวา เกือบจะ 19 ลานคน จะเผชิญกับโอกาสของ
การไรท่ีอยูอาศัยในอเมริกาอีก 15 ปขางหนา ปนี้ 2005 + 15 = 2020 ดังน้ัน คําตอบท่ีดีท่ีสุดจึงเปน 19 million  

10. เฉลย 4) the National Coalition for the Homeless 
   เหตุผล  จากคําถามถามวา ตัวเลือกใดออกรายงานเกี่ยวกับทัศนคติทางลบที่เพ่ิมขึ้นของคนอเมริกัน

ท่ีมีตอคนไรท่ีอยูอาศัย จากยอหนาท่ี 1 กลาววา รายงานออกมาวันนี้โดย The National Coalition for the 
Homeless 
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คําศัพทที่ควรทราบ 
 declare (v.) = ประกาศ 
 nuisance (n.) = สิ่งนารําคาญ, ตัวกอกวน 
 threaten (v.) = ขู 
 illegal (adj.) = ผิดกฎหมาย 
 lean against (v.) = พิง 
 ordinance (n.) = พระราชบัญญัติ 
 hostile (adj.) = ซ่ึงเปนศัตรู 
 attitude (n.) = ทัศนคติ 
 occurrence (n.) = เหตุการณ 
 civil rights (n.) = สิทธิมนุษยชน 
 perpetrate (v.) = ทําผิด 
 congressional (adj.) = ท่ีเก่ียวกับรัฐสภา 
 tighten (v.) = ฝดเคือง 
 shelter (n.) = ท่ีอยู 
 prohibit (v.) = หาม  
Passage 3 
 One of the people killed in the London bombings was an Afghan who tried to make a new 
life in Britain after his parents were killed by the Taliban movement in Afghanistan, a newspaper 
reported yesterday. 
 Ateeque Sharifi, 24 who died when a suicide bomber blew up a subway train near King’s 
Cross station, was the last of the 56 victims to be formally identified. The Independent 
newspaper reported. 
 Three years ago he fled Kabul to London, where he learned English and became a model 
student. In his spare time, he worked in a pizza takeaway, sending most of his wages home to 
his younger sister in Afghanistan, the newspaper said.  
 Thalia Marriott, the principal at West Thames College which he had attended since 
September 2002, said the college’s staff and 7,000 students were deeply shocked and saddened 
by his death. “The deep irony of this tragic events is that Ateeque had left Afghanistan to seek 
safety in the UK, only to find his fate at the hands of extremists here,” Marriott was quoted as 
saying. She described him as a “truly inspirational and popular student” who was destined for a 
bright future.  
 During a visit to London, President Hamid Karzai of Afghanistan paid tribute to Sharifi by 
placing flowers among the hundreds of personal tributes pilling up in the garden square outside 
King’s Cross station.  
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1. What is NOT TRUE about the news?  
 1) Ateeque Sharifi was an Afghan refugee. 
 2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. 
 3) Ateeque was killed in London bombings. 
 4) Ateeque was described as a nice and diligent student.  
2. How did Ateeque’s teachers and friends feel about this incident? 
 1) Puzzled 2) Mournful 3) Indifferent 4) Disinterested  
3. What was the irony of this event? 
 1) Ateeque died like other Afghans in the London subway. 
 2) Ateeque was a model student who worked hard for the militants.  
 3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. 
 4) Ateeque risked his life in a bomb attack just like those living in Afghanistan.  
4. What would be the most appropriate headline of the news? 
 1) A Young Bomber   2) Unintentional Suicide Bombing 
 3) Afghan Refugee among Victims 4) Terrified bombing by the Taliban  
5. What would be the most suitable saying for this news report? 
 1) Back to the wall   2) A blessing in disguise 
 3) Never give up without a fight 4) Out of the frying pan into the fire 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. 
   อะไรไมถูกตองจากขาวน้ี 
   อาตีเคว เปนนักระเบิดพลีชีพชาวอัฟกัน 
  1) อาตีเควชาริฟายเปนผูอพยพชาวอัฟกัน 
  3) อาตีเควตายในการระเบิดท่ีเมืองลอนดอน 
  4) อาตีเควถูกบรรยายวาเปนนักเรียนท่ีดีและขยัน 
   นองๆ คะ คําถามแบบนี้พ่ีแนนอยากใหนองๆ คอยตัดตัวเลือกท่ีถูกตองท้ิงไปนะคะ แลวตัวเลือกท่ี

เหลือจะเปนคําตอบคะ ไปดูกันทีละตัวเลยนะคะ ตัวเลือกท่ี 1) ถูก เพราะดูจากบรรทัดท่ี 1 เลยนะคะ (One 
of ... was an Afghan) ตัวเลือกท่ี 3) ถูก เพราะจาก paragraph ท่ี 2 (who ... King’s Cross station) 
และตัวเลือกท่ี 4) ถูก เพราะจาก paragraph ท่ี 4 (truly inspirational and popular student) ดังน้ัน
ตัวเลือกท่ี 2) ผิด เพราะอาตีเควเปนเหยื่อไมใชเปนนักระเบิดพลีชีพ refugee (n.) = ผูอพยพ  

2. เฉลย 2) Mournful 
   อาจารยของอาตีเคว และเพ่ือนๆ รูสึกอยางไร ตอเหตุการณครั้งนี้ ขอนี้นองๆ หาคําตอบไดจาก 

paragraph ท่ี 4 เลยนะคะ กลาววา were deeply shocked and saddened by his death ซ่ึงตรงกับ
ตัวเลือกท่ี 2) เลยคะ ขอนี้นองๆ ตองแปลตัวเลือกใหออกดวยนะคะ คําวา mournful มีความหมายเทากับคํา
วา saddened คะ 
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   incident (n.) = เหตุการณ indifferent (adj.) = เฉยๆ 
   puzzle (v.) = สับสน  disinterested (adj.) = ไมสนใจ 
   mournful (adj.) = เศราโศก, เสียใจ  
3. เฉลย 3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. 
   อะไรคือคําถากถางของเหตุการณนี้ 
   อาตีเควเสียชีวิตในประเทศที่เขาคิดวาปลอดภัย  
  1) อาตีเควเสียชีวิตเหมือนกับชาวอัฟกันคนอื่นๆ ในรถไฟฟาของลอนดอน 
  2) อาตีเควเปนนักเรียนสมัยใหมท่ีทํางานหนักเพ่ือสงคราม 
  4) อาตีเควเสี่ยงชีวิตในเหตุการณการโจมตีดวยระเบิดเหมือนอยางคนอื่นๆ ในอัฟกานิสถาน”  
   ขอนี้นองๆ ดูไดจาก paragraph ท่ี 5 นะคะ ในประโยค Ateeque had left ... at the hands of 

extremists here จะตรงกับตัวเลือกท่ี 3) เลยคะ ตัวเลือกอื่นๆ ผิด เพราะเน้ือเรื่องไมไดกลาวถึงนะคะ  
4. เฉลย 3) Afghan Refugee among Victims 
   อะไรคือช่ือเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีสุดของขาว 
   ผูอพยพชาวอัฟกันที่ตกเปนหยื่อ 
  1) ผูวางระเบิดหนุม  
  2) การระเบิดฆาตัวตายท่ีไมไดตั้งใจ 
  4) การระเบิดท่ีนาสะพรึงกลัวโดยกลุมตาลีบัน 
   อยางท่ีพ่ีแนนเคยบอกนะคะ ช่ือเรื่องตองครอบคลุมใจความสําคัญของเรื่องท้ังหมดนะคะ เราไปดู

ตัวเลือกเลยคะ ตัวเลือกท่ี 1) นั้นไมถูก เพราะเรื่องกลาวถึงเหยื่อจากการระเบิดนะคะ ตัวเลือกท่ี 2) ผิด
เพราะเขาไมไดจะฆาตัวตาย และตัวเลือกท่ี 4) ผิด เพราะเน้ือเรื่องไมไดบอกวาตาลีบันเปนคนวางระเบิด 
ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกท่ี 3) นะคะ เพราะเน้ือเรื่องท้ังหมดเลาถึงชาวอัฟกันท่ีตกเปนเหยื่อคะ 

   unintentional (adj.) = ไมไดตั้งใจ   terrify (v.) = ทําใหหวาดกลัว  
5. เฉลย 4) Out of the frying pan into the fire 
   อะไรคือสุภาษิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับขาวนี้ 
   หนีออกจากกะทะรอนก็มาเจอกับไฟ  
  1) หลังชนฟา  
  2) เคราะหรายกลับกลายเปนดี  
  3) อยายอมแพท้ังท่ียังไมไดสู 
    ขอนี้นองๆ ตองแปลสุภาษิตจากตัวเลือกใหออกดวยนะคะ ไมงั้นนองๆ จะทําไมไดคะ ขอนี้ตอบขอ 

4) เลยนะคะ ซ่ึงมีความหมายเหมือนกับสุภาษิตท่ีวาหนีเสือปะจระเข จากเหตุการณนี้ อาตีเควหนีความไม
ปลอดภัยจากอัฟกานิสถานมาอยูในลอนดอน แตก็ยังตองตายอีกคะ 

   saying (n.) = สุภาษิต 
   disguise (v.) = ปลอมตัว 
   give up (phr. v.) = ลมเลิก 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 suicide bomber (n.) = นักระเบิดพลีชีพ  
 blow up (phr. v.) = ระเบิด 
 formally (adv.) = อยางเปนทางการ 
 fled (V2 flee) = หลบหนี  
 takeaway (n.) = นํากลับ 
 wage (n.) = คาจาง  
 principal (n.) = ครูใหญ 
 irony (n.) = คําถากถาง  
 tragic (adj.) = โศกนาฏกรรม 
 fate (n.) = โชคชะตา  
 at hand (prep.) = ใกลกับ 
 extremist (n.) =  หัวรุนแรง  
 quote (v.) =  อางถึง 
 destine (v.) =  กําหนด  
 pay tribute to (phr. v.) = ใหความเคารพ 
 tribute (n.) = เครื่องบรรณาการ 
 
Passage 4 
 The 20th century was not a good one for the Chinese. After dominating much of the past 
two millenniums in science and philosophy, they have spent the past 100 years being invaded 
and lectured by the West. 
 But in 1959 a short, skinny 18-year-old kid traveled from Hong Kong to America and 
declared himself to be John Wayne. In America where the Chinese were still stereotyped as 
house servants and railroad workers. Bruce Lee was a hero figure. He became obsessed with 
martial arts and body building and not much else. Le landed his first U.S. show-biz role in The 
Green Hornel, a 1966-7 TV superhero drama. 
 Despite his readiness to embrace America culture, Lee could not get Hollywood to 
embrace him, so he returned to Hong Kong to make films. In them, Lee chose to represent the 
little guy who would fight for the Chinese against the invading Japanese or the small-town 
family against the city-living drug-dealers. There were usually about 100 of these enemies, but 
they mostly died as soon as he punched them in the face. The plots were uniform: people close 
to Lee are killed; Lee are killed; Lee kills lots of people to retaliate; Lee turns himself in for 
punishment. 
 The films set box-office records in Asia, and so Hollywood finally gave him the American 
action movie he louged to make. But Lee died at the age of 32, a month before the release of his 
first U.S. film. 
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1. When Bruce Lee first went to America, .................... . 
 1) he was the first Chinese to play the role of a house servant 
 2) there were hardly any Chinese in the U.S. 
 3) he played the part of John Wayne in a film 
 4) the status of the Chinese there was very low  
2. Bruce Lee died in the .................... . 
 1) 1960’s 2) 1970’s 3) 1980’s 4) 1990’s  
3. Bruce become an actor for the first time in America .................... . 
 1) in the theater 2) on television 3) on stage 4) in a movie  
4. Bruce Lee decided to go back to Hong Kon because he .................... . 
 1) was not ready to become Americanized 2) needed more training in martial arts 
 3) wanted to show off his success 4) could not get into a Hollywood movie  
5.  The word “them” (line 10) refers to .................... . 
 1) the Japanese invaders  2) Hong Kong and mainland China 
 3) Lee’s films   4) the Chinese  
6. The phrase “were uniform” (line 13) can best be replaced by .................... . 
 1) were all the same   2) required special costumes 
 3) were about police   4) had similar types of clothing  
7. The movies in which he acted in Hong Kong were .................... . 
 1) political protesis   2) romantic comedies 
 3) about his dead enemies 4) a success in Asia  
8. Throughout his acting career, Bruce Lee .................... . 
 1) got to act I only one Hollywood movie 
 2) wes very popular in American films 
 3) appeared on and off in action movies in Hollywood 
 4) never achieved popular acceptance  
9. Paragraph 3 is about .................... . 
 1) the films Lee made in Hong Kong 2) the reason that Lee liked acting 
 3) Lee’s life before going to America 4) why Lee preferred Hong Kong to America  
10. In this Hong Kong movies, Bruce Lee was always able to defeat his enemies, probably 

because .................... . 
 1) the Chinese believe it’s wrong to take revenge 
 2) he had super strength from practicing martial arts 
 3) his ancestors taught him never to run away from a fight 
 4) he was always outnumbered 
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เฉลยละเอียด  
1. เฉลย 1) he was the first Chinese to play the role of a house servant 
   “When Bruce Lee first went to America, he was the first Chinese to play the 

role of the house servant” (เมื่อตอนที่บรูซลีเดินทางไปอเมริกาเปนครั้งแรก เขาเปนคนจีนคนแรกที่
แสดงบทบาทของคนใชในบาน) โดยมีขอมูลตอไปนี้ในเรื่องสนับสนุนคําตอบ นั่นคือ In America where 
the Chinese were still stereotyped as house servants and reilroad workers, Bruce Lee was a 
hero figure. (ท่ีอเมริกาอันเปนสถานที่ท่ีคนจีนมีภาพลักษณของการเปนคนใชในบานและคนงานรถไฟ บรูซลี
นับไดวาเปนวีรบุรุษของบุคคลเหลานี้)  

2. เฉลย 2) 1970’s 
   “Bruce Lee died in the 1970’s.” (บรูซลีเสียชีวิตในป 1970’s หรือระหวางป 1970-1979 

นั่นเอง วิธีคิดก็คือชวงท่ีบรูซลีอายุ 18 ป เปนป ค.ศ. 1959 เขามาเสียชีวิตตอนอายุได 32 ป ฉะนั้นสามารถ
ตั้งโจทยคิดไดคือ (32 - 18) + 1959 = 1973 ดังน้ัน การท่ีบรูซลีเสียชีวิต จึงอยูในชวยป 1970’s นั่นเอง  

3. เฉลย 2) on television 
   “Bruce lee became an actor for the first time in America on television.” (บรูซลีได

กลายเปนนักแสดงทางโทรทัศนเปนครั้งแรกในประเทศอเมริกา) โดยมีขอมูลสนับสนุนคําตอบนี้อยูในเน้ือเรื่อง
ยอหนาท่ี 2 นั่นคือ Lee landed his first U.S. show-biz role in the Green Hornet, a 1966-7     
TV superhero drama. (ลีไดเลนบทบาทเปนนักแสดงทางโทรทัศนเรื่อง The Green Hornet ในชวงป 
1966-1967)  

4. เฉลย 4) could not get into a Hollywood movie 
   “Bruce Lee decided to go back to Hong Kong because he could not get into a 

Hollywood movie.” (บรูซลีตัดสินใจเดินทางกลับฮองกงเพราะวาเขาไมไดเปนดาราในภาพยนตรฮอลลีวูด) 
โดยมีขอมูลสนับสนุนคําตอบนี้ในยอหนา 3 คือ Despite his readiness to embrace American culture, 
Lee could not get Hollywood to embrace him, so he returned in Hong Kong to make films. 
(แมวาบรูซลีจะมีความพรอมในการผสมผสานเขากับวัฒนธรรมอเมริกา แตเขาก็ไมสามารถทําใหวงการภาพยนตร 
ฮอลลีวูดยอมรับเขาเขาเปนดารานักแสดงในสังกัดได ดังน้ันเขาจึงเดินทางกลับไปฮองกงเพ่ือสรางภาพยนตร
ของตนเอง)  

5. เฉลย 3) Lee’s films 
   คําวา them = Lee’s films (ภาพยนตรของลี) เหตุผลท่ีเลือกขอนี้ก็เพราะขอความ “... so he 

returned to Hong Kong to make films.” (... ดังน้ัน บรูซลีจึงไดเดินทางกลับไปฮองกงเพ่ือสราง
ภาพยนตรของตนเอง) ฉะนั้น In them, ... คําสรรพนาม them จึงหมายถึง Lee’s films 
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6. เฉลย 1)  were all the same 
   วลี were uniform = were all the same (เหมือนกันทั้งหมด) ดังเชน การท่ีนักเรียนใน

โรงเรียนสวมใส  uniforms  ก็แสดงวาทุกคนสวนใสชุดเหมือนกันท้ังหมด สําหรับกรณีนี้ในยอหนาท่ี 3 ระบุวา 
The plots were  uniform :  people close to Lee are killed ; Lee kills lots of people to retaliate ; 
Lee turns himself in for  punishment. (เคา โครงเรื่องก็เหมือนๆ กัน กลาวคือ ผูคนท่ีใกลชิดกับลีถูกฆา
ตาย ลีจึงตามลาคนเพ่ือลางแคน  และทายสุดลีถูก ลงโทษ) เครื่องหมาย colon (;) เปนสวนท่ีชวยช้ีแนะวา
ถัดไปคือสวนท่ีรายละเอียดท่ีเปน ตัวอยาง  

7. เฉลย 1) political protesis 
   “The movies in which he acted in Hong Kong were political protests” (ภาพยนตรท่ี

ลีแสดงในฮองกงเปนการแสดงถึงการประทวงตอตานทางการเมือง) โดยมีขอมูลสนับสนุนคําตอบนี้ในยอหนาท่ี 
3 นั่นคือ Lee chose to represent the little guy who would fight for the Chinese aganst the 
invading Japanese or the small-town family against the city-living drug dealters (ลีเลือกท่ีจะ
สวมบทบาทของเด็กตัวนอยท่ีตอสูเพ่ือคนจีน เพ่ือตอตานการบุกรุกของคนญี่ปุน หรือการท่ีครอบครัวขนาด
เล็กในชนบทตอตานพวกคายาเสพติดท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ)  

8. เฉลย 1) got to act I only one Hollywood movie 
   “Throughout his acting career, Bruce Lee got to act I only one Hollywood 

movie.” (ตลอดอาชีพ การแสดงของเขา บรูซลีไดแสดงภาพยนตรฮอลลีวูดเพียงเรื่องเดียว) โดยมีขอมูล
สนับสนุนคําตอบอยูในยอ หนาสุดทาย ความวา the films set box-office records in Asia, and so 
Hollywood finally gave him the  American action movie he longed to make. But Lee died at 
the age of 32 a month before the release of his  first U.S. film. (วงการภาพยนตรฮอลลีวูดไดมา
ถายทําในเอเซีย ดังนั้น ทางฮอลลีวูดจึงไดใหลีแสดงภาพยนตร แอกช่ันท่ีเขาใฝฝนมานาน แตในท่ีสุดลีก็
เสียชีวิตในตอนที่อายุเพียง 32 ป หนึ่งเดือนกอนท่ีภาพยนตรอเมริกัน เรื่องแรกที่เขาแสดงจะออกฉาย)  

9. เฉลย 1) the films Lee made in Hong Kong 
    Paragraph 3 is about the films Lee made in Hong Kong. (ยอหนา 3 เก่ียวกับ

ภาพยนตรที่ลี อํานวยการสรางในฮองกงของบรูซลี ท่ีบรูซลีเลือกท่ีจะเปนเด็กหนุมท่ีตอสูเพ่ือคนจีนในการ
ตอตานการบุกรุก ของคนญี่ปุน หรือการท่ีครอบครัวของตนในเมืองเล็กๆ ท่ีตอตานนักคายาเสพติดท่ีอาศัยอยู
ในเมืองใหญ โดย แกนของเรื่องเปนแบบเดียวกันตลอด คือ บุคคลที่ใกลชิดกับลีถูกฆาตาย ลีจึงตามลาบุคคล
เหลานั้นเพ่ือแกแคน  จากน้ันลีก็ถูกลงโทษ  

10. เฉลย 2) he had super strength from practicing martial arts 
   “In this Hong Kong movies. Bruce Lee was always able to defeat his enemies, 

probably because  he had super strength from practicing martial arts. (ในภาพยนตรท่ีเขา
สรางท่ีฮองกง บรูซลีสามารถ เอาชนะศัตรูของเขาไดตลอด ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเขามีพลังมากจากการฝก
ศิลปะการตอสูปองกันตัวเอง)  เพราะบรูซลีเปนกังฟูมีความสามารถในศิลปะการปองกันตัวดี อาทิ คาราเต ยูโด 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 annoying (v.) =  นารําคาญ 
 got to be in touch = ไดรับการติดตอ 
 feature (n.) = ลักษณะจําเปน 
 modern living (n.) = การดํารงชีวิตสมัยใหม 
 mobile phone user (n.) = ผูใชโทรศัพทมือถือ 
 brief (adj.) = สั้น 
 chatting (v.) = พูดคุยในเรื่องไรสาระ 
 dating device (n.) = อุปกรณการนัดพบ 
 obvious (adj.) = ชัดเจน 
 abroad (adv.) = อยูตางประเทศ 
 annoy (v.) = ทําความรําคาญ 
 unreliable (adj.) = ไมนาเช่ือถือ 
 scream (v.) = สงเสียงกรีดรอง 
 
Passage 5 
 At about eight o’clock on Monday morning. September 25, 1994, a ragged, aimless old 
man of eighty-two collapsed on the sidewalk on Dey Street, near the Hudson Terminal. 
Innumerable people must have noticed him, but he lay there alone for several minutes, dazed, 
doubled up with abdominal cramps, and in an agony of retching. Then a policeman came along. 
Until the policeman bent over the old man, he may have supposed that he had just a sick drunk 
on his hands ; wanderers dropped by drink are common in that part of town in the early 
morning. It was not an opinion that he could have held for long. The old man’s nose, lips, 
ears, and fingers were sky-blue. The policeman went to a telephone and put in an ambulance 
call to Beekman-Downtown Hospital, half a dozen blocks away. The old man was carried into 
the emergency room there at eight-thirty. By that time, he was unconscious and the blueness 
had spread over a large part of his body. The examining physician attributed the old man’s 
morbid color to cyanosis, a condition that usually results from an insufficient supply of oxygen in 
the blood, and also noted that he was diarrheic and in a severe state of shock.  
1. The word “ragged” (line 1) describes the old man’s .................... . 
 1) strength 2) mind 3) clothes 4) legs  
2. When the man collapsed, .................... . 
 1) nobody paid any attention to him 2) nobody saw him 
 3) people stood around watching him 4) people tried to help him 
 



 

ภาษาอังกฤษ (152) ______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

3. The man was lying on his .................... . 
 1) back 2) head 3) stomach 4) side  
4. Most people thought he was probably .................... . 
 1) crazy 2) acting 3) sleeping 4) drunk  
5. The sentence “It was not an opinion that he could have held for long.” (line 7) implies 

that the policeman .................... .  
 1) had no opinion one way or the other 
 2) quickly realized that he was wrong 
 3) couldn’t think of anything else 
 4) was so stubborn that he refused to change his mind  
6. The old man was taken to the hospital .................... . 
 1) in a police car 2) in the afternoon 3) in the evening 4) in an ambulance  
7. The cause of the old man’s blue color was .................... . 
 1) the cold weather   2) lack of oxygen 
 3) too much alcohol   4) a bad stomachache  
8. When they took the old man to the emergency room, he .................... . 
 1) could not speak   2) had lost a lot of blood 
 3) was aware of his condition 4) had already died 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3) clothes 
   คําวา ragged บงบอกวาชายชราใสเสื้อผาขาดรุงร่ิง (the old man’s clothes) เพราะในเรื่อง

ไดระบุชัดเจนวาเปนคนที่ขี้เมาเดินสะเปะสะปะไรเปาหมายปลายทาง (aimless)  
2. เฉลย 3) people stood around watching him 
   เมื่อชายคนดังกลาวลมลง “คนมุงดูรอบ ๆ เขา” (people stood around watching him) แต

มิไดใหการชวยเหลือใด ๆ ท่ีตอบเชนนี้ เปนเพราะเน้ือเรื่องไดระบุวา Innumerabie people must have 
noticed him (คนจํานวนมากจะตองเห็นเขาแนๆ)  

3. เฉลย 1) back 
   “ชายคนนั้นลมลงนอน โดยสวนหลัง (back) แนบไปกับพ้ืน” ท่ีเลือกขอนี้เพราะในเน้ือเรื่องระบุวา 

“he was unconscious and the blueness had spread over a large part of his body.) สวนท่ีเปน a 
large part of his body ก็คือ “แผนหลัง” นั่นเอง  

4. เฉลย 1) crazy 
   คนสวนใหญคิดวา เขาอาจจะเปนคนเสียสติไปแลว (crazy) เนื่องจากเนื้อตัวมอมแมม เสื้อผา

ขาดรุงริ่ง (ragged) เดินสะเปะสะปะ (aimless) และเมาจนไมไดสติ ถึงขั้นลมลงนอนบนทางเทา ลักษณะ
ดังกลาวน้ี ไมใชวิสัยของคนปกติจะปฏิบัติกัน 
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5.  เฉลย 2) quickly realized that he was wrong 
   ประโยค “It was not an opinion that he could have held for long.” หมายถึงวา the 

policeman quickly realized that he was wrong (ตํารวจเห็นวาอาการของเขาไมสูดีแลว) เพราะท้ัง
จมูก ริมฝปาก หู และนิ้วของชายชราซีดเผือดแลว ตองรีบนําสงโรงพยาบาลดวน ในตอนทายเรื่องหมอที่
ตรวจอาการไดระบุชัดเจนวารางกายขาดออกซิเจนในโลหิต (cyanosis) มีสิทธ์ิถึงตายได  

6. เฉลย 4) in an ambulance 
   ชายชราถูกนําสงโรงพยาบาลโดยรถพยาบาล (in an ambulance) ดังระบุในเรื่อง “The 

policeman went to a telephone and put in an ambulance call ...” (ตํารวจรีบโทรศัพทเรียก
รถพยาบาลมารับตัวชายชราไปโรงพยาบาล)  

7. เฉลย 2) lack of oxygen 
   สาเหตุท่ีรางกายของชายชราซีดเผือด เปนเพราะการขาดออกซิเจน (lack of oxygen) ดังระบุ

ในเรื่องคือ “... the old man’s morbid color to cyanosis, a Condition that usually results from an 
insufficient supply of oxygen in the blood.” คําวา insufficient. แปลวา “ไมเพียงพอ”  

8. เฉลย 4) had already died 
   เมื่อพวกเขาพาชายชราเขาหองฉุกเฉิน ปรากฏวาชายชราคนนั้นไดตายไปแลว (... had already 

died) เพราะแพทยบอกวา อาการซีดเพราะรางกายขาดออกซิเจนไดกระจายไปทั่วรางกายของชายชราแลว 
นอกจากนี้ชายชรายังมีอาการทองรวงและช็อกหมดสติอยางรุนแรงดวย สรุปชายชราไดตายไปกอนจะถึง
โรงพยาบาลแลว 

 
คําและวลีที่ควรทราบจากเรื่อง  

 aimless (adj.) = ไรเปาหมาย collapsed (v.) = ลมลง 
 sidewalk (n.) = ทางเดินเทา dazed (v.) = หมดสติ 
 abdominal (adj.) = ชองทอง cramps (n.) = การเปนตะคิว 
 agony of retching (n.) = การเจ็บปวดทรมานจนอาเจียน 
 sick drunk (n.) = เมา drop (v.) = ลมลง 
 common (adj.) = มีใหเห็นท่ัวไป ambulance (n.) = รถพยาบาล 
 emergency room (n.) = หองฉุกเฉิน unconscious (adj.) =  หมดสติไมรูสึกตัว 
 physician (n.) = แพทย morbid (adj.) = หมดความรูสึก 
 cyanosis (n.) = อาการภาวะผิวหนังซีดเพราะขาดออกซิเจนในโลหิต 
 diarrheic (adj.) = เกิดอาการทองรวง 
 innumerable (adj.) = จํานวนมากมายนับไมถวน 
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Self-Practice 
Category Vocab: Business & Economy  

 acquisition (n.) การไดรับหรือถือครองกรรมสิทธ์ิ (บริษัท, สินคา ฯลฯ) 
 advantage (n.) ผลประโยชน, ผลกําไร 
   syn : benefit, profit, merit 
 assess (v.) ประเมินราคา 
   syn : evaluate, estimate 
 asset (n.) สินทรัพย 
 banking (n.) การธนาคาร 
 budget (n.) งบประมาณ 
 calculate (v.) คํานวณ 
 capital (n.) เงินทุน 
 capitalism (n.) ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
 commerce (n.) การคา, การพาณิชย 
 commodity (n.) สินคา, ผลิตภัณฑ 
 competitive (adj.) (ราคา) ท่ีแขงขันหรือไดเปรียบคูแขงรายอื่น 
 consumer (n.) ผูบริโภค 
 consumption (n.) การบริโภค 
 contract (n., v.)  สัญญา, ขอตกลงทางธุรกิจ 
 co-operate (v.) รวมมือ 
   syn : collaborate 
 co-operative (n.) สหกรณ 
 cost of living (n.) คาครองชีพ 
 credit (n.) สินเช่ือ, การซ้ือสินคาเงินเช่ือ 
 creditor (n.) เจาหนี้ 
 currency (n.) เงินตรา 
 currency rate (n.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 current (adj.) (หนี้สิน, เงินทุน) หมุนเวียน, ปจจุบัน, ใชในขณะนั้น 
 customs (n.pl.) กรมศุลกากร ดานศุลกากร 
 debt (n.) หนี้สิน 
 debtor (n.) ลูกหนี้ 
 deflation (n.) ภาวะเงินฝด 
 demand (n.) ความตองการ อุปสงค 
 depreciate (v.) ลดคาลง, ราคาตก 
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   syn : devalue 
 disbursement (n.) การจายเงิน, การชําระเงิน 
   syn : payment 
 domestic (adj.) ภายในประเทศ 
 economic (adj.) ในทางเศรษฐศาสตร, เศรษฐกิจ 
 economics (n.) เศรษฐศาสตร 
 economic stability (n.) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 expenditure (n.) การใชจาย, คาใชจาย, รายจาย 
   syn : spending, expense 
 export (n., v.) การสงออก, สินคาสงออก 
 factory (n.) โรงงาน 
   syn : plant, works, workplace  
 finance (n.) การเงิน 
 financial year (Br) 
 fiscal year (Am)  
 float (v.) (ทําให) คาเงินตราลอยตัว 
 funds (n.pl.) เงินสด, เงิน 
 goods (n.pl.) สินคา 
   syn : commodity, merchandise 
 Gross Domestic Product 
 GDP   
 Gross National Product 
 GNP   
 handout (n.) เงินชวยเหลือ 
 IMF, International Monetary Fund  (n)   กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 import (n., v.) การนําเขา, สินคาเขา 
 income (n.) รายได 
   syn : earnings, revenue 
 income tax (n.) ภาษีเงินได 
 industry (n.) อุตสาหกรรม 
 inflation (n.) ภาวะเงินเฟอ 
 infrastructure (n.) โครงสรางมูลฐาน 
 interest (n.) ดอกเบี้ย 
 inventory (n.) สินคาคงคลัง 
 invest (v.) ลงทุน 

(n.)   ปงบประมาณ

(n.) ผลผลิตในประเทศขั้นตน

(n.) ผลผลิตในประเทศขั้นตน
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 investment (n.) การลงทุน 
 Laissez-faire (n.) นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี 
 land reform (n.) การปฏิรูปท่ีดิน 
 liquidity (n.) สภาพคลองทางการเงิน, ภาวะที่มีเงินสดอยูในมือ 
 living wage (n.) คาจางท่ีพอแคเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 
 manufacturer (n.) ผูผลิต 
    syn : producer 
 market share (n.) สวนแบงตลาด 
 monetary (adj.) เก่ียวกับเงินตรา, ทางการเงิน 
   syn : financial 
 monopoly (n.) การคาแบบผูกขาด 
 multilateral (adj.) (สัญญา) พหุภาคี, หลายฝาย 
 net  (adj.) (กําไร, รายได) ท่ีเปนผลสุทธิ 
 note (Br) 
 bill (Am)   
 pay off (v.) ชําระท้ังหมด , จายชดเชยลูกจาง, ใหลาออก 
 policy (n.) นโยบาย 
 product (n.) ผลิตภัณฑ, สินคา 
   say : output 
 property (n.) ทรัพยสิน, อสังหาริมทรัพย 
 quarter (n.) ไตรมาส, ระยะเวลา 3 เดือน 
 recession (n.) ภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ซบเซา 
   syn : slump , depression 
 reserve (n.) ทุนสํารอง, เงินคงคลัง 
 smuggled goods (n.) สินคาหนีภาษี 
 social insurance (n.) การประกันสังคม 
 speculate (v.) เก็งกําไร 
 stagnant (adj.) (เศรษฐกิจ) ชะงักงัน 
 standard of living 
 living standard   
 state enterprise (n.) รัฐวิสาหกิจ 
 stock market (n.) ตลาดหลักทรัพย, ตลาดหุน 
 supply (n.) อุปทาน , การจัดหามาให 
 tariff (n.) ภาษีศุลกากร 
 tax  (n.) เงินภาษี 

(n.) ธนบัตร

(n.) มาตรฐานการครองชีพ
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 tax evasion (n.) การหลบเลี่ยงภาษี 
 tax exempt (adj.) ท่ีไดรับการยกเวนภาษี 
 tax invoice (n.) ใบกํากับภาษี 
 trade deficit (n.) การขาดดุลการคา 
 trade surplus (n.) การไดเปรียบดุลการคา 
 unemployment (n.) ภาวะการวางงาน 
 value added tax  
 VAT   
 

Business and Economy 
Passage 1 
 Parks Toy (Thailand) has recently suffered sharp falls in its annual income after once 
enjoying sales of as much as US$6 million a year. The toy manufacturer, which is owned by 
Korean business-man Young Tae Park, has been in business in Thailand for 17 years and focuses 
mainly on exports to the US and European countries. But like other exporters, it has faced tough 
price competition following China’s entry into its markets. Some toymakers are even seeing dim 
business prospects ahead in Asian markets. However, Parks Toy is trying hard to turn a crisis 
into an opportunity. It sees some lights of opportunity still burning in the US and European 
markets and is undergoing a change in its business strategies. Among other things, it has 
declared “pay-back” time for its Chinese competitors. It has developed a new brand of Grade A 
toys called “Anee Park”, and is selling them in China. “Before we can fix the problem, we have 
to know its roots,” Park explains. Chinese manufacturers enjoy a big advantage because of low 
labor coats. Although the cost of labor in China is rising slightly, Park believes Thailand’s labor 
costs are still acceptable. The problem is that workers here do not work to their full capacity, he 
says, especially during long holidays, when many are absent. “Our labor problem is that we can 
use only 70 percent of work capacity. This has a major effect on the business because we are 
unable to manufacture in time to meet orders.” Low labor costs aside, China also has its own 
raw materials, while Thailand still needs to import them from Korea. Some Thai toy 
manufacturers recently tried to source their materials locally, but found suppliers were incapable 
of meeting demand as a result, low labor costs and locally sourced materials are the two main 
factors enabling Chinese manufacturers to produce toys at half the price of their Thai 
counterparts. Parks Toy pondered what its advantages might be, and it concluded that they 
were quality, design and after-sales service. And these thing, it believes, should he enough to 
create business opportunities. 
 

(n.) ภาษีมูลคาเพ่ิม
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1. After China entered into Parks Toy’s markets, .................... . 
 1) Park had to sell his toy business in Thailand 
 2) the manufacturer’s annual income sharply decreased 
 3) all Asian markets started facing tough business competition 
 4) Chinese manufacturers saw more opportunities in the US market  
2. The phrase to turn a crisis into an opportunity can best be replaced by “to turn 

....................” 
 1) loss into risk   2) failure into success 
 3) danger into certainty  4) difficulty into advancement   
3. Parks Toy is paying back its Chinese competitors by .................... . 
 1) selling its Grade A toy products in China 
 2) changing is business brand name id Thailand 
 3) creating business opportunities in world markets 
 4) developing new toys for the US and European markets  
4. All of the following statements are true EXCEPT .................... . 
  1) Parks Toy used to earn al large amount of money yearly 
 2) China can sell their products more cheaply than Thailand 
 3) Young Tae Park produces products mainly for Asian markets 
 4) China has its own raw materials while Thailand buys them elsewhere.  
5. The word pondered (line 21) means .................... . 
 1) checked regularly to find out details 
 2) planned attentively before starting work 
 3) decided unanimously to reach an agreement  
 4) thought carefully before reaching a decision  
6. .................... in NOT mentioned as an advantage of Parks Toy’s products. 
 1) Quality   2) Design  
 3) After-sales service   4) Production cost  
7. The labor problem affecting Parks Toy is .................... . 
 1) Thailand’s labor costs are still very high 
 2) the cost of labor in China is rising slightly 
 3) they cannot find enough skilled Thai laborers 
 4) Thai laborers do not work as much as they should  
8. The pronoun it (line 4) refers to .................... . 
 1) Parks Toy 2) income 3) business 4) Thailand  
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9. The word dim (line 5) could best be replaced by .................... . 
 1) risky 2) poor 3) unclear 4) vague  
10. This passage is about .................... . 
 1) problems facing Parks Toy 2) Parks Toy’s foreign markets  
 3) Parks Toy and its competitors 4) business strategies used by Park 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2) the manufacturer’s annual income sharply decreased 
   ดูบรรทัดท่ี 1 และ 2 suffered sharp falls หมายถึง เผชิญกับการที่รายไดตกลงฮวบฮาบ   
2. เฉลย 4) difficulty into advancement 
   crisis หมายถึง วิกฤตการณหรือปญหา (difficulty) opportunity หมายถึง โอกาสหรือทางที่จะ

กาวหนา ซ่ึงยังไมใชความสําเร็จ (success) หรือความแนนอน (certainty) คําท่ีดีสุดในที่นี้ คือ 
advancement (ความกาวหนาหรือการเดินไปขางหนา)  ความสูญเสียเปนความเสี่ยง ความลมเหลว ความ
ลมเหลวเปนความสําเร็จ อันตรายเปนความแนนอน ความยากลําบากเปนความกาวหนา วลีท่ีวา พลิกวิกฤต
ใหเปนโอกาส ในบรรทัดท่ี 6-7 สามารถแทนดวยคําวา เปลี่ยนความลมเหลวใหเปนความสําเร็จไดดีท่ีสุด   

3. เฉลย 1) selling its Grade A toy products in China 
   ดูบรรทัดท่ี 9-10 ขายสินคาเกรดเอของตัวเองในจีน เปลี่ยนยี่หอธุรกิจในไทย สรางโอกาสทาง

ธุรกิจในตลาดโลก พัฒนาของเลนใหมๆ สําหรับตลาดอเมริกาและยุโรป บริษัทพารคสทอยแกแคนบริษัท
คูแขงจีนโดยขายสินคาเกรดเอของตัวเองในจีน   

4. เฉลย 3) Young Tae Park produces products mainly for Asian markets 
   Parks Toy สงออกสินคาสวนใหญไปอเมริกาและยุโรป (ดูบรรทัดท่ี 4) บริษัทพารคทอยเคยทํา

เงินจํานวนมากตอป จีนสามารถขายสินคาถูกกวาไทย ยุงแตปารคผลิตสินคาใหตลาดเอเชียเปนหลัก จีนมี
วัตถุดิบของตัวเองในขณะที่ไทยซ้ือจากแหลงอื่น ประโยคตอไปนี้เปนจริงหมดยกเวนยุงแตปารคผลิตสินคาให
ตลาดเอเชียเปนหลัก   

5. เฉลย 4) thought carefully before reaching a decision 
   ถึงจะไมทราบความหมายของคําศัพท แตคําวา conclude (สรุป) ในประโยคที่ตามมาก็เปนตัว

ชวยได ความหมายใกลเคียงกับการ “สรุป” ท่ีสุดในตัวเลือกในขอนี้ ก็คือ reaching a decision (ตัดสินใจ) 
ตรวจสอบเพื่อหารายละเอียดเปนประจํา วางแผนอยางถ่ีถวนกอนเริ่มงาน ตัดสินใจอยางเปนเอกฉันทท่ีจะเขาถึง
ขอตกลงคิดอยางรอบคอบกอนจะตัดสินใจ คําวา pondered หมายความวา คิดอยางรอบคอบกอนจะ
ตัดสินใจ  

6. เฉลย 4) Production cost 
   ดูบรรทัดท่ี 10-12 สิ่งท่ีจะสรางโอกาสในทางธุรกิจ (create business opportunities) ก็คือ   

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (advantage) คุณภาพ รูปแบบการออกแบบลวดลายตางๆ การบริการหลังการขาย
ตนทุน การผลิตตนทุนการผลิตไมไดถูกกลาวถึงวาเปนขอไดเปรียบของสินคาของบริษัทปารคสทอย   
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7. เฉลย 4) Thai laborers do not work as much as they should 
   ดูบรรทัดท่ี 13 work to their full capacity หมายถึง ทํางานเต็มท่ี/เต็มความสามารถ ตัวเลือก

ท่ีเหลือไมจริงตามบทความ คาแรงไทยยังอยูในระดับท่ีรับได (บรรทัดท่ี 13) คาแรงในจีนยังต่ําอยู (บรรทัดท่ี 
11-12) และไมมีการพูดถึงการขาดแคลนชางฝมือ (skilled labour) ในไทยคาจางแรงงานของประเทศไทย
ยังคงสูงอยูมาก คาจางแรงงานในประเทศจีนเพ่ิมขึ้นเล็กนอย พวกเขาไมสามารถหาแรงงานไทยที่มีทักษะ
ไดมากพอ แรงงานไทยทํางานไมมากเทาท่ีควร ปญหาดานแรงงานที่สงผลกระทบตอบริษัทปารคสทอย คือ 
แรงงานไทยทํางานไมมากเทาท่ีควร  

8. เฉลย 1) Parks Toy 
   like other exporters แปลวา “เหมือนกันกับผูสงออกรายอื่นๆ” แสดงวา it เปนสรรพนามแทน

exporter ผูสงออกที่เราพูดถึงในบทความนี้ก็คือ Parks Toy บริษัทพารคสทอย รายไดธุรกิจประเทศไทย 
สรรพนาม It ในบรรทัดท่ี 7 หมายถึง บริษัทพารคสทอย   

9. เฉลย 2) poor 
   dim ในท่ีนี้หมายถึง ไมนาจะประสบความสําเร็จ ทางขางหนาท่ีดูจะไมประสบความสําเร็จ ก็คือ 

ทาง/โอกาสที่ไมคอยดี (poor) ซ่ึงมีความเสี่ยงไมคอยดี ไมชัดเจน คลุมเครือ คําใดตอไปนี้ใชแทนคําวา dim 
ในบรรทัดท่ี 5 ไดดีท่ีสุด  

10. เฉลย 1) problems facing Parks Toy 
   เนื้อความสวนใหญในบทความนี้พูดถึงปญหาของ Parks Toy พูดถึงปญหาเสียเปนสวนใหญ ท้ัง

รายไดลด การแขงขันเรื่องราคา ปญหาแรงงาน ปญหานําเขาวัตถุดิบ ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทปารคสทอย
ตลาดตางประเทศของบริษัทปารคสทอย บริษัทปารคสทอยและบริษัทคูแขงกลยุทธทางธุรกิจท่ีนายปารคใช
บทความนี้เก่ียวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทปารคสทอย  

 
คําศัพทที่ควรทราบ 

 tough (a)  = ยาก 
 competition (n) = การแขงขัน 
 dim (a)  = หมดหวัง  
 prospect (n)  = โอกาส (ทางธุรกิจ)  
 fix (v)  = แกปญหา 
 labor (n)  =  คนงาน 
 slightly (adv)  =  อยางเล็กนอย 
 capacity (n) =  ความสามารถ 
 major (a) =  โดยหลัก 
 local (a) = ทองถิ่น 
 incapable (a)  = ไมสามารถ 
 factor (n) = ปจจัย 
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Passage 2 
 The flow of mail, documents and packages has become increasingly diverse, containing 
everything from bills and e-statements to direct mail and goods like DVDs.  
 In fact, it has become so complex that some key players have coined a new term, the 
mailstream, to better describe this dynamic amalgam of data, processes and technology.  
 But out of complexity has come opportunity. A growing number of business leaders have 
transformed their mailstream into a profit engine-with help from Pitney Bowes.  
 We’re the only company that offers end-to-end mailstream solutions, from data 
management to personalized document creation, production and distribution. They can make your 
business mail more effective, efficient and personal than you may have thought possible.  
 The result: increased customer acquisition, retention and loyalty. Significantly decreased 
costs. And, ultimately, higher profits.  
 So as you can see, the question is no longer “what’s a mailstream ?” It’s “when can I start 
profiting from them?”  
 Visit pb.com/mailstream to learn more.   
1. Where would you find this piece of writing?  
 1) A news report 2) A book review  3) A magazine ad 4) A journal article   
2. Which of the following is the target reader?  
 1) Housewives  2) Graduates  3) Businessmen  4) Technologists   
3. Which of the following term is being defined?  
 1) Mailstream  2) Amalgam  3) Pitney Bowes  4) E-statements   
4. What does the word “them” in “When can I start profiting from them?” refer to?  
 1) Costs  2) Mailstreams  3) Solutions  4) Processes   
5. What would you do if the message got into you?  
 1) Learn more about Pitney Bowes 2) Look for an answer in direct mail  
 3) Profit more by using a profit engine 4) Train people to grasp the opportunity 
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เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3) A magazine ad 
    คุณจะพบขอความนี้ไดท่ีไหน  
   โฆษณานิตยสาร 
  1) รายงานขาว 
  2) บทวิจารณหนังสือ 
  4) บทความวารสาร 
   นองๆ คะ เมื่อนองๆ อานบทความนี้คราวๆ แลวนองๆ คงรูนะคะวาเปนเรื่องเก่ียวกับโฆษณาของ

บริษัท พริทนี่ เบาวส ท่ีเสนอตัวจัดการกับการสงไปรษณียรูปแบบตางๆ ดังน้ันนองๆ จะสามารถพบขอความ
นี้ไดในโฆษณานิตยสาร ซ่ึงก็คือตัวเลือกท่ี 3) เลยคะ 

 journal article (n.) = วารสารวิชาการ  
2. เฉลย 3) Businessmen 
   ใครคือผูอานท่ีเปนกลุมเปาหมาย  
   นักธุรกิจ 
  1) แมบาน 
  2) ผูจบการศึกษา 
  4) นักเทคโนโลยี 
   นองๆ คะ นองๆ อานบทความนี้แลวจะเห็นวาเปนการเนนดานธุรกิจนะคะ โดยสังเกตไดจากคําวา 

profit, your business mail, increased customer, decreased costs นะคะ ดังน้ัน กลุมเปาหมายนาจะ
เปนนักธุรกิจคะ ตอบตัวเลือกท่ี 3) นะคะ  

3. เฉลย 1) Mailstream 
   คําท่ีไดรับการจํากัดความคือคําวาอะไร  
   สายธารจดหมาย 
  2) การผสมผสาน 
  3) พริทนี่ เบาวส 
  4) การแถลงการทางอิเล็คทรอนิกส 
   นองคะ ขอนี้ถามตรงๆ เลยคะ นองๆ หาคําตอบไดจากประโยคที่วา some key players have 

coined a new term, the mailstream เลยนะคะ ตอบตัวเลือกท่ี 1) คะ  
4. เฉลย 2) Mailstreams 
   คําวา “them” ในประโยค When can I start profiting from them แทนคําวาอะไร 
   สายธารจดหมาย 
  1) ตนทุน 
  3) การแกปญหา  
  4) กระบวนการ 
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   นองๆ คะ ขอนี้เปนการถาม refer นะคะ จําไวเลยนะคะวา คําท่ีมัน refer ตองกลาวมาแลว และ
อยูใกลๆ นะคะ ดังนั้นนองๆ ไปดูบริบทกอนหนาไดเลยคะ ขางหนานองๆ จะเห็นแตคําวา mailstream นะคะ 
เลยตอบตัวเลือกท่ี 2) เลยคะ ตอบไดกันไหมจะ  

5. เฉลย 1) Learn more about Pitney Bowes 
   ถาคุณไดรับขอความนี้ คุณจะ หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พริทนี่ เบาวส 
  2) มองหาคําตอบจากจดหมายที่สงตรงถึงผูบริโภค 
  3) หากําไรมากขึ้นจากการใชเครื่องทํากําไร 
  4) ฝกใหคนรูจักฉวยโอกาส 
   นองคะ ขอนี้นองๆ ตองสังเกตตอนทายของขอความนะคะ ท่ีบอกวา Visit pb.com/mailstream 

to learn more ดังนั้น จึงตอบตัวเลือกท่ี 1) เลยคะ  
    look for (phr. v.) = มองหา  
   grasp (v.) = ฉวย 
 

คําศัพทที่ควรทราบ  
 package (n.) = พัสดุ 
 increasingly (adv.) = อยางเพ่ิมขึ้น  
 direct mail (n.) = การสงไปรษณียโดยตรง  
 complex (adj.) = ซับซอน 
 key player (n.) = ตัวสําคัญ  
 coin (v.) = สราง (คํา) 
 dynamic (adj.) = มีพลัง  
 amalgam (n.) = การผสม 
 opportunity (n.) = โอกาส  
 transform (v.) = เปลี่ยนแปลง 
 engine (n.) = กลไก, เครื่องจักร  
 end-to-end (adv.) = ท้ังหมด 
 solution (n.) = ทางออก, การแกปญหา  
 distribution (n.) = การแจกจาย 
 acquisition (n.) = ความตองการ  
 retention (n.) = การจดจํา 
 loyalty (n.) = ความซ่ือสัตย  
 ultimately (adv.) = ในท่ีสุด 
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Passage 3 
 Two men were arrested by the police after they had sold a stolen painting to an art gallery 
in Guildford. The owner of the gallery claimed that he had bought the painting in good faith, 
unaware that it had been stolen. The painting, a portrait of a young woman in a wide brimmed 
straw hat sitting under a tree, was owned by Marie Gilles, aged 84. She claimed that the 
painting had been given to one of her ancestors by the artist. She had owned it since 1950 when 
it was given to her by an aunt as a wedding present. The painting had been stolen from her 
house two weeks previous to the arrest of the two men.  
1. The article is about .................... . 
 1) an art theft 2) a young woman 3) an art gallery 4) an artist  
2. From the information given in the text, we know that Marie Gilles .................... . 
 1) Knew the owner of the gallery 2) had been married 
 3) was grateful to the police 4) did not value the painting highly  
3. The owner of the art gallery said that he bought the painting .................... . 
 1) because he was related to the artist 
 2) because he knew the woman in the painting 
 3) not knowing its true value  
 4) not knowing it had been stolen  
4. The young woman in the painting was .................... . 
 1) an unknown person  2) an ancestor of Marie Giles 
 3) Marie Gilles as a young woman 4) about to get married  
5. The passage tells us that the painting is .................... . 
 1) very famous 2) very valuable 3) a portrait 4) an oil painting 
  
เฉลยละเอียด 
 บทความเรื่องนี้ กลาวถึงผูชาย 2 คนถูกจับหลังจากขายภาพที่ขโมยมาใหกับหองแสดงศิลปะใน Guildford 
เจาของหองแสดงศิลปะอางวาเขาซ้ือภาพมาโดยไมรูวาเปนของขโมย แตผูหญิงท่ีเปนเจาของภาพยืนยันวา เธอได
ภาพนี้มาจากคุณปาของเธอเปนของขวัญวันแตงงาน และภาพนี้เปนของตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเธอ ภาพนี้
ถูกขโมยจากบานของเธอไปเมื่อ 2 อาทิตยกอนท่ีจะมีการจับกุมผูชาย 2 คนนั้น 
1. เฉลย 1) an art theft 
   เหตุผล จากคําถามถามวา บทความเรื่องนี้เก่ียวกับ ... เมื่ออานจากเรื่องราวแลวเปนเรื่องเก่ียวกับ

การขโมยภาพวาดซึ่งเปนงานศิลปะ ดังน้ันคําตอบจึงเปน an art theft 
  2) หญิงสาวคนหนึ่ง 
  3) หองแสดงศิลปะแหงหนึ่ง 
  4) จิตรกรคนหนึ่ง 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงกับประเด็นของเรื่องราวท่ีอาน 
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2. เฉลย 2) had been married  
   เหตุผล จากคําถามถามวา จากขอมูลท่ีใหมา เรารูวา Marie Gilles ... จากเรื่อง Marie Gilles 

เปนเจาของภาพวาดที่ถูกขโมยและบอกวาเธอไดภาพนี้มาจากคุณปาซ่ึงใหเปนของขวัญวันแตงงาน ดังน้ันเรา
จึงรูวา Marie Gilles แตงงานแลวคําตอบจึงเปน had been married  

  1) รูจักเจาของหองแสดงศิลปะ 
  2) รูสึกขอบคุณตํารวจ 
  4) ไมใหความสําคัญกับภาพวาดน้ัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงกับเรื่องราวท่ีอาน  
3. เฉลย 4) not knowing it had been stolen 
   เหตุผล จากคําถามถามวา เจาของหองแสดงศิลปะพูดวาเขาซ้ือภาพนี้ ... จากเรื่องตรงประโยคที่ 

2 กลาวตั้งแต The owner of the gallery claimed ไปจนถึง unaware that it had been stolen      
นั่นหมายความวา เจาของหองแสดงศิลปะอางวาเขาซ้ือภาพนี้โดยไมรูวามันถูกขโมยมา ดังน้ันคําตอบจึงเปน 
not knowing it had been stolen 

  1) เพราะวาเขาเกี่ยวของกับจิตรกร 
  2) เพราะวาเขารูจักผูหญิงในภาพ 
  3) ไมรูคาท่ีแทจริงของมัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงกับเรื่องราวท่ีอาน  
4. เฉลย 1) an unknown person 
   เหตุผล  จากคําถามถามวา หญิงสาวในรูปคือ ...จากเรื่องกลาวในประโยคที่ 3 วา ภาพนี้เปนภาพ

ของหญิงสาวใสหมวกฟางปกกวางนั่งอยูใตตนไมซ่ึงก็ไมไดกลาววาคือใคร ดังน้ันคําตอบจึงเปน an unknown 
person 

  2) บรรพบุรุษของ Marie Gilles 
  3) Marie Gilles ตอนเปนสาว 
  4) กําลังจะแตงงาน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงกับเรื่องราวท่ีอาน  
5. เฉลย 3) a portrait 
   เหตุผล จากคําถามถามวา จากเรื่องบอกเราวาภาพนี้เปน ... จากเรื่องกลาวในประโยคที่ 3 วา

ภาพนี้เปน portrait ของหญิงสาว ดังนั้นคําตอบจึงเปน portrait (ภาพวาดของคน) 
  1) มีช่ือเสียงมาก 
  2) มีคามาก 
  4) ภาพสีน้ํามัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงกับเรื่องราวท่ีอาน 
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คําศัพทที่ควรทราบ 
 arrest (v) = จับกุม 
 steal (v) = ขโมย 
 claim (v) = เรียกรอง 
 faith (n) = ความศรัทธา 
 unaware (a) = ไมไดรูตัว 
 portrait (n) = รูปคน  
 brim (v) = เติม, ปริ่ม  
 straw (n) = ฟาง 
 ancestor (n) = บรรพบุรุษ 
 previous (a) = แตกอน 
 grateful (a) = รูคุณ 
 value (n) = คุณคา 
 
Passage 4 
 The looting of Thai plant and fruit varieties for development in rival export countries is an 
urgent problem that the government must tackle by setting stricter protection measures for the 
country’s intellectual property. 
 Australia and the US are two major countries which have been found to be developing 
tropical fruits and plants. They aim to increase their export share in the international market. 
 Meanwhile, Taiwan-where an international fruit-research center has been established-in 
trying hard to develop new varieties of fruits to meet market demand. 
 Duangkamol Jiambutr, director of the Thai Trade Center in Singapore, said many new 
varieties of tropical fruit such as durians from Australia, longans and lychees from China and 
mangoes from Taiwan had been imported for marketing tests this year. 
 An official at the Thai Agriculture and Cooperatives Ministry said Australia had invested 
hundreds of millions of dollars in setting up a research center into tropical products. Many strains 
of Thai plants were imported or brought home by Australian researchers who had studied in 
Thailand. 
 The smuggling of such varieties had led to them being crossbred to grow in Australia 
with a higher yield and bigger size than local strains. Australia aims to export these new fruit 
varieties for commercial purposes. 
 The issue has become particularly topical since the much publicised news that US rice 
researcher Chris Deren will patent a strain of Thailand’s Khao Dok Mali 105 (fragrant jasmine 
rice) , which he claims to have acquired from the Philippine-based International Rice Research 
Institute. 
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1. The best title for this passage is .................... . 
 1) Export Markets 2) Export Problems 3) Fruit Pirates 4) Fruit Researchers  
2. The word “looting” (line 1) means .................... . 
 1) stealing 2) locating 3) adopting 4) discovering  
3. The first paragraph clearly states that .................... . 
 1) foreigners love Thai fruits 
 2) there is no international law to deal with the looting of tropical plants 
 3) the government should do a better job of protecting the country’s benefits 
 4) Thai fruits are best of all tropical strains  
4. According to the passage, Australia and the U.S. do fruit research because they want to 

.................... . 
 1) establish more fruit research centers 2) expand their export market 
 3) advance their knowledge 4) compete with other researchers  
5. “Meanwhile” (line 6) can best be replaced by .................... . 
 1) However  2) At the same time 3) Therefore 4) On the other hand  
6. We can infer from Paragraph 4 that .................... . 
 1) Thailand may soon have more competitors for its tropical fruit exports 
 2) some countries in Asia are buying tropical fruit from Singapore 
 3) Australia, China and Taiwan are importing more Thai fruit 
 4) other countries are testing Thai fruit for safety purposes  
7. The phrase “such varieties” (line 15) refers to varieties of .................... . 
 1) crossbred strains 2) Thai plants 3) marketing tests 4) Australian products  
8. The phrase “particularly topical” (line 18) could best be replaced by .................... . 
 1) widely discussed   2) overly strict 
 3) extremely convincing  4) largely unknown  
9. The last paragraph implies that .................... . 
 1) Thailand is worried that Chris Deren will publish his research on fragrant jasmine rice 
 2) a new strain of fragrant jasmine rice was smuggled from the Philippines 
 3) Chris Deren may not have obtained his samply strain of fragrant jasmine rice from the 

Philippines 
 4) Chris Deren developed his sample strain from fragrant jasmine rice in the Philippines  
10. The next part of this article would most likely discuss how .................... . 
 1) Thailand markets its rice 2) to set up a research institute 
 3) foreign researchers obtain grants 4) to protect ntellectual property 
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เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 3) Fruit Pirates 
   ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดของเรื่องนี้ก็คือ Fruit Pirates (การขโมยพันธุผลไม) เพราะเน้ือเรื่องกลาวถึง

ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของตางชาติตอพืชและผลไมไทย  
2. เฉลย 1) stealing 
    คําวา looting = stealing (ขโมย) ท้ังน้ีเดาไดจากขอความในยอหนาแรกท่ีวา “... the 

government must tackle by setting stricter protection measures for the country’s intellectual 
property” (รัฐบาลจะตองดําเนินมาตรการปองกันอยางเขมงวดตอการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของประเทศ) 
แสดงวามีการลักขโมย (looting) พืชและผลไมหลายชนิดของไทยเพื่อนําไปพัฒนาโดยประเทศคูแขง  

3. เฉลย 3) the government should do a better job of protecting the country’s benefits 
   ในยอหนาแรกกลาวถึง “รัฐบาลควรจะดําเนินการปกปองผลประโยชนของประเทศใหดีขึ้น” (the 

government should do a better job of protecting the countrys’ benefits)  
4. เฉลย 2) expand their export market 
   ตามเนื้อเรื่อง ออสเตรเลียและสหรัฐทําการวิจัยผลไมเพราะวาพวกเขาตองการจะขยายตลาด

สินคาสงออกของตนเอง (... expand their export market) ดังระบุในยอหนา 2 ท่ีวา “They air to 
increase their export share in the international market” (พวกเขาวางแผนจะขยายสวนแบง       
การสงออกในตลาดตางประเทศ)  

5.  เฉลย 2) At the same time 
   คําวา Meanwhile = At the same time (ในขณะเดียวกัน) เพราะในยอหนาท่ี 2 บอกวาสหรัฐ

กับออสเตรเลียกําลังวิจัยพัฒนาผลไมและพืชเมืองรอน ในยอหนาท่ี 3 ก็ระบุวาไตหวันก็กําลังดําเนินการ
พัฒนาผลไมเพ่ือการสงออกเชนกัน ดังนั้น meanwhile = at the same time  

6. เฉลย 1) Thailand may soon have more competitors for its tropical fruit exports 
   เราอาจจะสรุปจากยอหนาท่ี 4 ไดวา “Thailand may soon have more competition for its 

tropical fruit exports” (อีกไมนานประเทศไทยอาจจะมีคูแขงในการสงออกผลไมเมืองรอนมากขึ้น) ซ่ึง
ประเทศคูแขงไดแก ไตหวัน ออสเตรเลีย สหรัฐ  

7. เฉลย 2) Thai plants 
   such varieties = varieties of Thail Plants (พืชพันธุชนิดตางๆ ของไทย)  
8. เฉลย 1) widely discussed 
   วลี particularly tropical = widely discussed (หัวขอท่ีมีการอภิปรายพูดคุยกันอยาง

กวางขวาง) เพราะมีการยกเรื่อง (issue) ดังกลาวขึ้นมาพูดกันมากคือการท่ีอเมริกาละเมิดลิขสิทธ์ิขาวดอก
มะลิ 105 ของไทย โดยที่ทางอเมริกาอางวาเอาพันธุมาจากสถาบันวิจัยขาวของฟลิปปนส 
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9. เฉลย 3) Chris Deren may not have obtained his samply strain of fragrant jasmine rice from 
the Philippines 

   ยอหนาสุดทายกลาวเปนนัยวา Chris Deren may not have obtained his sample strain of 
fragrant jasmine rice from the Philippines (นายคริส ดิเรน อาจจะไมไดเอาตัวอยางขาวหอมมะลิมา
จากฟลิปปนสก็ได) แตเขาอางวาเอามาจากฟลิปปนส  

10. เฉลย 4) to protect ntellectual property 
   เนื้อหาถัดไปจากบทความนี้นาจะกลาวถึง how to protect intellectual property (วิธีการ

ปกปองทรัพยสินทางปญญา) เพราะมีการถกเถียงกันมากในเรื่องท่ีนาย Chris Deren เอาขาวหอมมะลิมา
พัฒนาในอเมริกา พอทางไทยเราบอกวาเปนทรัพยสินทางปญญาของไทย เขากลับอางวาเอาพันธุมาจาก
ฟลิปปนส 

 
คําศัพทที่ควรทราบ  

 Varieties (n.) = ความหลากหลายนานาชนิด 
 rival (n.) = คูแขง 
 urgent problem (n.) = ปญหารีบดวน 
 tackle (v.) = จัดการแกไข 
 protection measures (n.) = มาตรการปองกัน 
 intellectual property (n.) = ทรัพยสินทางปญญา 
 tropical (adj.) = เขตรอน 
 export share (n.) = สวนแบงการสงออก 
 market demand (n.) = ความตองการของตลาด 
 invested (n.) = ลงทุน 
 tropical products (n.) = สินคาเมืองรอน 
 crossbred (v.) = ผสมขามสายพันธุ 
 issue (n.) = เรื่องราว, หัวขอ 
 patent (v.) = จดสิทธิบัตร 
 fragrant jasmine rice (n.) = ขาวหอมมะลิ 
 
Passage 5 
 Ever wished you could decide what to dream at night? A Japanese toymaker says it has 
anew gadget that can help you do just that. 
 Tokyo-based Takara Company says that its “Dream Workshop” stand - shaped like an 
oversized cellular phone dock and about 14 inches tall - can be programmed to help sleepers 
choose what to dream. 
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 While preparing for bed, the user mounts a photograph on the device of who should 
appear in the dream, selects music appropriate to the mood - fantasy, comedy, romantic story, 
nostalgia - and records key word prompts, such as the name of a romantic crush.  
 Placed near the bedside, the dream-maker emits a special white light, relaxing music and 
a fragrance to help the person nod off. 
 Several hours later, it plays back the recorded word prompts, timed to coincide with the 
part of the sleep cycle when dreams most often occur. It then helps coax the sleeper gently out 
of sleep with more light and music so that the dreams are not forgotten. 
 The device targets sleep-deprived businessmen, a company official said. “There are many 
businessmen today who say they don’t sleep because they are too busy. This gadget can be 
used to help them dream a good dream.” said Takara spokeswoman Mayuko Hasumo. 
 In a study conducted on a group of men and women between the ages of 20-40, the 
device had a success rate of 22 percent in inducing dreams in which one of the prompt words 
appeared.  
1. What is the main idea of this passage? 
 1) To report, success in controlling a human’s mind. 
 2) To show how a new gadget helps us select our dreams.  
 3) To reveal that technology can help solve the business dilemma. 
 4) To point out that technology can do anything beyond imagination.  
2. What is the most suitable headline for this article? 
 1) No More Insomnia  2) The Dream-Maker Device 
 3) The Wonder of Technology 4) Technology Can Serve All Our Needs  
3. What did Takara Company call its new gadget? 
 1) Dream Catcher    2) Dream Chooser  
 3) Dream Machine    4) Dream Workshop  
4. What does the user have to do with a photograph in order to operate the device? 
 1) press it on 2) attach it on 3) present it on 4) click it on  
5. What mode should a person who wants an alien to appear in his/her dream select? 
 1) fantasy 2) comedy 3) western 4) romance  
6. What would be the target group of the new device? 
 1) teenagers 2) toymakers 3) businessmen  4) company officials  
7. What does it mean when a person ‘nods off’? He/she .................... . 
 1) sleeps late 2) feels sleepy 3) falls asleep 4) gets some sleep 
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8. Which of the following is closest in meaning to the word ‘coincide’? 
 1) combine 2) convey 3) cooperate 4) correspond  
9. Who would be most likely to buy the new gadget? 
 1) A musician  2) A banker 3) A teacher 4) A scientist  
10. Why do the dreamers who use the new device still remember their dreams? 
 1) Because they sleep soundly. 2) Because they have a good memory. 
 3) Because they easily drift into sleep. 4) Because they gently drift out of sleep. 
 
เฉลยละเอียด 
1. เฉลย 2) To show how a new gadget helps us select our dreams. 
    โจทยถามวา “ใจความหลัก (main idea) ของเรื่องคืออะไร” คําตอบคือ “to show how a 

new gadget helps us select our dreams” (เพ่ือแสดงใหเราเห็นวาอุปกรณช้ินใหมนี้ชวยใหเราเลือกสรร
ความฝนของเราไดอยางไร) ตรวจสอบไดจากแปลเรื่องขางตน สวนตัวเลือกอื่นมีความหมายดังนี้ 

  1) เพ่ือรายงานความสําเร็จในการควบคุมจิตใจของมนุษย 
  3) เพ่ือเผยถึงเทคโนโลยีท่ีสามารถชวยแกสถานการณทางธุรกิจ 
  4) เพ่ือช้ีใหเห็นวาเทคโนโลยีท่ีสามารถทําอะไรไดมากกวาท่ีเราคิด  
2. เฉลย 2) The Dream-Maker Device 
    No More Insomnia  = จะไมมีคําวาไมหลับอีกตอไป 
   The Dream-Maker Device  = อุปกรณสรางฝน 
   The Wonder of Technology = ความมหัศจรรยของเทคโนโลยี 
   Technology Can Serve All Out Needs = เทคโนโลยีสามารถสนองตอบความตองการทุก

อยางของเรา 
   โจทยถามวา “พาดหัวขาวท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับบทความนี้คืออะไร” คําตอบคือ “The Dream-

Maker Device” ท้ังนี้เพราะเรื่องนี้กลาวถึงอุปกรณสรางฝน  
3. เฉลย 4) Dream Workshop 
   โจทยถามวา “บริษัท Takara เรียกอุปกรณชนิดใหมนี้วาอะไร” คําตอบคือ “Dream 

Workshop” ดังระบุในยอหนาท่ี 2 คือ Tokyo-based Takara Company says that its “Dream 
Workshop” stand ...  

4. เฉลย 2) attach it on 
   โจทยถามวา “ผูใชตองทําอะไรกับรูปภาพเพ่ือท่ีจะใชอุปกรณดังกลาว” คอตอบคือ “attach it 

on” (ติดภาพไวบนอุปกรณ) ดังระบุในยอหนาท่ี 3 คือ While preparing for bed the user mounts a 
photograph on the device ... สวนตัวเลือกอื่นมีความหมายดังน้ี 

 ขอ 1 “กดบน”    ขอ 3 “นําเสนอบน”   ขอ 4 “กดคลิกบน” 
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5. เฉลย 1) fantasy 
   โจทยถามวา “แบบแผนใดที่ควรเลือกสรร เมื่อผูนั้นตองการใหมนุษยตางดาวปรากฏขึ้นมาใน

ความฝน” คําตอบคือ “fantasy” (ความเพอฝน) เพราะการฝนถึงมนุษยตางดาวเก่ียวเนื่องกับความเพอฝน  
6. เฉลย 3) businessmen 
   businessmen  = นักธุรกิจ 
  1) teenagers  = วัยรุน   
  2) toymakers (n.)  = คนประดิษฐของเลน 
  4)  company officials (n.) = เจาหนาท่ีบริษัท 
 โจทยถามวา “อุปกรณชนิดใหมนี้ มีเปาหมายจําหนายใหกลุมใด” คําตอบคือ “businessmen” ดังระบุไวใน

ยอหนาท่ี 6 คือ The device targets sleep-deprived businessmen. ...  
7. เฉลย 3) falls asleep 
   โจทยถามวา “หมายความวาอะไร เมื่อคนหนึ่ง nods off” คําตอบคือ He/She falls asleep. 

(บุคคลนั้นหลับ) ซ่ึงอุปกรณท่ีบริษัท Takara ประดิษฐขึ้นมานี้ก็เพ่ือชวยใหคนหลับฝน และที่เห็นชัดเจนก็
ปรากฏอยูในยอหนาท่ี 4 คือ Placed near the bedside, ... nod of คําวา bedside (ขางเตียงนอน)  

8. เฉลย 4) correspond 
   correspond (v.)  = เกิดขึ้นพรอมกัน 
  1) combine (v.)  = รวมเขาดวยกัน 
  2) convey (v.)  = นําพา, ถายทอด 
  3) cooperate (v.)  = รวมมือ    
   โจทยถามวา “คําศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียงท่ีสุดกับ coincide คืออะไร” คําตอบคือ “correspond”  
9. เฉลย 2) A banker 
   A banker = นายธนาคาร 
  1) A musician = นักดนตรี 
  3) A teacher  = ครู    
  4) A scientist  = นักวิทยาศาสตร 
   โจทยถามวา “ใครเหมาะที่สุดท่ีจะซ้ืออุปกรณชนิดใหมนี้” คําตอบคือ “A banker” เนื่องจากเปน

นักธุรกิจ (businessmen)  
10. เฉลย 4) Because they gently drift out of sleep. 
   โจทยถามวา “ทําไมคนฝนท่ีใชอุปกรณชนิดใหมนี้จึงยังคงจดจําความฝนของตนเองได” คําตอบคือ 

“Because they gently drift out of sleep.” (เพราะผูฝนคอยๆ ผานชวงความฝนไปอยางนิ่มนวล) ดังระบุ
ไวในยอหนาท่ี 5 คือ It then helps coax the sleeper gently out of sleep with more light ... สวนตัว
เลือกอื่นมีความหมายดังนี้ 

  1) เพราะผูฝนหลับสนิท 
  2) เพราะผูฝนมีความจําดี 
  3) เพราะผูฝนหลับไดอยางงายดาย 
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คําศัพทที่ควรทราบ  
 toymaker (n.)  =  นักประดิษฐของเลน  
 gadget (n.)  =  อุปกรณ, เครื่องมือ 
 mounts (v.) = ติด    
 device (n.)  = อุปกรณ 
 appropriate (adj.) = เหมาะสม   
 comedy (n.) = ตลกขบขัน 
 romantic story (n.) = เรื่องรักๆ ใครๆ   
 nostalgia (n.)  = การหวนระลึกถึงอดีตแสนหวาน  
 romantic crush (n.)  = คนท่ีเราหลงรัก   
 dream-maker (n.) = คนสรางฝน   
 emits (v.) = ปลอยออกมา 
 relaxing (adj.)  = ผอนคลาย   
 fragrance (n.) = กลิ่นหอมอบอวล 
 timed (v.) = จั บเวลา    
 sleep cycle (n.)  = วัฏจักรการหลับ 
 coax (v.)  = ขับกลอม  
 sleep-deprived (adj.) = ไมมีเวลาหลับนอน  
 conducted (v.)  = จัดกระทํา   
 inducing (v.)  = ชักจูง 
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O-NET & GAT : Structure and Writing 
 
 Structure and Writing เปนการทดสอบความรูความเขาใจในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยค 
(Sentence) และยอหนา / อนุเฉท (Paragraph) โดยสามารถเลือกคําตอบที่ถูกตองในการทําใหเปนประโยคที่ดี 
(Effective Sentence Writing) หรือยอหนาท่ีดี (Effective Paragraph Writing) 
 ประโยคที่ดี คือ มีประธาน (Subject) กริยา (Verb) และอาจมีสวนท่ีทําใหประโยคสมบูรณ (Complement) 
ท่ีรวมกันภายใตกฎเกณฑทางไวยากรณและทําใหประโยคนั้นสื่อความหมายไดครบถวนสมบูรณ (Complete Idea) 
 ยอหนาท่ีดีมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ คือ 
 1. มีการจัดเรียงเน้ือหารายละเอียดแบบเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง มีขอมูลสนับสนุนในประเด็นหรือ
หัวเรื่อง (Topic) เดียวกัน 
 2. มีสัมพันธภาพ (Coherence) หมายถึง มีขอมูลท่ีสัมพันธตอเนื่องกันเช่ือมโยงกัน  
 3. มีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ (Adequate Development) หมายถึง มีขอมูลสนับสนุนประเด็นท่ีเพียงพอ
นาเช่ือถือ  
 สําหรับการทําคะแนนใหไดดีในขอสอบสวนนี้เราควรมีความรูไวยากรณภาษาอังกฤษดังนี้ (อะ! อะ!... พูดถึง
ไวยากรณหลายคนอยาเพ่ิงองคลงละ ...เพราะจะอธิบายแบบเบสิคๆ เพ่ือใหเขาใจไดงายท่ีสุด) 
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Part of Speech / Word Class (ชนิดของคํา) 
 ชนิดของคํา (Parts of Speech) แบงได 8 ชนิด ไดแก  
 1. Noun (คํานาม) เปนคําท่ีใชเรียกสิ่งท่ีเปนรูปธรรม เชน คน สัตว สิ่งของ สถานท่ี และสิ่งท่ีเปน
นามธรรม ฯลฯ ไดแก people tiger toys Bangkok beauty  
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 2. Pronoun (คําสรรพนาม) เปนคําท่ีใชเรียกแทนคํานามเพ่ือหลีกเลี่ยงการกลาวซํ้า เชน I, we, you, 
they, he, she, it, someone, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 3. Verb (คํากริยา) ทําหนาท่ีเปนกริยาหลัก (Main Verb) ของประโยคเปนคําท่ีบอกอาการหรือการ
กระทํา (action) เชน fly, walk หรือแสดงสภาวะ สภาพความเปนอยู (Linking Verb กริยาท่ีตามดวยสวนเติมเต็มท่ี
ขยายประธาน ไมใชกรรม) เชน is, am, are, seem, look และยังมีคํากริยาอีก 1 ชนิด ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกริยาชวย 
(Auxiliary Verb) ไดแก v. to do, v. to have, will, shall, can, may, must ซ่ึงนํามาใชประกอบกริยาหลัก 
เพ่ือใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 4. Adjective (คําคุณศัพท) เปนคําท่ีขยายใหรายละเอียดเพ่ิมเติมแก Noun หรือ Pronoun เชน new, 
ugly, ill, happy, afraid, careless, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 5. Adverb (คํากริยาวิเศษณ) เปนคําท่ีขยายใหรายละเอียดเพ่ิมเติมแก Verb หรือ Adjective หรือ 
Adverb ดวยกันเอง เชน hard, fast, very, quite, well, also, slowly, quickly, dangerously, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 6. Preposition (คําบุพบท) เปนคําท่ีวางหนา Noun หรือ Pronoun เพ่ือแสดงวาคํานามหรือสรรพนาม
นั้นเกี่ยวของสัมพันธกับคําอื่นๆ ในประโยคอยางไร เชน in, on, at, with, without, of, from, to, within, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 7. Conjunction (คําสันธาน) เปนคําท่ีใชเช่ือมคํา กลุมคํา หรือประโยคเขาดวยกัน เพ่ือใหความหมาย
สมบูรณขึ้น เชน and, but, or, so, for, nor, yet, therefore, besides, either ... or, neither ... nor, not only 
... but ... also, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
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 8. Interjection (คําอุทาน) เปนคําท่ีแสดงถึงอารมณ ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไมเก่ียวของกับ 
คําอื่นๆ ในประโยคเลย เชน Oh God!, WOW!, Hurrah!, etc. 
  ตําแหนงของคําในประโยค ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................    
 
Sentence (ประโยค)  
 เปนกลุมคําท่ีมาประกอบกันใหมีเนื้อความสมบูรณ บอกการกระทํา ความเปนอยู หรือความเปนไปของสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด โดยทั่วไปประโยคจะมี 2 ภาค คือ Subject (ภาคประธาน) และ Predicate (ภาคแสดง) 
เชน  
 Riding a bike makes me a good health. 
 Subject Predicate 
 
Clause (อนุประโยค) 
 เปนกลุมคําท่ีมี Subject และ Predicate เหมือนประโยค (sentence) แตไมไดอยูตามลําพังจะเช่ือมติดอยู
กับอีก clause หนึ่งเพ่ือใหเปน 1 ประโยค กลาวคือ ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกัน แตละประโยค คือ 
clause เชน  
 The premier gave a speech (where) the workers were striking.  
 Clause 1 Clause 2 
 
Phrase (วลี) 
 เปนกลุมคําซ่ึงเปนสวนหนึ่งของประโยคที่ไมมี Subject หรือ Predicate 
 เชน The man sitting in the chair is busy drawing a picture. 
 
Sentence Structure (โครงสรางประโยค) 
 1. .......................................................................................................................................................................  
  - Most people in the restaurant likes steamed rice. 
  - One person’s poverty can lead to another person’s profit. 
  - The jury found the defendant guilty. 
  - Nowadays they can buy beetles in pet stores. 
  - Most people consider Peter a loyal friend. 
 2. .......................................................................................................................................................................  
  - Jerry Wilson, owner of the Today-pest removal company, will inspect the house. 
  - Mary Perkey, one neighbor, told the council that the house need to be burned down. 
  - Mr.Suki, the new representative from Japan, had started his new job in Thailand. 
  - Her little sister June (June Havoc, 1912-2010) passed into her show legend. 
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 3. .......................................................................................................................................................................  
  - The decision on worker’s wages was finalized at the meeting. 
  - The mud with the fish’s imprint gradually hardens and turns to stone. 
  - People with serious eye conditions will be treated at the hospital. 
  - The woman sitting near the window always visits.  
  - Problems relating to student behavior are being discussed. 
  - The students called undergraduates are those who work for their first degree.  
  - One of the people killed in the London bombings was an Afghan who tried to make 

a new life. 
 4. .......................................................................................................................................................................  
  - Agreeing with these reasons, Peter nodded his head wisely. 
  - Waiting for us in a restaurant, he did not order anything to eat. 
  - Confused by the questions, she could not answer it immediately.  
  - Sold as BroccoSprouts, the seedlings are grown under controlled conditions.  
  - Called hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 

20 years ago. 
  - To get a promotion, you must have a great idea of what you want to achieve. 
 5. .......................................................................................................................................................................  
  - While fishing in the lake, I saw many beautiful birds. 
  - Before leaving the dance, John said good-bye to his girlfriend. 
  - When creating a garden, you have to choose between simultaneous masses of 

flowers or a lesser but long-lasting display. 
 6. .......................................................................................................................................................................  
  - Shariha, who died near King’s Cross station, was the last of the 56 victims to be 

identified. 
  - A secret Santa who has donated more than 81 million won has come to South 

Korean again this year. 
  - The 1.8 million square kilometers of ice cap, which accounts for 10 percent of the 

planet fresh water, is losing about 257 cubic kilometers of ice per year. 
  - Any tasks that include elements of risk would also be targets for robot workers. 
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โครงสรางท่ีนาสนใจ 
 - This is the town which I used to live in. 
 - This is the town in which I used to live. 
 - This is the town where I used to live. 
 - Your boss knows that you are keen to be promoted. 
 - But I couldn't imagine how to stay calm when they drive the car. 
 - She can date whoever she is in love with. 
 
Tense (กาลเวลา)  
 การเลือกใช V. ตาม Tense 
 - S + V1 (s, es) ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องปกติท่ัวไป / จริงเสมอ / ตารางเวลา / สุภาษิต 
  เชน Birds eat worms. นกกินหนอน  

 - S + 
















are
am
is 

 + Ving ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน 

  เชน She is waiting for someone right now. หลอนกําลังรอคอยคนบางคนอยูขณะนี้  

 - S + 
















are
am
is

 going + Vinf. ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (วางแผนไว) 

  เชน I am going to visit my aunt next week. ฉันกําลังจะไปเยี่ยมปาสัปดาหหนา  
 - S + 









has
have  + V3 ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดในอดีตและดําเนินมาถึงปจจุบัน 

  เชน I haven’t seen you for ages. ฉันไมไดพบคุณมานานแลว  
 - S + V2 ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดและจบไปแลวในอดีต 
  เชน I missed the bus yesterday. ฉันพลาด (ไปไมทัน) รถเมลเมื่อวานนี้  
 - S + 








were
was + Ving ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องเลาวากําลังทําสิ่งหนึ่งในอดีตท่ีเจาะจงเวลา 

  เชน I was watching TV when Bill came. ฉันกําลังดูโทรทัศนเมื่อบิลมา  
 - S + had V3 ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดกอนจบกอนท่ีจะมีอีกเหตุเกิดขึ้นตามมาแลวจบตามไป 
  เชน Billy had finished his homework before Kate came. บิลลี่ทําการบานเสร็จกอนเคทมา  
 - S + 








shall
will + Vinf. ... เมื่อตีความแลวเปนเรื่องการใหสัญญาวาจะทําในอนาคต 

  เชน I shall send you a postcard when I get there. ฉันจะสงโปสการดไปใหคุณเมื่อฉันไปถึงท่ีนั่น 
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Subject-Verb Agreement (ความสอดคลองกันของประธานและกริยา) 
 Agreement of Subject and Verb หมายถึง การใชกริยา (Verb) ใหสอดคลองกับประธาน โดยมีหลัก 
ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีมีประธาน 2 ตัวเช่ือมดวย and ถามี Article นําหนาประธานทั้งสองตัว ใช Verb พหูพจน แตถา
มี Article นําหนาประธานตัวแรกเพียงตัวเดียว ใหใช Verb เอกพจน เนื่องจากถือวาเปนประธานตัวเดียวกัน เชน 
  - The lawyer and the executor are here. (lawyer กับ executor เปนคนละคนกัน) 
 
  - The lawyer and executor is here. (lawyer กับ executor เปนคนเดียวกัน) 
 
 2. ประธาน 2 ตัว ท่ีเช่ือมดวยคําตอไปนี้ ใหใช Verb ตามประธานตัวหนา 
  with  = รวมท้ัง 
  together with = รวมท้ัง 
  along with = รวมท้ัง 
  in company with = พรอมดวย  
  accompanied by = ติดตามโดย 
  besides = นอกเหนือจาก 
  as well as = เชนเดียวกับ 
  in addition to = เพ่ิมเติมกับ 
  including = รวมท้ัง 
  excluding = ไมนับรวมดวย 
  but  = ยกเวน, นอกเหนือจาก 
  except = ยกเวน, นอกเหนือจาก 
  (ตัดท้ิง or = หรือ) 
  not   = ไมใช 
  like  = เชนเดียวกันกับ 
  plus  = บวก, รวม 
  - Paul as well as his friends has gone to Finland for training. 
 
 3. ถาประธานเปนวลี (Phrase) หรืออนุประโยค (Clause) ใหใช Verb ตามประธานที่อยูขางหนาของวลี 
หรืออนุประโยคนั้น 
  - A box of apples was derivered here yesterday. 
 
  - The video player which you gave me works properly. 
 
 4. ประธาน 2 ตัว เช่ือมดวย either ... or, neither ... nor, ... or ..., not only ... but also ... ใหใช 
Verb ตามประธานตัวหลังท่ีอยูใกลกริยาท่ีสุด เชน 
  - You or he goes to the market today. 
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 5. ประธานที่ขึ้นตนดวย either, neither, each, every ใหตามดวย Verb เอกพจน  
  - Either bus goes to downtown. 
 
  - Either of the buses goes to downtown. 
 
  - Neither man has done good work. 
 
  - Neither of the men has done good work. 
 
  - Each boy is eating. 
 
  - Each of them is eating. 
 
  - Each boy and girl is eating. 
 
 6. ประธานที่ขึ้นตนดวยนามผสมตอไปนี้ ถือวาเปนนามเอกพจนเสมอใหตามดวย Verb เอกพจน 
  everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, 
anything, no one, nobody, nothing เชน 
  - Nobody is in the house. 
 
 7. ประธานสองตัว ตัวหนึ่งเปนบอกเลา อีกตัวเปนปฏิเสธ ใหใช Verb ตามประธานตัวท่ีเปนบอกเลา เชน 
  - You, not I, were appointed secretary. 
 
  - Not riches, but honour makes the man. 
 
 8. ประธานที่เปน The + V3 หรือ The + Adj. จะใช Verb พหูพจน เชน the wounded, the injured, 
the poor, the rich, the young, the old เปนตน 
  - The wounded were taken to the hospital. 
 
 9. ประธานที่ขึ้นตนดวย Infinitive + คําขยาย (To V1 + คําขยาย)  
  - To study huge population is a big problem. 
 
  หรือประธานที่ขึ้นตนดวย Gerund + คําขยาย (Ving + คําขยาย) ถือเปนเอกพจน ใหใชกับ Verb 
เอกพจน เชน 
  - Working ten hours a day in the mill is quite tiring. 
 
 10. ประธานที่ขึ้นตนดวย all of ..., some of ..., most of ..., half of ..., none of ... ใหใช Verb ตาม 
Noun ท่ีตามหลังคําเหลานี้ เชน 
  - Most of the meat is unfit to eat. (Noun เอกพจน) 
 
  - Most of the students are diligent. (Noun พหูพจน) 
 
  - All of this furniture is new. (Noun นับไมได) 
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 11. ประธานตอไปนี้มีรูปเปนพหูพจนแตความหมายเปนเอกพจน จึงใชรวมกับ Verb เอกพจน 
  # ช่ือหนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ, ภาพยนตร เชน Star Wars 
  # ช่ือโรค เชน mumps, measles, AIDS 
  # ช่ือวิชา เชน Mathematics, Statistics, Economics 
  # จํานวนเงิน เชน six dollars 
  # ระยะทาง เชน fifty miles 
  # ระยะเวลา เชน seven years 
  # น้ําหนักหรือสวนสูง เชน two tons 
  # ช่ืออาหารหรือเครื่องดื่มท่ีเสิรฟดวยกันหรือรวมเปนหนวยเดียวกัน โดยเช่ือมดวย and เชน 
bacons and eggs 
  # a pair of + Noun พหูพจน เชน a pair of shoes (ถาเปน shoes เฉยๆ จะใช Verb พหูพจน) 
  # news, billiards, molasses (กากนํ้าตาล), whereabouts (ตําแหนงท่ีตั้ง/ท่ีไหน), summoms 
(การเรียกตัว/การออกหมายเรียก), advice, furniture, food, clothing, the United States 
  # สําหรับนามท่ีเปนหมวดหมู (Collective Noun) เชน committee, crowd, group, class, team, 
family, cabinet, crew, jury, fleet, government คําเหลาน้ีถาใชในความหมายเอกพจนหรือพหูพจน ก็ใหใช 
Verb เอกพจนหรือพหูพจนตามคําเหลานั้น เชน 
   - The committee has agreed to a plan.  
 
    (committee มีความหมายเปนเอกพจน หมายถึง กลุมคณะกรรมการ (รวมกันเปนหนวย
เดียวกันไมแตกแยก) จึงใช Verb เอกพจน คือ has) 
   - The committee are having dinner. 
 
    (committee มีความหมายเปนพหูพจน หมายถึง กรรมการหลายคน (ไมรวมกันเปนหนวยเดียว 
/แตกแยกกัน) จึงใช Verb พหูพจน คือ are) 
 12. one of + Noun พหูพจน จะใช Verb เอกพจน เชน 
  - One of us does not like fast food. 
 
   แต one of + Noun พหูพจน + who, that, หรือ which จะใช Verb พหูพจน เชน 
  - He is one of those who are millionaires. 
 
 13. a number of + Noun พหูพจน (= มาก) ใช Verb พหูพจน แต the number of + Noun พหูพจน 
(= จํานวน) ใช Verb เอกพจน 
  - A number of students have contributed to the success of this party. 
 
  - The number of students in the class is limited to sixteen. 
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 14. เศษสวน! การใช Verb จะขึ้นอยูกับ Noun ท่ีตามเศษสวน 
  # เศษใชบอกเลขจํานวน สวนใชบอกลําดับ 
  # ถาเศษมากกวา 1 ใหเติม s ท่ีสวน 
  # ระหวางเศษและสวนมีเครื่องหมาย - (hyphen) ค่ัน 
  - One-third of the students like this story. 
 
  - Two-fifths of the money is yours. 
 
 15. ถาหนาประโยคเปน Here, There, Why, Where, How, How much ใหใช Verb ใหสอดคลองกับ
ประธานที่ตามหลัง 
  - There was damage done to the crops. (damage เปนประธานนับไมได จึงใช was) 
 
  - Here comes the train. (train เปนประธานเอกพจน) 
 
  - Where are your pens? (pens เปนพหูพจน) 
 
 16. คําตอไปนี้มีรูปเอกพจน แตใช Verb พหูพจน ไดแก cattle = วัวควาย, people = คน, police = 
ตํารวจ, children = เด็กๆ, public = สาธารณชน, data = ขอมูล, mass media = สื่อมวลชน 
  - Police do not clock off at five past. 
 
 17. คําตอไปนี้เปนท้ังเอกพจนและพหูพจนในรูปเดียวกัน ไดแก deer, sheep, poultry, fish 
  - There are seven fish in the pond. 
 
Connective (คําเช่ือม)  
 การเลือกใชคําเชื่อมประเภทตางๆ  
 *คําเชื่อมบอกสาเหตุการกระทํา 
 

S + V ... 

 
as, since, for, because, now that, seeing that, 
inasmuch as (เพราะวา, เนื่องจาก)  

+ S + V ... 

 
 I  don’ t have time for many social events because I have to work to pay for my school fee. 
 (S)  (V)  (S) (V)   

S + V ... 

 
because of, due to, owing to, by reason of,  
on account of, thanks to (เพราะวา, เนื่องจาก)  

N
NP
Ving

+

 
 
 I rejected his proposal on account of expense. 
 (S) (V)  (N)  
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 *คําเชื่อมแสดงผลที่เกิดข้ึน   
so, thus, hence, thereby, therefore (ดังน้ัน), 
consequently (ผลท่ีตามมา)  

+ S + V ...
 
 Consequently, their keyboard skills are inefficient. 
     (S) (V)  

S + V ... 

 
so + Adj. / Adv. that S + V 
such + 







an
a  (Adj.) N that S + V 

  
 She worked so much that she had no free time. 
 (S) (V) (Adj.) (S) (V) 
 She had such much work that she had no free time. 
 (S) (V) (Adj.) (N) (S) (V)   
 *คําเชื่อมแสดงจุดหมาย  

S + V ... 
 
so that, in order that (เพ่ือวา), lest (เพ่ือจะไม)  + S + V ...

 
 You had better be careful, lest you should stumble. 
 (S) (V) (S) (V)  

S + V ... 
 
to, in order to, so as to (เพ่ือวา)  + Vinf.  

 I work hard so as to pass the exam. 
 (S) (V) (Vinf.)   
 *คําเชื่อมแสดงความขัดแยง  

S + V ... 

 
though, although, even if, even though (ถึงแมวา), 
nevertheless, however (อยางไรก็ตาม), 
still, yet (แตกระนั้นก็ตาม), 
while, whereas (แตในขณะที่)  

+ S + V ... 

 
 He was thirsty ; however, he refused to drink any soft drink. 
 (S) (V) (S) (V)  

Despite, in spite of, notwithstanding (ถึงแมวา) 

 
N
NP
Ving

+

 

,   S + V ... 

 
 Despite the large advertising campaign, the business lost many customers. 
    (NP) (S) (V)  
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 *คําเชื่อมแสดงเง่ือนไข   
if, as long as, providing, provided that, supposing, 
supposed that (ถา) 
in case (ถาเผ่ือวา) 
unless (ถา ... ไม)  

+ S + V ..., S + V ... 

 
 As long as you work harder, you will improve. 
 (S) (V) (S) (V) 
 Unless you work harder, you will fail. 
 (S) (V) (S) (V) 
 
Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข)  
 การเลือกใชประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) ใหเหมาะสม โดยพิจารณาเลือกคําตอบ ดังน้ี 
 กรณีที่ 1 อาจจริงในอนาคต = If + S + V1 ..., - S + will / shall + Vinfinitive  
    (Future Possible)  - S + V1 ... 
       - Vinfinitive ... 
    If we put sugar into the water, it dissolves. 
    If there is the phone call, answer it. 
 กรณีที่ 2 ไมจริงในปจจุบัน = If + S + V2 / were ...,  S + would + Vinfinitive ... 
    (Present unreal) 
    If I were you, I would work harder. 
 กรณีที่ 3 ไมจริงในอดีต = If + S + had + V3 ...,  S + would have + V3 ... 
    (Past unreal) 
    If he had driven carefully, he wouldn’t have had an accident. 
 หมายเหตุ ใช as long as, on condition that, provided (that), supposing, suppose, what if 
แทน if ได (unless = if ... not) 
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Passive Voice (กรรมวาจก)  
 การเลือกใชกรรมวาจก (Passive Voice) หรือโครงสราง S + v. to be + V3 ... เมื่อมีความหมายวา
ประธานถูกกระทําในกาลเวลาตางๆ โดยพิจารณาเลือกโครงสราง ดังน้ี  

Tense Example Use 
Present Simple  
(is, am, are + V3) 

Thai is spoken in Thailand. ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “ถูกกระทําใน
ปจจุบัน” 

Present Continuous 
(is, am, are + being + V3) 

He is being punished now. ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “กําลังถูก
กระทําในขณะนี้” 

Present Perfect 
(has, have + been + V3) 

The new building has been 
planned. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “ถูกกระทํา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน” 

Past Simple 
(was, were + V3) 

Our house was painted last 
year. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “ถูกกระทําใน
อดีต” 

Past Continuous 
(was, were + being + V3)  

When I arrived, the last guest 
speaker was being introduced.

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “กําลังถูก
กระทําในอดีตท่ีเจาะจงเวลา” 

Past Perfect 
(had been + V3) 

The work had been done 
before we got up. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “ถูกกระทําใน
เหตุการณท่ีเกิดกอน จบกอนอีกเหตุการณ
หนึ่งในอดีต” 

Future Simple 
(will, shall + be + V3) 

He will be caught by the 
police someday. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “จะถูกกระทํา
ในอนาคต” 

Future Continuous 
(will, shall + be + 
being + V3 ไมคอยใช) 

At 10 o’clock tomorrow, he 
will be being questioned. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “จะกําลังถูก
กระทําหรือถูกทําในอนาคตที่เจาะจง
เวลา” 

Future Perfect 
(will, shall + have + 
been + V3) 

By next June, the tests will 
have been completed. 

ใชเมื่อตีความไดวาประธาน “จะถูกกระทํา
หรือถูกทําใหเกิดขึ้นภายในเวลาอนาคตที่
กําหนด” 

 
Parallel Structure (โครงสรางคูขนาน) 
 Parallel Structure เปนโครงสรางของคํา วลี และอนุประโยคที่อยูหนาและหลังคําเช่ือม (Coordinators) 
จะตองเหมือนกันหรือเปนประเภทเดียวกัน ดังน้ี 
 1. มีคําเช่ือม “and” เชน 
  - In the past, USA was the country of opportunity and (of) liberty to millions of 
oppressed people abroad.  
  - ในอดีตสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแหงโอกาสและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกดขี่หลายลานคนใน
ตางประเทศ 
  (ท้ัง opportunity และ liberty เปน Noun ท้ังคู มี of อยูขางหนา เพ่ือใหรูวา คําท้ังสองขยาย 
country ตัวเดียวกัน โดยมี and เช่ือม แตจะตัด of หนา liberty ออกก็ได)  
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 2. มีคําเช่ือมคู ไดแก 
  not only ... but also ... เชน 
  - This car is not only fast but also safe. 
 
  - รถคันนี้ไมเพียงแตเร็วแตยังปลอดภัยอีกดวย 
  not ... but ... เชน 
  - We are not for war but for peace. 
 
  - เราไมอยูเพ่ือทําสงครามแตเพ่ือความสงบสันติ 
 
  both ... and ... เชน 
  - In counseling, I think both talking and listening are important.  
 
  - ในการใหคําปรึกษาฉันคิดวาทั้งการพูดคุยและการฟงเปนสิ่งสําคัญ 
  neither ... nor ... เชน 
  - The trip to the city is neither long nor expensive. 
 
  - การเดินทางไปที่เมืองไมเสียทั้งเวลาที่นานและคาใชจายท่ีแพง 
 
  either ... or ... เชน 
  - You must either stay home or go with us. 
 
  - คุณตองอยูบานหรือไมกไ็ปกับเรา 
 
Subjunctive Mood (การพูดแสดงความปรารถนาของผูพูด)  
 การเลือกใชประโยคที่ใหคําแนะนําหรือแสดงความปรารถนา (Subjunctive Mood) ใหเหมาะสม โดย
พิจารณาจากตัวช้ีแนะในประโยค ดังนี้ 
 - ตีความไดวาใหคําแนะนํา / แสดงความตองการ (มีโอกาสเกิดขึ้นจริงได Present Subjunctive) 
  S + advise (d) + that 
   suggest (ed) 
   recommend (ed) 
   insist (ed) 
  It’s + important + that S + (should) Vinfinitive ... 
   necessary 
   essential 
   vital 
   a good idea 
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  เชน It’s important that John be in bed for a week. 
      S Vinfinitive 
   มันสําคัญท่ีวาจอหนควรนอนพักท่ีเตียงเปนเวลา 1 สัปดาห 
   His friend suggests that he (should) go home. 
     S Vinfinitive 
   เพ่ือนของเขาแนะนําวาเขาควรกลับไปบาน  
 - ตีความไดวาปรารถนาใหเกิดในปจจุบัน (แตไมไดเกิดขึ้นจริงในปจจุบัน Past Subjunctive) 
  I wish 
  It’s time 
  It’s high time + S + V2 ... 
  It’s about time 
  I’d rather 
  เชน I wish I were a rich woman. 
 S V2 
    ฉันปรารถนาใหฉันเปนหญิงท่ีร่ํารวย 
    It’s time you went to bed. 
  S V2 
    ถึงเวลาที่คุณตองไปนอน 
    I’d rather you did the right thing. 
 S V2 
    ฉันปรารถนาใหคุณทําสิ่งท่ีถูกตอง  
 - ตีความไดวาปรารถนาใหเกิดในอดีต (แตไมไดเกิดขึ้นจริงในอดีต Past Perfect Subjunctive) 
  I wished + S + had V3 
  เชน I wished Jenny had come to the party last night. 
  S had V3 
   ฉันปรารถนาใหเจนนี่มาท่ีงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ 
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Exercises 
 
O-NET 
A. Writing Ability  
Directions : Choose 
    1. the appropriate choice for the first missing part (Item A) and 
    2. the choice for the second missing part (Item B). 
    Both answers (Item A and Item B) must be correct and make 
sense in order to gain ONE mark.  

Choice 
Item No. 1 2 3 4

A.0. 
B.
A.1. 
B.
A.2. 
B. 

1. Ban Na Nong, ..........A.........., ..........B.......... full of shopping malls and restaurants. 
A. 1) a small village, quiet once 2) it was once a quiet small village 
 3) a quiet small village once it was 4) once a small quiet village  
B. 1) now a busy town   2) is now a busy town 
 3) a busy town it is now  4) it is now a busy town  
2. ..........A.......... their customers, supermarkets ..........B.......... as possible. 
A. 1) Having attracted and kept 2) As if to attract and keep 
 3) In order to attract and keep 4) Attracting and keeping  
B. 1) want to make shoppers as pleasant 
 2) have made shopping as pleasing 
 3) must try to make their shoppers as pleasing 
 4) have tried to make shopping as pleasant  
3. In most countries around the world, ..........A.......... to school ..........B.......... . 
A. 1) children having to go  2) children must go 
 3) every child has been  4) every child must have been  
B. 1) when they reach a certain age 2) as they are growing old enough 
 3) since they reached a certain age 4) if they are too old to learn 
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4. ..........A.......... public transport to the exhibition hall ..........B.......... a parking space there. 
A. 1) John will make his decision in traveling on 
 2) John is deciding that he has to travel in 
 3) John decided to travel by 
 4) John’s decision for traveling with  
B. 1) since it would be difficult to find 2) although it is difficult to find 
 3) whereas it was difficult finding 4) and it is difficult finding  
5. The committee members think ..........A.......... now, nor ..........B.......... about the matter. 
A. 1) about the meeting which should not hold 
 2) about the meeting not to be held 
 3) that the meeting should not be holding 
 4) that the meeting should not be held  
B. 1) anybody should say  2) should anything be said 
 3) should nothing be said  4) something should be said  
6. Some doctors and health experts agree that butter, ..........A.........., ..........B.......... . 
A. 1) it is unlike coconut oil  2) unlike coconut oil 
 3) coconut oil being different 4) that is different from coconut oil  
B. 1) which is not good for people’s health 2) for people’s health is not good 
 3) is not good for people’s health 4) is for people’s health not good  
7. As soon as ..........A.......... their lunch, they ..........B.......... rehearsing for the play. 
A. 1) the actors all will have  2) all the actors have had 
 3) all the actors had   4) the actors have all  
B. 1) are resuming   2) will resume  
 3) have resumed   4) will have resumed  
8. Proper nutrition and regular exercise ..........A.......... you lose weight ..........B.......... . 
A. 1) that are necessary to help 2) are necessary to help 
 3) which can necessarily help 4) are necessities for helping  
B. 1) and improve your state of fitness 2) which can improve your fitness state 
 3) while your fitness state is improved 4) and can improve your state of fitness  
9. ..........A.......... at public universities come from the central region of Thailand ..........B.......... . 
A. 1) The students about sixty percent  2) Of the students, about sixty percent 
 3) About sixty percent of the students 4) Of about sixty percent, the students  
B. 1) and from the others the rest 2) and the rest from the others 
 3) from the rest and the others 4) from the others and the rest 
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10. A bus ..........A.......... only once a week ; ..........B.......... from the outer world. 
A. 1) was coming to that small village 2) to that small village was coming 
 3) came to that small village 4) to that small village comes  
B. 1) however, its inhabitants were almost completely cut off 
 2) moreover, its inhabitants were cut off most completely 
 3) similarly, its inhabitants were cut off most completely 
 4) therefore, its inhabitants were almost completely cut off 
 
B. Usage (Nos. 11-20) 
Directions : 1. Identify the incorrect part of each sentence (marked A, B, C 

or D) and 
    2. choose the appropriate correction from the choices (1, 2, 3 or 4). 
 

Choice 
Item No. 1 2 3 4

A.
B.
C.

0. 

D.
A.
B.
C.

11. 

D.
 
11. The simplest way to understand how a jet engine works is to watch air 
   A. B. C. 
  escapes from a balloon. 
   D. 
A. 1) A more simple way   2) Simpler ways 
 3) The most simple way  4) A simpler way than  
B. 1) to understand that how 2) understanding that how 
 3) to understand that   4) understanding that  
C. 1) watching 2) is to be watching 3) to watch 4) is watched  
D. 1) to escape from a balloon 2) escaping from a balloon 
 3) will escape out of balloons 4) escapes out of balloons   
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12. The Benson family likes to shop at the supermarket which Julian works. 
   A. B. C. D. 
A. 1) Mr.Benson family   2) The Benson’s family  
 3) The family Bensons   4) Benson family  
B. 1) to shopping 2) go shopping 3) shop 4) going to shopping  
C. 1) near each supermarket  2) from supermarkets 
 3) at any supermarket   4) in the supermarkets  
D. 1) in which Julian is working 2) where Julian works in 
 3) that Julian is working  4) that Julian works  
13. No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work. 
  A. B. C. D. 
A. 1) Any doctor is prescribing 2) A doctor prescribed 
 3) The doctor has prescribed 4) A doctor will not prescribe  
B. 1) for some new drugs  2) with new drugs 
 3) the drugs that are new 4) of the drugs which are new  
C. 1) if he is with enough confidence 2) unless he is confident enough 
 3) should he have enough confidence 4) if he will feel confident enough  
D. 1) which will work    2) in order that it can work  
 3) that is working well  4) so that it might work well  
14. A black hole is a region of space where the gravitational pull is too strong that 
   A. B. C.  
 nothing can escape. 
  D. 
A. 1) some region of space  2) a region out of space 
 3) the region with spacing 4) any region for spacing  
B. 1) by which the gravitational pull 2) while pulling the gravitation 
 3) when pulled by the gravitation 4) with which the gravitational pull  
C. 1) strong so that   2) such strong power that 
 3) strong enough that   4) so strong that  
D. 1) anything can escape  2) everything can be escaping 
 3) something can escape  4) nothing can be escaping  
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (192)______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

15. The decision on the workers’ wages finalized at the meeting which was held yesterday. 
  A. B. C. D. 
A. 1) A decision for 2) The decision of 3) The decision for 4) A decision of  
B. 1) worker’s wages   2) the wages for the worker  
 3) wages to a worker   4) the worker wages  
C. 1) was to finalize 2) were finalized 3) would be finalized 4) was finalized  
D. 1) being held   2) holding  
 3) having been holding  4) having been held  
16. In the year 1970, a tornado had destroyed about 100 homes in a small town  
  A. B. 
 on the Mississippi River, and  four residents were killed. 
  C. D. 
A. 1) was destroyed by about 100 homes 2) could destroy homes about 100 
 3) destroyed about 100 homes 4) has destroyed homes about 100  
B. 1) of a small town   2) of the small town  
 3) into a small town   4) inside the small town  
C. 1) at the Mississippi River 2) nearby the river of Mississippi 
 3) from the Mississippi River 4) alongside the Mississippi River  
D. 1) four residents being killed 2) four residents had been killed 
 3) killing four residents  4) had killed four residents  
17. If present dissatisfaction over salaries continues, the final result would lose staff. 
  A. B. C. D. 
A. 1) dissatisfaction at present 2) nowadays dissatisfaction 
 3) dissatisfaction now   4) at the moment dissatisfaction  
B. 1) for salaries 2) from the salary 3) about salaries 4) of salary  
C. 1) final result 2) finally result 3) the result finally 4) the resulting final  
D. 1) will be losing staff 2) will be loss of staff 3) must lose staff 4) might be staff losing  
18. The belief whether all of the fat is unhealthy and should therefore be omitted from a 
  A. B. C. 
 daily diet is untrue. 
  D. 
A. 1) how all of fat 2) which all of the fat 3) that all fat 4) why all fat  
B. 1) not unhealthy 2) healthful 3) of poor health 4) without health  
C. 1) should be therefore omitted 2) would therefore be omitted 
 3) should be omitted therefore 4) would be omitted therefore  
D. 1) it is untrue 2) untrue must it be 3) untrue it is 4) it must be untrue 
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19. Most students usually complain about the amount of time which they are allocated to 
  A. B. C. 
 work on a test is too short. 
  D.  
A. 1) Mostly, students are usually complaining  
 2) Almost usually, students are complaining 
 3) Most students are usually complained  
 4) Usually, most of the students are complained  
B. 1) about a number of times 2) when a number of times 
 3) whether the amount of time 4) that the amount of time  
C. 1) which allocated   2) is allocated  
 3) having been allocated  4) they were allocating  
D. 1) is shortened too 2) is too shortened 3) can be short too 4) is short too  
20. The capital city has such a large, rapidly growing population so that the governor 
  A. B. C. 
 cannot solve the problem of waste disposal there. 
  D. 
A. 1) that has largely 2) has too large 3) has such large 4) that has large  
B. 1) rapidly population grown 2) rapid and growing population  
 3) rapidly grown population 4) growing rapidly population  
C. 1) and that the 2) and so its 3) that the 4) and its  
D. 1) is unable to solve problems for  
 2) cannot solve problems due to 
 3) is not capable enough to solve a problem on  
 4) is incapable of solving the problem despite 
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GAT 
Structure and Writing  
Items 1-5 : Read the following statements and choose the underlined part 

that is grammatically wrong.  
1. Increased contraceptive use caused a decline on the number of abortions performed 
 1) 2) 3) 4) 
 worldwide from 1995 to 2003.  
2. Today, the enemy is within, a radicalism that, like Frankenstein’s monster, have turned on 
 1) 2) 3) 
 its former patron. 
 4)  
3. UNICEF reports that 28,000 weakened children die from diseases and other circumstances 
 1) 2) 3) 
 that are easy preventable. 
 4)  
4. She wears a black baseball cap reads SECURITY and a bulletproof vest but travels 
 1) 2) 
 unarmed, partly for liability reasons. 
 3) 4)  
5. Alike other mineral grains, those in basalt are so small that they cannot be seen with the 
 1) 2) 3) 
 naked eye. 
 4) 
 
Items 6-10 : Choose the best answer to complete the sentence.  
6. .................... we often assume that old age brings about poor health, only 20% of the elderly 

claim poor health to be a serious problem. 
 1) If 2) Although 3) Since 4) When  
7. Among some of the people of the Pacific, there is an attitude that a person still belongs to a 

specific piece of land .................... he or she leaves home for a long time. 
 1) even if 2) as long as 3) in order that 4) as much as  
8. Record numbers of university students today obtain top grades in their courses, yet 

employers .................... . 
 1) find it relatively easy to train new graduates 
 2) still offer a number of positions for new graduates 
 3) are happy to have new graduates working with them 
 4) complain that new graduates still lack basic word skills  
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9. The survey found that students in general were pleased with the college, .................... . 
 1) even the classrooms need to be repainted 
 2) or they would like to have more qualified professors 
 3) but they would like to have better food in the cafeteria 
 4) so they would like to have better classroom facilities  
10. We know a great deal more now than we did when we were 12 years old. We knew more 

when we were 12 than we did when we were 10. Certainly, .................... . 
 1) what we know generally increases with age 
 2) we cannot put too much importance on IQ tests 
 3) age cannot determine children’s intelligence 
 4) IQ scores of children are predictors of their knowledge 
 
Items 11-15 : Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an 

appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please 
note that ONE of these choices will NOT be used. 

 
[S1] This inevitable disappointment of erotic lovers means that they rarely remain in a 

relationship for long. 
[S2] However, because erotic lovers often have an idealized image of beauty that is unattainable 

in reality, they are especially sensitive to the physical imperfections of their lover. 
[S3] Instead, they go off in search of another, more “perfect” lover. 
[S4] They are easily disappointed by a nose that is too big, a complexion that is too blemished, 

or a figure that is a bit too full. 
[S5] In fact, erotic lovers strive to understand their lover as fully as possible. 
[S6] Erotic lovers, like Narcissus, who fell in love with the beauty of his own image, focus solely 

on beauty and physical attractiveness. 
  
11. Which sentence comes first?  
12. Which sentence comes second?  
13. Which sentence comes third?  
14. Which sentence comes fourth?  
15. Which sentence comes last? 
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Items 16-20 : Read the following statements and choose the underlined 
part that is grammatically wrong.  

16. Many automobile and motorcycle companies have confirmed that their vehicles  
   1) 
 distributed in Thailand can run on gasohol 95 and 91 and ready to affix stickers on new 
 2) 3) 4) 
 vehicles to assure gasohol compatibility.   
17. There are many causes of fainting, and some these are quite harmless, but fainting also can 
   1) 2) 
 be a warning sign of a serious, even potentially fatal disease. 
 3) 4)  
18. Name for their crossed-shaped flower petals, cruciferous vegetables like cabbage and 
 1)  2) 
 broccoli are the perfect foods for fighting cancer, heart disease and a lot more. 
  3)  4)  
19. Officials offered a $ 30,000 reward for information on the Saturday attacks that left one 
  1)  2) 
 scientist flee his smoke-filled home with his family. 
 3) 4)  
20. Some people always have three square meals a day, but I prefer a hard breakfast and then 
  1) 2) 
 a light meal around midday and a more substantial meal in the evening. 
 3) 4) 
 
Items 21-25 : Choose the best answer to complete the sentence.  
21. Girls ...................., have to go through a rigid apprenticeship during which they learn various 

traditional arts such as playing instruments, singing, dancing and other social skills. 
 1) who are professionals  2) who wish to become a geisha  
 3) who dress in kimonos  4) who perform traditional Japanese arts  
22. When poor countries face natural disasters, such as hurricanes and earthquakes, the cost of 

rebuilding becomes even more of an issue .................... . 
 1) when they are already burdened with debts 
 2) and do not respond immediately to the phenomena  
 3) since natural disasters can often come at the most expected time 
 4) that aid often comes in from international relief organization  
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23. Thailand is the first country for Dairy Queen (DQ) Grill & Grill, .................... of frozen desserts 
and fast food, because it is and extremely significant market for the DQ brand in terms of 
performances and store numbers. 

 1) one largest producer of the world 2) one of the largest producers world  
 3) one of the world’s largest producers  4) one producer in the world the largest  
24. Most major airliners release aircraft after a maximum of 15 years of service, and .................... . 
 1) then are even to resell the values  
 2) yet come up with the standard production 
 3) already capable of produce more valuable ads  
 4) are still able to obtain fairly good resale value  
25. Twelve footprints .................... in northern Spain have thrown up the first compelling evidence 

that some land dinosaurs could swim, researchers reported. 
 1) were found under an ancient lake  
 2) found in the bed of an ancient lake 
 3) as found out in an ancient lake’s bottom 
 4) on the bottom of an ancient lake were found 
 
Items 26-30 : Choose the given choices to fill in the blanks.  
26. 1) The stimulant effects of caffeine increase with dosage 
 2) Caffeine is a natural stimulant found in a variety of plants 
 3) Since caffeine is a stimulant, it is an essential nutrient 
 4) Caffeine acts as a stimulant affecting many bodily functions  
 ..........26.......... . It is a member of the xanthine group of chemicals, which also includes 
theophylline, an ingredient used in asthma medication, and theobromine, found in tea and cola 
drinks. The first verifiable use of caffeine was more than 2000 years ago among Ethiopian 
tribesmen who ate a mixture of raw coffee beans and fat. Caffeine has no real nutritional role, 
but millions of people worldwide insist they “can’t get started” without a morning cup of coffee. 
To these people, it is, indeed, important. Recent studies confirm what many caffeine users have 
long been known_the substance is addictive and those who try to give it up suffer withdrawal 
symptoms. Fortunately, caffeine addiction is relatively benign, especially when compared 
addictions to nicotine, alcohol, or illegal drugs. 
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27. 1) more and more people prefer to eat their meals by using only a fork and spoon 
customarily at their home 

 2) increasing numbers of people confess to eating their breakfast, lunch and evening meals 
with just their hands 

 3) a lot more families like to eat more takeaway fast foods at home rather than go out to 
have a small or big meal at the food shop  

 4) both adults and young people haven’t changed their eating habits for each meal in 
relation to their table manners and food selections  

 The British are adopting a more relaxed, American style of eating, abandoning the traditional 
knife  and using the fork as an all-in-one eating tool dubbed a “knork” in the US. A survey by 
supermarket chain Sainsburys also reveals that ..........27.......... . The popularity of sandwiches, 
pizzas and mezze-style dishes has led to the sofa replacing the dining table for many meal 
times. In addition almost half of those quizzed said they eat in front of the TV and 10 percent of 
young people aged 18-24 use their hands to eat their evening meal. Only 60 percent use a knife 
and fork at evening meals, with the over-55s likely to keep up the tradition. Among young 
people, only 10 percent use a knife, fork and spoon. 
  
28. 1) It is a big deal if you only want to see foliage quality when you are choosing plants 
 2) A flower plant whose foliage looks great all season in your garden might die back early 
 3) Along with flowers, you need to consider a plant’s other features, especially foliage 
 4) You might say you need some yellow foliage for the bed that’s so dark and plain all summer  
 When creating a garden, you have to choose between simultaneous masses of flowers or a 
lesser but long-lasting display. That’s because most plants bloom for a limited period, then quit. 
Most gardeners start out with a passion for flowers and think almost solely in terms of their color, 
size, fragrance, and season. Catalogues, magazines, and books encourage this way of thinking by 
overwhelmingly emphasizing flowers in their photos and write-sups. 
 ..........28.......... . Healthy leaves in a range of colors, shapes, textures, and sizes can produce a 
garden that always looks good, whether or not anything is in bloom. Colorful pods, berries, buds, 
or barks are assets, too. 
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29. 1) Videos are a valuable tool that can enhance a classroom experience 
 2) Language teachers have begun to use video as a home entertainment 
 3) Using a video can be cost-effective springboard into teaching English 
 4) Video is defined as the selection and sequence of messages in an audio-visual context  
 Videos can be used effectively in the adult ESL classroom. Research has shown many times 
that the use of video helps the students become engaged and stay engaged in the class. The 
movement, the natural language and the story all combine to provide an enjoyable context for 
learning. Video is a very fine tool in teaching listening and speaking and sometimes grammar. 
..........29.......... . 
  
30. 1) About one in 250 children have autism 
 2) Autistic persons have fairly unlimited speech 
 3) The cause of speech and language problems in autism is unknown 
 4) People with autism have no difficulties with both verbal and non-verbal language  
 ..........30.......... . Many experts believe that the difficulties to relate themselves to the society 
are caused by a variety of conditions that occur either before, during, or after birth affecting the 
brain development. This interferes with an individual’s ability to interpret and interact with the 
world. 
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Vocabularies 
Attract (v.) cause to draw near, interest  
Attractive (adj.) pleasant 
Attraction (n.) power of attracting  
Pleased (adj.) happy, satisfied 
Pleasing (adj.) satisfying 
Pleasant (adj.) nice, attractive 
Pleasure (n.) enjoyment  
Resume (v., n.) give a summary, summary  
Necessary (adj.) needed, essential 
Necessarily (adv.) inevitably 
Necessity (n.) something needed 
Inhabitant (n.) resident, dweller  
Escape (v.) avoid, get free  
Prescribe (v.) order a medicine 
Prescription (n.) a written order by a doctor  
Confine (v.) tell something, reveal 
Confident (adj.) having trust in oneself 
Confidence (n.) trust in someone’s ability 
Confidential (adj.) secret  
Gravity (n.) gravitation,the force of attraction to cause things to fall to the ground 
Gravitational (adj.)  
Decide (v.) determine, make up one’s mind 
Decision (n.) the act of making up one’s mind 
Decisive (adj.) determining 
Destroy (v.) destruct, ruin, kill, do away with  
Omit (v.) leave out, neglect 
Complain (v.) state of dissatisfaction 
Complain (n.) a statement of dissatisfaction 
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เฉลย 
 
O-NET  
คําศัพทที่นาสนใจขอ 1-10 
attract (v.) = ดึงดูดใจ transport (n./v.) = การขนสง 
exhibition (n.) = นิทรรศการ decide (v.) = ตัดสินใจ 
committee (n.) = คณะกรรมการ resume (v.) = สรุป 
proper (adj.) = เหมาะสม nutrition (n.) = สารอาหาร 
necessary (adj.) = สําคัญ/จําเปน inhabitant (n.) = ผูอยูอาศัย 
improve (v.) = ทําใหดีขึ้น  
1.  
A. เฉลย 4) once a small quiet village 
   เพราะเปนไปตามโครงสราง S, ... np. / appositive, (นามวลีท่ีมาขยายประธาน Ban Na Nong), 

+ v ... และมีการเรียงลําดับคํา (word order) ท่ีถูกตอง 
B. เฉลย 2) is now a busy town 
   เพราะเปนไปตามโครงสราง S, ... np. /appositive, (นามวลีท่ีมาขยายประธาน), + v ... และมี

การเรียงลําดับคํา (word order) ท่ีถูกตอง  
2.  
A. เฉลย 3) In order to attract and keep 
   เพราะเปนไปตามโครงสราง ... To + vinf. ..., (วลีท่ีมาขยายเพ่ือบอกจุดประสงคของประธาน

Supermakets ท่ีทํากริยาเชนนั้นเพ่ืออะไร), + S + v ... ซ่ึงจะทําใหไดประโยคที่มีความหมายเหมาะสม 
B. เฉลย 4) have tried to make shopping as pleasant 
   เพราะ shopping (สิ่งไมมีชีวิต) มักใชกับ pleasant = nice (สวน shopper มีชีวิต มักใชกับ 

pleased = รูสึกพอใจ)  
3.  
A. เฉลย 2) children must go 
   เพราะสวนหนาท่ีมีเครื่องหมาย , ค่ันเปนวลีท่ีทําหนาท่ีขยาย ดังนั้นยังขาดสวนประโยคหลัก คือ 

S + V ... 
B. เฉลย 1) when they reach a certain age 
   เพราะทําใหประโยคมีความหมายเหมาะสม 
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4.  
A. เฉลย 3) John decided to travel by 
   เพราะมีความสอดคลองกันของ Past Tense และความหมายในอนุประโยคที่ 1 และ 2  
B. เฉลย 1) since it would be difficult to find 
   เพราะมีความสอดคลองกันของ Past Tense และความหมายในอนุประโยคที่ 1 และ 2   
5.  
A. เฉลย 4) that the meeting should not be held 
   เพราะความหมายของอนุประโยคนี้ควรเปน Passive (be + V3) ประธาน meeting ไมมีชีวิต 

กระทําการเองไมไดตองถูกกระทํา 
B. เฉลย 2) should anything be said 
   เพราะมี nor ช่ึงมีความหมายในเชิงปฏิเสธวา ไมท้ังคู เราจึงสามารถใชโครงสราง Inversion   

(คําท่ีมีความหมายเชิงปฏิเสธ nor / not / never / hardly + กริยาชวย +  ประธาน + กริยา ...) และจะไม
ใชคําท่ีมีความหมายปฏิเสธซอนปฏิเสธอีก  

6.  
A. เฉลย 2) unlike coconut oil 
   เพราะอนุประโยค that clause ... เปนไปตามโครงสราง S, adj. phrase ... (วลีท่ีมาขยาย

ประธาน butter), + V ... และมีการเรียงลําดับคํา (word order) ท่ีถูกตอง 
A. เฉลย 3) is not good for people’s health 
   เพราะเปนไปตามโครงสราง S, … adj. phrase ... (วลีท่ีมาขยายประธาน butter), + V ... และ

มีการเรียงลําดับคํา (word order) ท่ีถูกตอง  
7.  
A. เฉลย 2) all the actors have had 
   เพราะมีความสอดคลองกันของกาลเวลาที่ใช (Tense) คือ Present  + Future และความหมาย

ในอนุประโยคที่ 1 และ 2  
B. เฉลย 2) will resume 
   เพราะมีความสอดคลองกันของกาลเวลาที่ใช (Tense) คือ Present + Future และความหมาย

ในอนุประโยคที่ 1 และ 2   
8.  
A. เฉลย 2) are necessary to help 
   เพราะสวนตนประโยคเปนนามวลี ดังนั้นทําหนาท่ีประธานของประโยคได (Proper nutrition 

and regular exercise) สวนท่ีขาดหายไปควรจะเปนสวนกริยาและมีการเรียงลําดับคํา (word order) ท่ี
ถูกตอง 

B.  เฉลย 1) and improve your state of fitness 
   เพราะใช and เช่ือม จะตองมีโครงสรางคูขนาน (Parallelism) คือ you (S) lose (V1) ... and 

improve (V1) ...  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________________ ภาษาอังกฤษ (203) 

9.  
A. เฉลย 3) About sixty percent of the students 
   เพราะเปนการเรียงลําดับคําท่ีถูกตอง คือ คํานามหลัก students ตองอยูหลังสุด (สวนขยาย + 

นามหลัก) ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค 
B.  เฉลย 2) and the rest from the others 
   เพราะเปนการเรียงลําดับคําท่ีถูกตอง  
10. 
A. เฉลย 3) came to that small village 
   เพราะมีความสอดคลองกันของ Past Tense และความหมายในอนุประโยคที่ 1 และ 2 รวมท้ัง

สวนท่ีขาดหายไปควรตองเปนกริยา Past Simple Tense ไมใช Past Continuous Tense (เพราะไมมีตัว
บอกเวลาที่ช้ีเฉพาะเจาะจงเวลาที่ทําในอดีตมากํากับ เชน ... when + S + V2 เปนตน) 

B.  เฉลย 4) therefore, its inhabitants were almost completely cut off 
   มีความสอดคลองกันของ Past Tense และมีการเรียงลําดับคํา (word order) ท่ีถูกตอง 
 
คําศัพทที่นาสนใจขอ 11-20 
escape (v.) = หนีออกมา/ลอดออกมา confident (adj.) = มั่นใจ 
prescribe (v.) = สั่งยา gravitation (n.) = แรงโนมถวง 
decision (n.) = การตัดสินใจ resident (n.) = ผูอยูอาศัย 
dissatisfaction (n.) = ความไมพอใจ omit (v.) = ละเลยไป/ขามไป 
allocate (v.) = จัดสรร/จัดแบง disposal (n.) = การกําจัดสิ่งของ 
capable (adj.) = ท่ีสามารถทําได  
11. เฉลย D. escapes from a balloon และ 2) escaping from a balloon 
   1. สวน D ผิด เพราะสวนนี้ทําหนาท่ีเปนวลี Participial Phrase ซ่ึงลดรูปมาจาก Relative 

Clause ทําหนาท่ีขยายคํานาม air ดังนั้นคํากริยา escapes จึงอยูในรูปกริยาแท (Finite Verb) ท่ีเติม s 
ไมได  

    2. ตัวเลือก 2) ถูก เพราะเปนโครงสราง Participial Phrase ท่ีถูกตอง (-ing Phrase)  
12. เฉลย D. which Julian works และ 1) in which Julian is working 
   1. สวน D ผิด เพราะสวนนี้ทําหนาท่ีเปนประโยค Relative Clause ท่ีมาขยายคํานาม 

supermarket ซ่ึงเปนสถานที่ ดังนั้นจึงใช Relative Pronoun “which” เฉยๆ ไมได 
   2. ตัวเลือก 1) ถูก เพราะ Relative Clause ท่ีขยายสถานที่ จะใชคําวา “in which” หรือ 

“where” เฉยๆ (ไมใช where ... in)  
13. เฉลย C. if he is confident enough และ 2) unless he is confident enough 
   1. สวน C ผิด เพราะเม่ือใชคําวา if (ถา) เปนตัวเช่ือม ทําใหความหมายในสวน C นี้ไมเขากับ

บริบทของประโยค “หมอจะไมสั่งจายยา ถาเขามั่นใจวายามีประสิทธิภาพ” 
   2. ตัวเลือก 2) ถูก เพราะเม่ือเปลี่ยนมาใชคําวา unless (เวนเสียแตวา) ทําใหประโยคแปลแลว

ไดใจความท่ีเหมาะสม “หมอจะไมสั่งจายยา เวนเสียแตวาเขามั่นใจวายามีประสิทธิภาพ” 
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14. เฉลย C. too strong that และ 4) so strong that 
   1. สวน C ผิด เพราะ “too...that...” ไมใชโครงสรางของสํานวนที่ช้ีใหเห็นถึงระดับหรือปริมาณ

ของบางสิ่งท่ีมีมากจนกอใหเกิดผลลัพธบางอยางตามมา (... A ... มากจนเกิด ... B ...) 
   2. ตัวเลือก 4) ถูก เพราะโครงสรางท่ีถูกตอง คือ “so ... that ...”  
15. เฉลย C. finalized และ 4) was finalized 
   1. สวน C ผิด เพราะกริยาของประโยคนี้ควรอยูในรูป Passive Voice ไมใช Active Voice 

เนื่องจาก The decision (ขอตกลง) ซ่ึงเปนประธานหลักของประโยคนี้ ตองถูก finalize (ตัดสินใจสรุป) 
ขอตกลงจะมาสรุปเองหรือบรรลุเองไมได 

   2. ตัวเลือก 4) ถูก เพราะรูปประโยค Passive Voice มีโครงสราง “Verb to be + V3” และ
เนื่องจาก The decision เปนคําเอกพจน จึงใชคําวา was ไมใช were  

16. เฉลย A. had destroyed about 100 homes และ 3) destroyed about 100 homes 
   1. สวน A ผิด เพราะการท่ีพายุ tornado ทําลายบานเรือน เกิดขึ้นพรอมๆ กับการที่มีประชาชน

เสียชีวิต ไมใชเกิดเหตุบานเรือนเสียหายกอน แลวประชาชนมาตายตามทีหลัง จึงไมควรใช Past Perfect 
Tense (had destroyed) เพราะทําใหความหมายผิดเพ้ียนไป 

   2. ตัวเลือก 3) ถูก เพราะในกรณีนี้ เราเพียงใช Past Simple Tense เพ่ือสื่อความหมายขางตน  
17. เฉลย D. would lose staff และ 2) will be loss of staff 
   1. สวน D ผิด เพราะประโยคเงื่อนไขแบบมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นจริงสูง หรือท่ีเรียกวา 

Real Conditionals (Real If-Clause) ประโยคหลัก (ซ่ึงก็คือ สวน D) จะมีโครงสราง “will + Infinitive 
คํากริยาท่ีไมผัน” ไมใชคําวา would 

   2. ตัวเลือก 2) ถูก เพราะเปนโครงสรางประโยคหลักของ Real Conditionals ท่ีถูกตอง และ 
คําวา “การสูญเสีย” ซ่ึงเปนกรรมของประโยคนี้ก็ตรงกับคําวา “loss” ซ่ึงเปนคํานามของคํากริยา “lose”   

18. เฉลย A. whether all of the fat และ 3) that all fat 
   1. สวน A ผิด เพราะเม่ือคําวา belief ตามดวยประโยค เราจะใชคําวา that เช่ือมระหวาง 

belief กับประโยค the belief that ... (ความเช่ือท่ีวา...) ไมใช whether 
   2. ตัวเลือก 3) ถูก เพราะขึ้นตนดวยคําวา that  
19. เฉลย B. about the amount of time และ 4) that the amount of time 
   1. สวน B ผิด เพราะเม่ือคํากริยา complain ตามดวยประโยค (the amount of time ... is 

too short.) เราจะใชคําวา that เช่ือมระหวาง complain กับประโยค complain that ... (บนวา...) เราจะ
ใชคําวา about เมื่อสวนท่ีตามมาเปนนามวลีไมใชประโยค 

   2. ตัวเลือก 4) ถูก เพราะขึ้นตนดวยคําวา that  
20. เฉลย C. so that the และ 3) that the 
   1. สวน C ผิด เพราะ so that (เพ่ือท่ีจะ) เปนคําเช่ือมท่ีจะตามดวยผลลัพธเชิงบวกท่ีเรา

ตองการ ซ่ึงเปนเหตุการณในอนาคตที่ยังไมเกิดขึ้น แตในประโยคนี้สวนท่ีตามมามีความหมายในเชิงลบ ซ่ึง
เปนปญหาท่ีเราไมตองการ และกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน 

   2. ตัวเลือก 3) ถูก เพราะสํานวนที่ถูกตอง คือ “such ... that ...” ไมใช “such ... so that ...” 
ท้ังนี้ “such ... that ...” เปนสํานวนที่มีความหมายวา “... จน ...” ในกรณีนี้ ประโยคนี้ แปลวา เมืองหลวง  
มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนทานผูวาไมสามารถแกปญหาขยะลนเมืองได 
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GAT 
คําศัพทที่นาสนใจขอ 1-15 
contraceptive (adj.) = เก่ียวกับการคุมกําเนิด perform (v.) = ปฏิบัติ /ดําเนินการ 
decline (v.) = ลดลง circumstances (n.) = เหตุการณ 
preventable (adj.) = สามารถปองกันได bulletproof (n.) = กันกระสุนปน 
unarmed (adj.) = ไมมีอาวุธ claim (v.) = กลาวอาง/เรียกรองสิทธิ 
belong (v.) = เปนเจาของ obtain (v.) = ไดรับ 
graduate (v., n.) = จบการศึกษา/ผูจบการศึกษา facilities (n.) = สิ่งอํานวยความสะดวก 
inevitable (adj.) = ไมสามารถหลีกเลี่ยงได erotic (adj.) = ซ่ึงกระตุนอารมณ 
disappointment (n.) = ความผิดหวัง remain (v.) = ยังคงเหลืออยู 
unattainable (adj.) = ... determine (v.) = ตัดสินใจ 
predictor (n.) = ผูทํานาย/ตัวทํานาย  
1. เฉลย 3) on 
   ผิด แกเปน decline of เพราะ decline ใชกับ of หรือ in  
2. เฉลย 3) have turned 
   ผิด แกเปน has turned เพราะประธาน คือ a radicalism เปนเอกพจน  
3. เฉลย 4) easy 
   ผิด แกเปน easily เพราะคําท่ีมาขางหนาเพ่ือขยาย Adj. (preventable) ตองเปน Adv. (Adv. 

+ Adj.)  
4. เฉลย 1) reads 
   ผิด เพราะเดิมมาจาก that reads ถาจะลดรูปควรเปลี่ยนเปน reading  
5. เฉลย 1) Alike 
   ผิด แกเปน Like เพราะ Like + Noun สวน Alike ไมมี Noun ตามหลังและมักอยูทายประโยค  
6. เฉลย 2) although 
   although = ถึงแมวา เรามักจะคิดวาความชราทําใหสุขภาพไมดี แตมี 20% ของคนชราที่กลาววา

สุขภาพท่ีไมดีเปนปญหาท่ีรายแรง เพราะทําใหมีประโยคมีความหมายตอเนื่องกันไดอยางเหมาะสม  
7. เฉลย 1) even if 
   even if = บางคนในแถบมหาสมุทรแปซิฟกมีทัศนคติวาบุคคลจะยังเปนเจาของผืนดินนั้นอยู  

ถึงแมวาเขาหรือเธอจะจากบานไปเปนเวลานาน เพราะทําใหมีประโยคมีความหมายตอเนื่องกันไดอยางเหมาะสม   
8. เฉลย 4) complain that new graduates still lack basic word skills 
   complain that new graduates still lack basic word skills  = นักศึกษามหาวิทยาลัยใน

ปจจุบันมีผลการเรียนท่ีดี แตถึงกระนั้นเหลานายจางก็ยังบนวานักศึกษาท่ีจบใหมยังขาดทักษะการทํางานขั้น
พ้ืนฐาน 
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9. เฉลย 3) but they would like to have better food in the cafeteria 
   but they would like to have better food in the cafeteria  = จากการสํารวจพบวา

นักเรียนโดยทั่วไปพึงพอใจในวิทยาลัยแตพวกเขาก็ปรารถนาใหมีอาหารที่ดีขึ้นในโรงอาหาร  
10. เฉลย 1) what we know generally increases with age 
   what we know generally increases with age = ตอนนี้เรารูมากขึ้นกวาตอนท่ีเราอายุ 12 ป 

และเมื่อเราอายุ 12 ป เราก็รูมากกวาตอนท่ีเราอายุ 10 ป แนนอนวาสิ่งท่ีเรารูจะมากขึ้นตามอายุ  
11. เฉลย S6 เพราะดูจากการใชคํานามท้ังหมดเพ่ือบอกใหรูในจุดเริ่มตนวาเรื่องนี้เก่ียวกับอะไรอยางชัดเจน  
12. เฉลย S2 เพราะดูจากคําวา image of beauty ซ่ึงเช่ือมโยงกับ beauty ในประโยคแรก  
13. เฉลย S4 เพราะดูจาก disappointed by a nose that is too big ซ่ึงเช่ือมโยงกับ sensitive to the 

physical imperfections ในประโยคกอนหนา  
14. เฉลย S1 เพราะดูจาก disappointment ซ่ึงเช่ือมโยงกับ disappointed ในประโยคกอนหนา  
15. เฉลย S3 เพราะดูจาก rarely remain in a relationship for long ซ่ึงเช่ือมโยงเปนสาเหตุให Instead, 

they go off in search of another, more “perfect” lover  
 
คําศัพทที่นาสนใจขอ 16-20 
distribute (v.) = แจกจาย vehicle (n.) = พาหนะ 
compatibility (n.) = การเทียบเคียงกันได potentially (adv.) = อยางมีศักยภาพ 
substantial (adj.) = มีจํานวนมากมาย/สําคัญ fainting (n.) = เปนลม, หมดสติ 
fatal (adj.) = อันตรายถึงตายได petal (n.) = กลีบดอก 
flee (v.) = หนีออกมา  
16. เฉลย 4) ready 
   ผิด แกเปน be (V) ready (Adj.) เพราะมี and เช่ือม ตองมีโครงสรางคูขนาน (Parallel) 

ระหวาง run และ ready คือ + V (run) ... and + V (be) ready  
17. เฉลย 1) these 
   ผิด แกเปน some of these เพราะตองมีบุพบท (0f) ค่ัน  
18. เฉลย 1) Name for 
   ผิด แกเปน Named for เพราะตองเปลี่ยนเปน Past Participle (V3) มีความหมายเปน Passive 

วาถูกกระทําโดยทําหนาท่ีขยายประธาน cruciferous vegetables ท่ีถูกตั้งช่ือ  
19. เฉลย 3) flee 
   ผิด แกเปน fled เพราะเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นในอดีต (Past Simple)  
20. เฉลย 2) hard 
   ผิด แกเปน heavy เพราะ heavy breakfast หมายถึง อาหารมื้อหนัก 
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คําศัพทที่นาสนใจขอ 21-25 
apprenticeship (n.) = การเปนเด็กฝกงาน instrument (n.) = เครื่องดนตรี 
traditional (adj.) = เก่ียวกับประเพณี disaster (n.) = ภัยพิบัติ 
burden (v./n.) = ภาระ  respond (v.) = โตตอบ  
face (v.) = เผชิญปญหา phenomena (n.) = ปรากฏการณ   
expect (v.) = คาดหวัง relief (n.) = การบรรเทาทุกข 
dessert (n.) = ขนมหวาน significant (adj.) = สําคัญ 
extremely (adv.) = อยางมาก performance (n.) = การกระทํา/การดําเนินการ 
release (v.) = ปลดปลอย come up with (v.) = คิดขึ้นมา/เกิดขึ้นมา 
value (n.) = คุณคา compel (v.) = ทําใหตองมี/บังคับ 
evidence (n.) = หลักฐาน  
21. เฉลย 2) who wish to become a geisha 
   who wish to become a geisha = ผูซ่ึงปรารถนาจะเปนเกอิชา 
   โจทย = เด็กหญิง ... ตองผานการฝกงานระหวางท่ีพวกเธอเรียนรูเรื่องศิลปวัฒนธรรม เชน    

การเลนเครื่องดนตรี การรองเพลง การเตนรํา และทักษะการเขาสังคมอื่นๆ เพราะทําใหประโยคมีความหมาย
ตอเนื่องกันไดอยางเหมาะสม  

22. เฉลย 1) when they are already burdened with debts 
   when they are already burdened with debts = เมื่อประเทศเหลาน้ีมีภาระหนี้สินอยูแลว  
   โจทย = เมื่อประเทศยากจนเผชิญปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน พายุ เฮอริเคน และ

แผนดินไหว คาใชจายในการกอสรางสิ่งตางๆ ใหมจึงกลายเปนประเด็นสําคัญมากขึ้น ... เพราะทําใหประโยค
มีความหมายตอเนื่องกันไดอยางเหมาะสม  

23. เฉลย 3) one of the world’s largest producers 
   one of the world’s largest producers = เปนหนึ่งในผูผลิตรายใหญท่ีสุดในโลก 
   โจทย = ประเทศไทยเปนประเทศแรกสําหรับแบรนด DQ ... ของขนมหวานแชแข็งและอาหาร

จานดวน เพราะประเทศไทยเปนตลาดท่ีสําคัญอยางมากตอแบรนด DQ ในเรื่องของการดําเนินการ และ
จํานวนของรานคา เพราะมีการเรียงลําดับคําในประโยคที่ถูกตอง  

24. เฉลย 4) are still able to obtain fairly good resale value 
   are still able to obtain fairly good resale value = ยังคงขายตอไดราคาท่ีดี (ราคาสูง) 
   โจทย = สายการบินหลักสวนมากจะปลดระวางเครื่องบินหลังจากท่ีไดใหบริการมาแลว 15 ป 

และ ... เพราะทําใหประโยคมีความหมายตอเนื่องกันไดเหมาะสม  
25. เฉลย 2) found in the bed of an ancient lake 
   found in the bed of an ancient lake = ท่ีถูกพบในกนทะเลสาบอันเกาแก 
   โจทย = รอยเทา 12 รอย ... ทางตอนเหนือของสเปนไดลมลางหลักฐานแรกท่ีวาไดโนเสารบางชนิด

วายน้ําได เพราะทําใหประโยคมีความหมายตอเนื่องกันไดเหมาะสม 
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คําศัพทที่นาสนใจขอ 26-30 
stimulant (n.) = สารกระตุน/ตัวกระตุน effect (n./v.) = ผลลัพธ 
affect (v.) = มีผลกระทบ increase (v.) = เพ่ิมขึ้น 
dosage (n.) = ขนาดยา  nutrient (n.) = สารอาหาร 
function (n.) = หนาท่ี include (v.) = รวมอยูดวย 
ingredient (n.) = สวนผสม medication (n.) = การรักษาโดยใชยา 
substance (n.) = สาร addiction (n.) = การเสพติด 
give up (v.) = ยกเลิก suffer (v.) = ทรมาน 
symptom (n.) = อาการของโรค illegal (adj.) = ผิดกฎหมาย 
adult (n.) = ผูใหญ abandon (v.) = ละทิ้ง  
foliage (n.) = ใบไม encourage (v.) = ใหกําลังใจ/กระตุน 
provide (v.) = จัดให engage (v.) = มีสวนรวม/เริ่มทํางาน/หมั้นหมาย/ตอสู 
interfere (v.) = รบกวน enhance (v.) = ปรับปรุงใหดีขึ้น 
autism (n.) = โรคสมาธิสั้น overwhelmingly (adv.)  =  อยางมากมาย  
write-sups (n.) = คําบรรยาย  
26. เฉลย 2) Caffeine is a natural stimulant found in a variety of plants 
   เพราะ found in a variety of plants สัมพันธเช่ือมโยงความหมายกับ found in tea and cola  

ในประโยคถัดไป  
27. เฉลย 3) a lot more families like to eat more takeaway fast foods at home rather than go 

out to have a small or big meal at the food shop 
   เพราะ fast foods at home rather than go out to have a small or big meal at the 

food shop สัมพันธเช่ือมโยงความหมายกับ sandwiches, pizzas and mezze-style dishes has led to 
the sofa replacing the dining table ในประโยคถัดไป  

28. เฉลย 3) Along with flowers, you need to consider a plant’s other features, especially foliage  
   เพราะ a plant’s other features, especially foliage สัมพันธเช่ือมโยงความหมายกับ leaves 

in a range of colors, shapes, textures, ... ในประโยคถัดไป  
29. เฉลย 1) Videos are a valuable tool that can enhance a classroom experience 
   เพราะ a very fine tool in teaching listening and speaking and sometimes grammar  

ในประโยคกอนหนาสัมพันธเช่ือมโยงความหมายกับ a valuable tool that can enhance a classroom 
experience   

30. เฉลย 3) The cause of speech and language problems in autism is unknown 
   เพราะ speech and language problems สัมพันธเช่ือมโยงความหมายกับ the difficulties to 

relate themselves to the society ในประโยคถัดไปมากกวาตัวเลือกอื่น 
 
 

 




